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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

วันที่  19 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 

ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นายนิชสัน  เดชะอุป รองประธานสภาเทศบาลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นายนิรันดร์  ยะเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นายเมืองคำ  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองคำ  กาวิตา  
6 นายณรงค์  คำวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ลาป่วย 
7 นางอนงค์คาร  ทิศหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อนงค์คาร  ทิศหล้า  
8 นางบุญมี  มณีขัติย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นายสมนึก  แสนเจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์  
11 นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นายสมคิด  ธรรมป๊อก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นายสุพจน์  ตาสุยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  ตาสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน  1   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   16   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี  ลาป่วย 
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
6 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
7 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
8 นายกมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
9 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
10 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
11 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษาฯ นงคราญ ศรีไทย  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
12 นางสาวสิริรัตน์ กันตุ่น นักวิชาการพัสดุ สิริรัตน์ กันตุ่น  
13 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
14 นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ นักพัฒนาชุมชนฯ กรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ  
15 นางรุจิดา  ชมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไป รุจิดา  ชมภูเทพา  
16 นายภูเบศร์  บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภยัฯ ภูเบศร์  บุญมา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี รองนายก เลขานุการฯ  
 เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ  สวัสดีพนักงาน
 เทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕62 ขณะนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญ
 ประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาฯ ประจำที ่   
 -ก่อนที่ท่านประธานสภากล่าวเปิดการประชุม ดิฉันขอชี้แจงและอ่านประกาศสภา
 เทศบาลตำบลศรีวิชัยต่อไปนี้  
 - อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่ง พระราช  บ ัญญัต ิ เทศบาล 
 พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.  ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภา
 เทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2558 วาระ 2 และ วาระ 3 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 
 ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
  - ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดการ  ประชุมตามระเบียบ
 วาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต - ขอขอบคุณสมาชิกฯทุกท่านที่ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายชยุตพงศ์ มันห้วย พนักงาน
ประธานสภาฯ เทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการ สาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เมื่อ  
 ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สุสานบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที ่ 4 ตำบลศรีวิชัย 
 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน    
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
 ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2562ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
นายสุรพล ดวงจิต - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทุกท่าน เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้ว เราได้แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติไว้ 3 คน คือ  
  1.นางบุญมี       มณีขัติย์       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
  2.นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 3.นายนิชสัน      เดชะอุป       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และได้กำหนดรายะเวลาให้สมาชิกสภา เทศบาลเสนอคำ

แปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคท้าย และ ข้อ 50 ไว้ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่าน
มา คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม และลงความเห็นเป็น
เอกฉันท์ ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็น
ว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ โดยไม่มีผู้ใดยื่น  เสนอแปรญัตติ ซึ่งผมได้ส่ง
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้ สมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2562 

 - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติ กระผมจึงขอแจ้งว่า ไม่มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 ให้ที่ประชุมทราบ
ครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2563 คือหมู่ที่  
สมาชิกสภาฯ 1,9,3,4,6,10,13 เหตุผลที ่กระผมไม่ เห็นชอบในวาระ 3 เพราะงบประมาณ

โครงสร้างพื้นฐานไม่ครบทุกหมู่บ้านเป็นกระจุกไม่กระจาย (แก้ไขเปลี่ยนแปลงในวาระ
ที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 (ลงมติ) 
นายสุรพล ดวงจิต เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขอทุกท่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3.2 ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท่านใดเห็นชอบตามที่ นายกเทศมนตรีเสนอมา ผมขอให้ที่
ประชุมมีมติครับ ขอเชิญทุกท่าน ยกมือขึ้น ถ้าเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม - มีมติ เห ็นชอบ 9 เส ียง ไม่เห ็นชอบ 1 เส ียง (นายสมนึก  แสนเจร ิญใจ)  
 งดออกเสียง 1 ท่าน (นายสุรพล ดวงจิต ) ผู้ขาดการประชุม 1 ท่าน ( นายณรงค์  
 คำวรรณ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2563 ตามร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ที่นายกเทศมนตรีเสนอมา 
นายสุรพล ดวงจิต เป็นที่ยอมรับว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธานสภาฯ สำหรับวาระนี้เป็นวาระลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ กระผมจึงขอเสนอ วาระอ่ืน ๆ ต่อครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอสอบถามในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ปี
 2563 โครงการเจาะบ่อบาดาล มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5,3,11 การเจาะบ่อ
 บาดาลนั้น ความเป็นไปได้ในการดำเนินการมีมากน้อยเพียงใดครับ 
นายสมยศ กันทะวัง  เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  สถานที่เจาะบ่อ
นายกเทศมนตรีฯ บาดาลนั้น จะต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ และมีการยินยอมจากเจ้าของที่ดินคือมี
 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินครับ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ กระผมขอฝากถึงฝ่ายบริหาร เรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ในเทศบาล ขอให้ดำเนินการ
สมาชิกสภาฯ ด้วยความเด็ดขาด เข้มแข็ง และรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
 ที่เกิดขึ้น เช่น วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ ที่ผ่านมาการทำงานค่อนข้างล่าช้า เช่น กรณีบ้าน
 ลุงคำ ที่ผมได้เสนอให้วางท่อ ชาวบ้านก็รอคำตอบ ว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
 ผมขอฝากท่านนายกฯ ดูแลด้วยครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมสอบถามช่าง ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านแม่

อีไฮ หมู่ 2 สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดกี่กิโลกรัม ชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีรถบรรทุกไม้ 
ขนส่งไม้จำนวนมากและคาดว่าจะใช้ระยะเวลาขนส่งนานพอสมควร โดยขนส่งผ่าน
ถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อบจ.พ่ึงก่อสร้างเสร็จ ชาวบ้านเกรงว่าถนน
จะเสียหายครับ 

นายประยุทธ เงาส่อง ตามมาตรฐานของเทศบาล ถนนคอนกรีตจะรับน้ำหนักได้ 12 ตัน แต่เราไม่ทราบว่า 
ผอ.กองช่าง ทางอบจ.ออกแบบมาประมาณไหน สามารถรับน้ำหนักได้เท่าใด แต่เราก็ไม่มีอำนาจที่

จะไปห้ามไม่ให้ใช้เส้นทาง ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต รถบรรทุก 6 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด 15 ตัน  รถบรรทุก 10 ล้อ สามารถ  
ประธานสภาฯ บรรทุกน้ำหนักได้สูงสุด 25 ตัน เราไม่สามารถห้ามไม่ให้ใช้ถนนได้ เพราะเป็นทาง

สาธารณะ นอกเสียจากว่ามีมติจากการประชาคมหมู่บ้าน แล้วทำป้ายเตือน ห้ามไม่ให้
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน 12 ตันผ่าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ขอโอนงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมเมรุ หมู่ 5 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ จะ 
เลขานุการสภาฯ ทำการรังวัดวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ค่าใช้จ่ายการรังวัด จำนวน

เงิน 6,060 บาท และค่าออกแบบทางผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบค่ะ  
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นายนิรันดร์ ยะเมฆ ในส่วนของการโอนงบประมาณ เป็นงบซ่อมแซมถ้างบประมาณมีเพียงพอผมคิดว่า
สมาชิกสภาฯ หมวดนี้จะสามารถนำมาใช้ได้ง่ายและตรงจุดประสงค์ครับ เพราะเป็นอำนาจของ 
 นายกฯ ไม่ต้องผ่านสภาฯครับ  
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรื่องเมร ุหมู่ 8 ที่กำลังชำรุดและผมทราบมาว่ามีเจ้าภาพในการซ่อมแซม ผมได้ไป 
สมาชิกสภาฯ ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ทราบถึงเรื่องนี้ ถ้าหากมีเงินเหลือ

ขอให้นำมาซ่อมแซมครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เมรุ หมู่ 5 เกิดการชำรุดมานานเนื่องจากใช้ร่วมกัน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ป้อกเหนือ  
ประธานสภาฯ หมู่ 5 บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 และบ้าน  

อุดมพัฒนา หม ู ่  12  ใช ้ประโยชน ์ร ่วมก ันมาเป ็นเวลานานมากกว ่า 20 ปี  
ในการซ่อมแซมครั้งก่อน ๆ ใช้เงินจากผ้าป่ารวมญาติ แต่ตอนนี้ช่างประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 350,000 บาท เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงมีความ
จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลครับ และเนื่องจากที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ  
แนวทางแก้ไขคือ ต้องโอนที่ป่าช้าให้เป็นของเทศบาล โดยการทำหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง ในส่วนของหมู่ 8 ต้องหารือกับผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีแนวทางอย่างไร 

นายประเวศน์ พรมยืน ที่ป่าช้าหมู่ 8 นั้น เป็นไปได้ยากเพราะเป็นที่ นสล. จะโอนมาให้เทศบาลคงไม่ได้ครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ให้ผู ้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน หารือกันและเรียนเรื่องต่อพระครูวิบูลย์

ภาวนานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยบง เพ่ือของบประมาณในการซ่อมแซมเมรุต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ งานฌาปนกิจ นายชยุตพงศ์ มันห้วย เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 
สมาชิกสภาฯ ณ สุสานบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ซึ่งยังเป็นเชิงตะกอน ในวันนั้นเราได้ใช้ผ้าตกแต่ง

ล้อมรอบเชิงตะกอน เนื่องจากมองไปยังเชิงตะกอนแล้วเห็นท่อนไม้  ขอความเห็นใจ
จากคณะผู้บริหารปรับปรุงด้วยครับ 

นายประเวศน์ พรมยืน เรื่องนี้นั้น งบประมาณไม่ได้มากแต่ต้องมพิีธีเข้าก๋ัม (เข้ากรรม) ตามขนบธรรมเนียม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ดั้งเดิม ให้ประสานไปยังพระสงฆ์ และเก๊าผี ให้ได้ก่อน เพราะเคยประสานแล้วแต่ไม่

เป็นผลครับ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ การขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 ทำโครงการทำหนังสือมาแล้ว แต่เรื่องเงียบไป ขอฝาก 
สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารติดตามเรื่องให้ด้วยครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ตามท่ีเราได้ตกลงกัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประสานการไฟฟ้า ท่านนายกฯ เป็นผู้รับรอง 
รองนายกเทศมนตรีฯ พ้ืนที่ครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรือง ตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    

 

      รับทราบ 
 
            (ลงชื่อ)         สุรพล   ดวงจติ 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


