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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1/2561 

วันที่  25 กันยายน  พ.ศ.2561  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

------------------------------------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม :           จ านวน  12  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 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 นายเมืองค า  กาวิตา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมืองค า  กาวิตา  
6 นายณรงค์  ค าวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ณรงค์  ค าวรรณ  
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   

        ผานามรุ่งโรจน ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   

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  :       จ านวน  -  คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :         จ านวน   1   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี อุดม  ติ๊บเตปิน  
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางสาวดุจเดือน  อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน  อุดสาสาร  
5 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อ านวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
6 นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ หัวหน้าส านักปลัด พริ้มเพรา  วรรณภิละ  
7 นายชยุตพงศ์  มันห้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ชยุตพงศ์  มันห้วย  
8 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
9 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษา นงคราญ ศรีไทย  
10 นางสาวรัชณีย์   กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
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11 นายธนาธิป     อุต๊ะมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ธนาธิป     อุต๊ะมา  
12 นายไพรัตน์   ธนันชัย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ไพรัตน์   ธนันชัย  

เปิดประชุมเวลา   09.30   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย มาประชุม จ านวน 12 คน ถือว่าครบองค์ 
เลขานุการสภาฯ  ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
   ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม  
   และกล่าวเปิดการประชุมต่อไป 
นายสุรพล ดวงจิต ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  กระผมได้ไปประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่เมืองทองธานี  
ประธานสภาฯ จะพูดถึงการเลือกตั้งเป็นหลักครับ  โดยมีท่านวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุม
 ในครั้งนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง มีกฎหมาย 2 ฉบับ เกี่ยวกับคณะสส.,สว. 
 และของท้องถิ่นอีก 6 ฉบับ 1 ฉบับ ที่มีการ ปรับแก้ไข กระผมขออนุญาตแจ้งให้ที่
 ประชุมทราบในบางส่วนครับ 1) คะแนน No Vote การได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก
 ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  
 2) ตามกฎหมายเดิม การจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น อปท.จะเป็นผู้ด าเนินการ แต่
 กฎหมายฉบับใหม่ระบุให้ กกต. เป็นผู้รับผิดชอบ แต่สามารถมอบให้ อปท.หรือ
 กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นผู้จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ 
 3)กกต.สามารถตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมในเชิงรุก โดยมี
 สิทธิในการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มว่า จะมีการทุจริตเกิดข้ึน โดยไม่ต้อง
 รอให้มีคนมาร้องเรียน จากเดิมท่ีต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียนก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   
   ครั้งที่  2/2561  วันที่  20 สิงหาคม 2561  ท่านใดมีแก้ไขหรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
    ครั้งที่  2/2561  วันที่  20  สิงหาคม  2561  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.1 สรุปผลรายรับรายจ่าย สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2561           
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางอรชร สมพงษ ์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ผอ.คลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
 ชี้แจงประมาณการรายรับ - จ่าย ปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561  
 รายรับทั้งหมด 41,025,400 บาท รายจ่ายทั้งหมด 31,552,380 บาท  
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 การกันเงิน กันเงินถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รายการดังนี้ 
 -เงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 851,000 บาท  
 -เงินเดือนฝ่ายการเมือง จ านวน 218,720 บาท 
 -โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านปาง หมู่ 1  
 จ านวน 419,000 บาท  
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 จ านวน 

500,000 บาท  
 -ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 171,000 บาท  
 -ค่าไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 300,000บาท ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยแจ้ง

ให้อปท.ด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 -ค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน จ านวน 5,300 บาท 
 -ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจ านวน 13 หมู่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 
 -ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 28,000 บาท  
 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท  
 เงินรับ หัก จ่าย หักเงินที่ได้ท าการกันเงินไว้ คงเหลือ 890,000 บาท 
 และเจ้าหน้าที่งบประมาณได้โอนงบประมาณจากโครงการโรงจอดรถภายในส านักงาน

เทศบาลต าบลศรีวิชัย จ านวน 200,000 บาท และโครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลศรีวิชัย จ านวน 800,000 บาท โอนงบประมาณเพ่ือจ่ายโครงการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปาง หมู่ 1 จ านวน 756,000 บาท และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย จ านวน 273,500 บาท เพราะฉะนั้นโครงการที่ถูก
ตัดออกไปคือโรงจอดรถภายในส านักงานฯและโครงการต่อเติมอาคารส านักงานฯ 
โครงการอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม  

 สรุปจ านวนเงินที่เหลือเพ่ือด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 
คงเหลือจ านวน 890,000 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง หลังจากด าเนินการหมู่ 1 และหมู่ 6 เสร็จแล้ว จะเหลือเงินเพ่ือด าเนินการโครงสร้าง 
เลขานุการสภาฯ พ้ืนฐาน จ านวน 890,000 บาท ให้สภาฯ หารือกันว่าจะท าโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่ไหน

ก่อนหลัง ทางฝ่ายบริหารเสนอให้ด าเนินการบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9 ที่แรก เนื่องจาก
เห็นว่ามีความเดือดร้อนมากค่ะ 

นายสมคิด ธรรมป๊อก ขออนุญาตสอบถามครับ โครงการถนนของหมู่ 9 งบประมาณ 400,000 บาท  
สมาชิกสภาฯ เป็นถนนลาดยางทั้งหมดเลยหรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ตามเทศบัญญัติเล่มเก่าเป็นถนนลาดยางค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 จ านวน  
ประธานสภาฯ 500,000 บาท นั้นเป็นวงรอบเก่าที่เราได้จัดล าดับไว้ ต่อไปจะเริ่มใหม่ โดยตั้ง

งบประมาณหมู่บ้านละ 400,000 บาท  
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นายประเวศน์ พรมยืน โครงการของหมู่ 9 ตามท่ีสมาชิกฯเข้าใจคือท าถนนจนสุดสายถึงตลาดนัด ถ้าท าแบบนี้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ใช้งบล้านกว่าบาทครับ ตัวเงินที่แน่นอนของเรายังไม่มี ทางฝ่ายบริหารหารือกันว่าจะ

ท าถนนสายตรง จากหน้าโรงเรียนบ้านปางไปจนถึงบ้านผู้ช่วยฯสมหวัง และจะให้ช่าง
ไปประมาณการครับ 

นายสุรพล ดวงจิต งบประมาณหมู่บ้านละ 400,000 บาท นั้นอาจจะบวกลบบ้างเล็กน้อย ถนนหมู่ 9 คง 
ประธานสภาฯ จะท าสายตรงจากหน้าโรงเรียนบ้านปางไปจนถึงหน้าบ้านผู้ช่วยฯสมหวัง ก่อนครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เราสามารถน าเงินที่กันเงินไว้มาท าโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้หมดเลยได้หรือไม่ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เงินที่เรากันเงินไว้ถ้าน าไปใช้หมด พอถึงสิ้นเดือนแล้วเงินไม่เข้ามาตามที่เราคิดไว้ ราย 
ประธานสภาฯ จ่ายต่าง ๆ เราจะน าเงินที่ไหนมาจ่าย จ านวนเงินที่เรากันเงินไว้นั้นเพ่ือจ่าย เงินเดือน

เจ้าหน้าที่ เงินเดือนฝ่ายการเมือง และในส่วนค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ก่อนหน้านั้นก็กันเงินสะสม ตอนนี้ก็จะกันเงินตัวนี้อีกหรือครับ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต การกันเงินนั้น เราท าคนละประเด็นครับ การกันเงินตัวนี้คือกันเงินภายในปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ นี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนการกันเงินสะสมเรากันเงินเพ่ือจะน าไปใช้

จ่ายในปีงบประมาณ 2562 ในกรณีที่เงินไม่เข้ามาก็จะน าเงินสะสมมาใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 ครับ ผมขออนุญาตสอบถาม พนักงานเทศบาลฯใช้สิทธิค่าเช่า
บ้านหรือค่าเช่าซื้อครับ 

นางอรชร สมพงษ ์ ใช้สิทธิค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อค่ะ 
ผอ.คลัง 
นายสุรพล ดวงจิต ผมมีเรื่องน าเรียนเป็นกรณีศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน เหตุเกิดที่เทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ มะเขือแจ้ การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ในการเบิกจ่ายไม่จ่ายตามสิทธิ โดยได้ชี้แจง

กับสตง.ว่าส่วนเกินจากที่เบิกจ่ายนั้นเป็นค่าน้ าและค่าไฟฟ้า แต่สตง.ตอบว่า ค่าน้ าและ
ค่าไฟฟ้าไม่สามารถน ามารวมกันเป็นยอดเพ่ือการเบิกจ่ายได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่
ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆ ให้เบิกจ่ายตามความจริงครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต 3.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2561 
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางอรชร สมพงษ ์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
ผอ.คลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ขอสรุปในภาพรวม ในส่วนของเอกสารที่ได้สรุปให้ทุก

ท่านนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนมากเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการโดยละเอียดหรือว่า
รายจ่ายประจ าเราจ่ายตามนั้นค่ะ จะเห็นว่าตามเทศบัญญัติฯที่ตั้ งไว้ จ านวน 
48,962,000 บาท ณ วันที่ 24 กันยายน 2561ทางส านักงบประมาณโอนเงินมาให้
แต่จ านวนเงินที่เข้ามาจริง คือ 41,025,400 บาท ซึ่งติดลบ 7,936,600 บาท ใน
การด าเนินการโครงการเราท าตามท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯค่ะ 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ณ วันนี้เราพยายามน าเงินที่มีอยู่มารวมกันเพ่ือน ามาท าโครงสร้างพ้ืนฐาน เรามีเวลา
เลขานุการสภาฯ 28 กันยายน 2561 ถ้าโชคดีอาจจะมีเงินเข้ามาอีก ตอนนี้เราเน้นที่โครงสร้างพ้ืนฐาน



๕ 
 

 เรื่องอ่ืนขอเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพราะตอนนี้ยังปิดบัญชีไม่ได้ค่ะ บางอย่างยัง
 อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ 
นางอรชร สมพงษ ์ จากที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราจะให้ความส าคัญในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ถึงแม้ว่าที่ผ่าน  
ผอ.คลัง มาทางมาเราจะมีปัญหาเรื่องเงินเบี้ยยังชีพฯ แต่เราก็ไม่ได้ใช้เงินในส่วนของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เราใช้เงินในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการแทนค่ะ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ด าเนินการ 
เลขานุการสภาฯ ก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ

หนังสือสั่งการให้รายงานทุกเดือน หากไม่มีเงินก็ให้โอนงบประมาณรายจ่าย เมื่อวัน
ก่อนก็ได้นัดประชุมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นการด่วนค่ะ ด าเนินการแล้วเสร็จทุก
หมู่บ้านค่ะ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 3 ในการพิจารณางบประมาณ 890,000 บาท ซึ่งจะ 
ประธานสภาฯ ด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณที่ผ่านมาเรา

จัดล าดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการจับฉลาก แต่ปีงบประมาณ 2562 เราหารือกันว่า
จะสลับกันระหว่างเขต 1 และเขต 2 งบประมาณหมู่บ้านละ 400,000 บาท โดยแต่
ละเขตจะด าเนินการตามความเดือดร้อน ฝ่ายบริหารเสนอให้ด าเนินการโครงการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ศรีบุญเรือง  หมู่ 9 จ านวน 400,000 
บาท ครับ สมาชิกฯเห็นควรอย่างไรครับ หากสมาชิกเห็นชอบให้ด าเนินการถนน หมู่ 9 
ทางบริหารจะให้ช่างด าเนินการในส่วนการประมาณการต่อไปครับ ต่อไปสมาชิกฯ
หารือ เขต 1 จะด าเนินการหมู่ไหนก่อนครับ 

นายเมืองค า กาวิตา เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมอยากให้ท าที่ชาวบ้านเดือดร้อนในตอนนี้ 

ถนนสายตรงข้างสนามกีฬา หมู่ 10 พี่น้องชาวบ้านทั้งหมู่ 6 และหมู่ 10 ที่ใช้เส้นทาง
สายนั้นเพราะหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางหลวงเนื่องจากรถเยอะครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีความเห็นว่า ที่ท่านสท.เมืองค า เสนอมานั้นผม

เห็นด้วยครับ เพราะถนนเส้นนั้นชาวบ้านใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก อยากจะให้ท าจนสุด
สาย ถนนสายหมู่ 6 เชื่อมหมู่ 10 ตรงไหนที่ขาดหายไปอยากให้เติมจนเต็มครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ถนนสายหมู่ 6 เชื่อมหมู่ 10 คงต้องท าจนสุดสายเพราะเป็นถนนที่คาบเก่ียวกัน 
ประธานสภาฯ ระหว่างหมู่บ้าน ถนนตัวโครงการเก่างบประมาณ 500,000 บาท ยังไม่สุดสาย

อยากจะให้ท าให้สุดสาย และซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายซอยครับ 
นายสมยศ กันทะวัง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนตัวผมนั้น โครงการถนนของหมู่ 6 อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเราน า

งบประมาณไปท าถนนสายนั้นให้สุดสายงบประมาณก็จะไปกระจุกอยู่ที่หมู่ 6 ครับ ถ้า
เราจะด าเนินการตามความเดือดร้อน ผมเห็นว่า หมู่ 7 ถนนเส้นด้านข้างและหลังวัดแม่
จ๋อง ช ารุดเสียหายหนักมากครับ งบประมาณปี 2561 ผมอยากให้ท าที่จ าเป็นก่อน ถ้า
มีงบประมาณปี 2562 เข้ามาเราค่อยท าหมู่ 6 ผมขอเสนอที่ประชุมว่าหลังจากที่ท า
ถนนหมู่ 9 เสร็จ หากเขต 1 สมาชิกฯ ยังไม่เลือกท าหมู่บ้านไหน กระผมเสนอให้ติดตั้ง
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เครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลฯครับ อปท.อ่ืนติดเครื่องปรับอากาศหมดแล้ว
ครับ ช่วงฤดูร้อนอากาศร้อน ห้องประชุมอากาศร้อนมากครับ สมาชิกฯเห็นควรอย่างไร
ครับ 

นายสุรพล ดวงจิต มองย้อนไปเมื่อปี 5 ปีก่อน จากการเรียงล าดับโครงสร้างพื้นฐาน ท ามาจนสุดท้ายที่หมู่  
ประธานสภาฯ 6 งบประมาณ 500,000 บาท เป็นล าดับสุดท้ายในวงรอบ 5 ปี เป็นวงรอบเก่า แต่

ตอนนี้เริ่มวงรอบใหม่ เริ่มต้นที ่หมู่ 1 ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง กระผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ วันนี้ผอ.ช่างได้ไปประชุมจังหวัด เรื่องแผนยุทธศาสตร์ ปี  
นายกเทศมนตรีฯ 2563 ก็ได้น าเรื่องถนนของหมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 11 เข้าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ขอเสนอแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะค่ะ ตรงทางเข้า

หมู่บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 เป็นความเดือดร้อนของหมู่ 5 และหมู่ 12 คะ 
นายสุรพล ดวงจิต ตอนนี้งบประมาณจะเป็นในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องท่ีทิ้งขยะนั้น ณ วันนี้ยังไม่ 
ประธานสภาฯ มีสถานที่ที่จะท าเป็นที่ทิ้งขยะ เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีอยู่ที่จะใช้ท าบ่อขยะนั้นเป็นพ้ืนที่เขต

ป่า จึงไม่สามารถน างบประมาณไปท าในส่วนนั้นได้ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญาตครับ หลังจากท่ีด าเนินการของหมู่ 9 แล้วเสร็จ ผมเสนอให้หยุดการ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ด าเนินงานต่างๆ ไว้ก่อน โครงการต่าง ๆ ที่เสนอมาเราค่อยประชุมเพ่ือหารือกันในวันที่ 

30 กันยายน 2561 ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต กระผมไม่ทราบระเบียบการกันเงิน หากกันเงินระยะเวลา 1 ปี โดยที่ไม่มีเป้าหมายหรือ 
ประธานสภาฯ วัตถุประสงค์จะสามารถท าได้หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ โครงการที่ขอความเห็นชอบวันนี้ ต้องขออนุมัติจาก
 สภาฯ ในการกันเงินคะ  วันที่ 28 กันยายน 2564 หากไม่กันเงินไว้งบประมาณจะ
 ตกเป็นเงินสะสมค่ะ วันนี้จะต้องมีโครงการแล้วค่ะ ตามท่ีท่านรองฯประเวศน์ กล่าวนั้น 
  เกรงว่าช่างจะประมาณการไม่ทันค่ะ โครงการที่หารือกันในวันนี้ต้องให้สภาฯ มีมติ
 เห็นชอบให้กันเงินทั้งหมดเพ่ือที่น าไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 ค่ะ คลังจะ
 ด าเนินการกันเงิน ไว้เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเงินสะสมค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต ปัญหาที่ชาวบ้านยื่นเรื่องเข้ามา เรื่องหินคลุก เรื่องถนนข้างล าห้วย นั้นเป็นงบซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ หากจะท าสามารถท าได้หรือไม่ครับ 
นายไพรัต์ ธนันชัย กรณีเป็นแบบก่อสร้างจะต้องยื่นใบรับรองแบบ ในการขอยื่นใบรับรองแบบมีค่าใช้จ่าย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ และถ้าด าเนินการตามข้ันตอนด้วยระยะเวลา ผมเกรงว่าจะไม่ทันครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ถ้าหากเราท าในรูปแบบการจัดซื้อวัสดุเราสามารถกันเงินได้หรือไม่ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นางอรชร สมพงษ ์ ท าเป็นโครงการก่อสร้างหรือเป็นจัดซื้อวัสดุก็สามารถกันเงินได้ค่ะ ระยะเวลาการ  
ผอ.คลัง ในด้านการท างานต่างกันถ้านับจากวันนี้ เป็นเวลา 4 วัน จะทันหรือไม่การกันเงินใน
 ส่วนของคลังก็ต้องเตรียมหลักฐานทั้งหมด ส าหรับหมู่ 7 โครงการไม่อยู่ในเทศบัญญัติฯ 
 หากท าการโอนงบประมาณก็ต้องโอนงบประมาณวันนี้ค่ะ และช่างก็ต้องออกแบบและ
 ประมาณการค่ะ 
นายสมยศ กันทะวัง ตามท่ีได้หารือนั้น ในวันนี้เราประชุมเพ่ือให้ทราบตัวเลขที่ชัดเจนหลังจากท่ีท าหมู่ 9   
นายกเทศมนตรีฯ แล้วเราจะใช้งบประมาณที่เหลือท าโครงการไหนต่อ แต่หากเป็นการซ่อมแซมไม่ต้องใช้
 งบประมาณตัวนี้ครับ เพราะการซ่อมแซมเป็นอ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่สามารถ
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 ด าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านสภาฯครับ ถ้าตกลงได้ว่าจะท าโครงการอะไรก็จะให้ช่าง
 ออกแบบครับ ส่วนเขต 1 นั้นก็หารือกันว่าจะท าหมู่บ้านไหนครับ 
นายนิรันดร์ ยะเมฆ เขต 1 ผมเสนอต่อเติมถนนของหมู่ 6 ตัวโครงการห้าแสนบาทที่ท าไม่สุดสาย และถนน 
สมาชิกสภาฯ เส้นหลังโรงเรียนบ้านแม่ป้อกครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีท่านสท.นิรันดร์กล่าว ถนนหมู่ 6 ที่ได้ท าไปนั้นสุดสาย เราจะท าถนนต่อตั้งแต่ 
ประธานสภาฯ แยกสนามกีฬาเชื่อมหมู่ 10 ถนนเส้นนั้นเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจร และใช้เดิน 
 ทางรับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนครับ สมาชิกฯท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน 
 หรือไม่ครับ 
นายเมืองค า กาวิตา ตามท่ีผมได้เสนอนั้น เราท าตามความจ าเป็น ตามความเดือดร้อน ไม่ได้เลือกที่จะท า 
สมาชิกสภาฯ หมู่บ้านไหน ผมเสนอให้ท าถนนหมู่ 6 ให้สุดสายครับ 
นายสมยศ กันทะวัง งบประมาณ 400,000 บาท ท าถนน หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 10 แต่ถ้าจะน างบประมาณ   
นายกเทศมนตรีฯ ไปท าถนนอีกเส้นหนึ่งให้สุดสายนั้น ผมเกรงว่างบประมาณจะไม่พอ และในด้านการ
 ท างานก็จะติดตรงการอนุมัติแบบครับ ผมคิดว่าควรท าถนน หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 10 ให้
 เสร็จก่อนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต งบประมาณ 890,000 บาท ด าเนินการโครงการดังนี้ 
ประธานสภาฯ 1.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ศรีบุญเรือง หมู่ 9                     
 2.โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน แม่ป้อก หมู่ 6 
 ขอมติจากท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วน 2 โครงการที่ได้มติเห็นชอบไปนั้น ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ 
ประธานสภาฯ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนั้นจึงขอมติจากสภาฯ กันเงินจ านวน 890,000 บาท

เพ่ือด าเนินการโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 9  
และ หมู่ 6 ยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน 
 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ล าดับต่อไป เพ่ือเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า ณ วันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2561 
ประธานสภาฯ วันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 หากมีงบประมาณเข้า

มาเพ่ิม เขต 2 จะท าหมู่บ้านไหนต่อครับ นัดประชุมวันที่ 28 กันยายน ผมเกรงว่าจะ
ไม่ทันครับ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ กระผมขอเสนอหมู่ 13 ครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายสมยศ กันทะวัง ส่วนตัวผมคิดว่า ส าหรับเขต 2 น่าจะท าหมู่ 4 ครับ จากท่ีผ่านมาจ านวนเงินที่เข้ามา  
นายกเทศมนตรีฯ นั้นไม่มาก แต่ในวันนี้เราหารือเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาฯ ไว้ก่อนครับ ถนนภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 1 ช ารุดมากเช่นกัน แต่ได้ประสานไปยังอบจ. แล้ว จะด าเนินการเร็วๆ นี้
หมู่ 2 ก็ก าลังจะท าถนนเชื่อมบ้านแม่หาด ต าบลป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่งครับ 

นายสุรพล ดวงจิต สรุปคือถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพ่ิมเติมในวันที่ 28 กันยายน 2561 เราจะด าเนินการ 
ประธานสภาฯ            หมู่ 4 และถ้าหากงบประมาณที่เข้ามามีจ านวนมากพอจะท าถนนหลังวัดบ้านแม่จ๋อง 

หมู่ 7 สมาชิกฯท่านอ่ืนมีเสนอหมู่บ้านอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติ
จากที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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นายสุรพล ดวงจิต ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน เราได้หารือและได้ข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปหารือ 
ประธานสภาฯ เรื่องถนนไปล าห้วยแม่ลอง หมู่ 13 ชาวบ้านได้มายื่นเรื่องร้องเรียนเนื่องจากมีความ
 เดือดร้อนในการใช้เส้นทางนี้ในการคมนาคมในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เรื่องนี้
 เราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป จากที่ชาวบ้านร้องเรียนมานั้น ผมเสนอว่าให้น าดินลูกรังถมบางๆ ประมาณ 50 ล า 
รองประธานสภาฯ ดินลูกรังสามารถไปขุดในพ้ืนที่ไร่สวนของชาวบ้านได้ครับ เราจ้างรถแม็คโครล าเล็ก 1 
 คัน วันละ 6,000 บาท รถดั้ม 2 คัน วันละ 2,500 บาท รถไถ 1 คัน วันละ 2,500 
 บาท ใช้งบประมาณ 13,500 บาทครับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ผมได้ปรึกษาท่านก านันแล้ว ก านันบอกว่าให้ไปขุดดินลูกรังจากสวนก านันได้เลยครับ 
สมาชิกสภาฯ ถ้าเราน าดินจากจุดนั้นไปยังห้วยแม่ลองก็ถือว่าไม่ไกลมากครับ และอีกจุดหนึ่งที่
 สามารถไปขุดดินได้คือสวนลุงยืนกับหลานลุงยืนครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีสมาชิกฯได้เสนอมานั้น เรียนถามทางบริหารว่าเราสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
ประธานสภาฯ ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ดินตรงสวนลุงยืนนั้นมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ครับ  แต่วิธีการด าเนินการคือจ้างรถ 
นายกเทศมนตรีฯ นั้นเราไม่สามารถท าได้ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นตอนนี้คือเราตั้งใจที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เรา 
ประธานสภาฯ มองว่าชาวบ้านเดือดร้อนเป็นหลักครับ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ ขออนุญาตครับ ต่อไปหากมีโครงการนอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลฯ เช่น 
สมาชิกสภาฯ จากอบจ. หรือจากอ าเภอ ขอให้แจ้งให้สมาชิกฯทราบด้วยครับ จะได้ชี้แจงให้กับพ่ีน้อง
 ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการ หรือหน่วยงานไหนรับผิดชอบครับ  เรื่อง
 การช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น กระผมเห็นด้วยครับ เราต้อง
 มองว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลักครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ถนนหมู่ 12 นั้น เป็นการจัดซื้อวัสดุและใช้แรงงานชาวบ้านครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไป สท.สมคิด ยื่นกระทู้เข้ามา เรื่องซ่อมบ ารุงท่อลอดเหลี่ยม ตรงร้านก๋วยเตี๋ยว 
ประธานสภาฯ ป้าปัน หมู่ 9 กระแสน้ าเชี่ยวกัดเซาะท่อ การแก้ไขปัญหาคือจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน ทราย 
 ปูนซีเมนต์ มาซ่อมแซม ท าได้หรือไม่ครับ 
นายไพรรัตน์ ธนันชัย กรณีแบบหรืองานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน อันดับแรกต้องมีวิศวกรรับรองแบบ ในการ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ท างานจะต้องตรวจว่าพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ป่าหรือไม่ ขออนุญาตแล้วหรือยัง แต่ถ้าเราท า
 เป็นจัดซื้อวัสดุ กรณีนี้ผมเคยปรึกษากับอปท.อ่ืน ถ้าจะท าในลักษณะนี้ให้ด าเนินการ
 เป็นจัดซื้อวัสดุจะง่ายกว่าครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ถ้าเราปล่อยไว้นาน น้ าก็จะกัดเซาะไปเรื่อย ๆ อาจจะทรุดลงได้ เราจัดซื้อวัสดุ เช่น หิน  
ประธานสภาฯ ทราย น ามาใส่กระสอบเรียงทับซ้อนกัน โดยการท างานใช้แรงงานชาวบ้าน ผมคิดว่า
 เป็นทางออกท่ีดีและรวดเร็วที่สุดครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ส านักงานป่าไม้จะมาลงพื้นที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โครงการใดที่จะท าในพื้นที่เขต 
รองนายกเทศมนตรีฯ ป่า จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากทางส านักงานป่าไม้ก่อนครับ เพราะฉะนั้นโครงการใด
 ที่เราคิดว่าจะด าเนินการแต่อยู่ในพื้นท่ีเขตป่าก็ควรหารือกันไว้ครับ  
นายสุรพล ดวงจิต ขอบคุณท่านรองฯประเวศน์ครับ ตอนนี้มีเรื่องบ่อขยะหมู่ 5 และหมู่ 12 ที่น าไปหารือ  
ประธานสภาฯ ครับ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กระผมขอนัดประชุมสมาชิกฯเพ่ือหารือการแก้ไขปัญหา 
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 ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เพ่ือน าเรื่องเข้าหารือต่อป่าไม้ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เพ่ือให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือความสบายใจในการท างานของ 
ประธานสภาฯ ทางฝ่ายบริหาร จึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการเพ่ือ
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้าน 4 จุด ดังนี้ 
 1.เส้นทางล าห้วยแม่ลอง หมู่ 13 
 2.เส้นทางผาหมื่น หมู่ 5 
 3.เส้นทางห้วยไคร้ หมู่ 7 
 4.ซ่อมบ ารุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 9 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกฯมีเรื่องน าเสนอเพ่ือหารืออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก ปัญหาบ่อขยะของหมู่ 9 เนื่องจากใกล้ถนนท าให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านครับ 
สมาชิกสภาฯ ตอนนี้ทางหมู่บ้านจัดหาที่ใหม่สามารถย้ายไปท าจุดใหม่ได้หรือไม่ครับ  
นายประเวศน์ พรมยืน ในส่วนของที่ท้ิงขยะนั้น เรายังไม่มีงบประมาณ ยังไมส่ามารถด าเนินการไดค้รับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ     หากมีงบประมาณเข้ามาจะต้องหารือกันในภาพรวมอีกครั้งครับ       
นายสมคิด ธรรมป๊อก อีกหนึ่งเรื่องครับ ชุดอปพร.ของต าบลศรีวิชัยเราดูไม่เรียบร้อยเลยครับ พอจะมี 
สมาชิกสภาฯ งบประมาณจัดซื้อชุดอปพร.หรือไม่ครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปี 2562 ในส่วนของอปพร.เราจะสกรีนคนใหม่ เราจะรับสมัครจากคนที่มีความ 
เลขานุการสภาฯ ตั้งใจ มีใจรัก และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ค่ะ แล้วจะจัดซื้อ

ชุดให้ใหม่ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องน าเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง การโอนงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เลขานุการสภาฯ         ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0023.3/ว 13265 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ และรายงานผลการด าเนินการให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ เทศบาลต าบลศรีวิชัยจึงแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านส ารวจและรายงานความต้องการอุปกรณ์เสียงตามสายให้เทศบาลทราบและ
ด าเนินการทั่วไปในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีหมู่บ้านที่ขอติดตั้งแอมป์ขนาด 
2,000 วัตต์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,500 บาท รวมเป็นเงิน 33,000 
บาท โดยขอโอนงบประมาณ จากโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 33,000 
บาท 

       จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด  4  การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม           อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ ได้เป็นเอกฉันท์ 



๑๐ 
 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านใดมีเรื่องน าเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
 
 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรือง    (ลงชื่อ)      สุรพล  ดวงจิต  
  (นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง)     (นายสุรพล   ดวงจิต) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย         ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า   กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน ์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
 
 
 
 


