
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
------------------------------------------------------------ 

 
ผู้มาประชมุ :       จำนวน  12  คน 

1. นายสงัด           ชัยแสน   ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2. นายนิชสัน         เดชะอุป  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
3. นายสุรพล   ดวงจิต   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
4. นายตรีอนันต์     ขัดสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
5. นายสีคำ         พ่อแจ้   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
6. นายสุพจน์       ตันฮ้อ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
7. ว่าที่ร.ต.หญิงเสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
8. นายพุทธิ            นะมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
9. นายธนา           คำเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
10. นายประเทือง      ธิบด ี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
11. นายสถิตย์ธนากร    เมืองคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 
12. นายนิวัตร์   กันทะนัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน   -   คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน  27  คน 
1. นายวิเชียร        วิชาเถิน   นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
2. นางสุทธินี       ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
3. นายปาลีวัฒน์     เมายศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
4. นายผ่อน  ทะนุชิด   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย 
5. นายพงศ์วัฒนะ สังขรนานนท ์  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  
6. นายเฉลิมพล พันธ์ุด ี   พนักงานจัดระดับน้ำ 
7. นายพงศพัศ  เกษพรหม  เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ 
8. นายจิรวุฒ ิ  ศรีสุริยานรุักษ์  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
9. นายเทิดศักดิ ์ คงสำราญ  ตัวแทนจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
10. นางสาวพริม้เพรา  วรรณภิละ  หัวหน้าสำนักปลัด 

      (รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย) 
11. นางสกลุนา       ทองพฤกษ์  ผู้อำนวยการกองคลงั 
12. นายวสันต์           ทะกาวิน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) 
13. นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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14. นางสาวเบญจมาศ   วงศ์ต๊ะ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
      (รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดกิาร) 

15. สิบเอกนรินทร ์ เข่ือนควบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
16. ว่าที่ร้อยตรี สริเดช สิทธิเดช   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
17. นายศุภกิจ  ยอดมูลด ี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
18. นางสาวอกนิษฐ ์ ตุ้ยแพร ่   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
19. นายชยุตรา  แก้วเรือน  เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนปฏิบัติงาน 
20. นายทวีชัย  ชาวยา   พนักงานจ้างตามภารกจิ 
21. นางสาวศิรินภา เข่ือนควบ  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
22. นางสาวณัฐธิดา      อินมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23. นายนิวัฒน์  ปันปะละ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
24. นางสาวบุษญารัตน์ ขาวเถิน   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25. นายนครินทร ์ หม่องคำ   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
26. นางสาวปาริฉัตร สมมา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
27. นายศิรสิทธ์ิ  ชัยแสน   พนักงานจ้างเหมาบริการ  

เปิดประชุมเวลา   13.00 น. 

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  
 พ.ศ.2565 ขณะนี ้ม ีผ ู ้ เข ้าร ่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จ ึงขอเช ิญท่าน
 ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯค่ะ 

ระเบียบวาระที่  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสงัด  ชัยแสน ตามมติ ก.ท.จ.ลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
ประธานสภาฯ ได้เห็บชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 โดยการโอนและรับโอนในเทศบาลภายในจังหวัดลำพูน ด้วยว่าที่ร้อยตรี กมล  อินแฝง 
 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 เป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ และมีคำสั่งให้โอนย้ายไปดำรง
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จึงทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
 ตำบลศรีวิชัยว่างลง เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยดำเนินการเป็นไปด้วย
 ความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจง 
 ข้อกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครับ 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทกุท่าน 
เลขานุการสภาฯชั่วคราว ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงวิธีการและข้ันตอนการเลือกตำแหน่งเลขานุสภาเทศบาลค่ะ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕47  
 ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้วให้เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว
พ้นจากตำแหน่ง  
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 ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ ่น  รวมทั้งชี้แจง
อำนาจหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถ่ินตามข้อ 19 

 เลขานุการสภาท้องถ่ินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถ่ินตามคำสั่งของประธานสภาท้องถ่ิน  
 (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (4) เชิญประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ 
 (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถ่ิน  
 (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถ่ิน แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาท้องถ่ิน  
 (7) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง  
 (8) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถ่ินในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถ่ิน  
 (9) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภา

ท้องถ่ินมอบหมาย 
   ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน   
คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้
นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน 
เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 

  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินค่ะ 
นายสงัด ชัยแสน  ข้ันตอนวิธีการเลือกเลขานุการสภาฯ โดยให้สมาชิกสภาฯเสนอช่ือผู้สมควรดำรง 
ประธานสภาฯ ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ 

เชิญครับ 
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายสรุพล ดวงจิต 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 เสนอ   นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 
 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายนิชสัน เดชะอุป 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายพุทธิ  นะมา  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายพุทธิ  นะมา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
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นายสงัด ชัยแสน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ ศรีวิชัย อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการเสนอช่ือ ณ บัดน้ี 
   บัดนี้ กระผมขอรายงานการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ที่ไดร้ับ

เลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย คือ  นางสาวพริ ้มเพรา  วรรณภิละ  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 ไม่เห็นชอบ     - เสียง  
 งดออกเสียง    1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรวิีชัย มีมติเลือก นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ  ตำแหนง่ 

หัวหน้าสำนักปลัด  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายสงัด  ชัยแสน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม

สภาฯ หรือไม่ครับ  
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่  1 ความเดิม ผู ้ไม่มาประชุม : จำนวน  

1  คน นายสุรพล  ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีววิชัย เขต 1 ขอให้เพิ่มเติม
เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมการประชุมในคราวนั้น แก้ไขเป็น ผู้ไม่มาประชุม : จำนวน 1  คน 
นายสุรพล  ดวงจิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีววิชัย เขต 1 (ลากิจ) 

นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ดิฉันขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 2 แก้ไขโดยสลับข้อความในบรรทัดที่ 32,33 

บรรทัดที่ 32 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 บรรทัดที่ 33 นายสงัด  ชัยแสน ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 

ครับ 
นายสงัด  ชัยแสน มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ (-ไม่มี-) 
 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
 สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 - ด้วยมติเห็นชอบ 11 เสียง  
 - ไม่เห็นชอบ         -  เสียง  
 - งดออกเสียง        1 ท่าน (นายสงัด ชัยแสน) 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสงัด  ชัยแสน สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา (-ไม่มี-) 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 (ญัตต ิท ี ่  4/2565) ญัตต ิพ ิจารณาขอความเห ็นชอบการดำเน ินการ 
 จัดทำบ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมม ือในการจ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมชนของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนท่ี (Clusters) จังหวัดลำพูน 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ  
 เพื่อขอให้สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นในกลุ ่มพื้นที ่ (Clusters) จังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูนได้มอบหมาย 
 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพการรวมกลุ ่มพื ้นที ่ในการจัดการ  
 มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยประเด็นในญัตตินี ้
 กระผมมอบหมายให้ นางสุทธินี   ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  
 เข้าร่วมการประชุมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน(เทศบาล) เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง 
 ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 (เทศบาล) ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 
 (Clusters) จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดลำพูน ดังนั้นจึงขอให้นางสุทธินี   ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบล 
 ศรีวิชัย เป็นผู้ช้ีแจงในประเด็นนี้ครับ 
นางสุทธินี   ยะบุญทา  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุค่ะ ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี
 ให้เข้าร่วมการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น(เทศบาล) เพื ่อลงนามในบันทึก
 ข้อตกลงความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 ลำพูน เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลง ในการประชุมคราวนั้นได้มีการชี ้แจง 
 และเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จำนวน 40 แห่ง เข้าร่วมการ
 จัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งในการทำ MOU ในครั้งนั้นจะสมบูรณ์
 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบ 
 ญัตติที่ 4/2565 ความว่าตามที่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
 ลำพูนได้รวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 พื้นที่จังหวัดลำพูน โดยแบ่งเป็น ๒ โซน คือ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นเจ้าภาพ 
 โซนเหนือ และเทศบาลตำบลวังดิน เป็นเจ ้าภาพโซนใต้ ซ ึ ่งปัจจ ุบ ันนโยบาย 
 ของผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่ของทัง้สองเทศบาลแจ้งว่าไม่ม ีความพร้อมในการเป็น
 เจ ้าภาพ แต่ด้วยปัญหาเร ื ่องขยะม ูลฝอยเป็นปัญหาที ่สำคัญในระดับจ ังหวัด  
 ที่ทุกท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ในการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
 มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบกับข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่จ ังหวัดลำพูนในปี ๒๕๖๔ พบว่าขยะมูลฝอยชุมชน 
 ที่เกิดขึ้นในพื้นที ่มีปริมาณถึง “หนึ่งแสนตันเศษ” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 สามารถเก็บขนได้จำนวน “ห้าหมื่นตันเศษ” คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
 จำนวนเงิน “เจ็ดสิบสี่ล้านบาทเศษ” ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปค่อนข้างสูง   
  เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการ
 ขยะมูลฝอย โดยจะดำเนินการจัดหาพื้นที่ที ่เหมาะสมและนำเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการให้เกิดความยั่งยืน และเป็น 
 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพหลัก 
 กลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย(Clusters) จังหวัดลำพูน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ในการจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นไป
 ตามหลักสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ลำพูน จึงขอความร่วมมือลงนามใน MOU และเสนอ MOU เพื ่อให้สภาท้องถิ่นให้ 
 ความเห็นชอบในการจัดการให้มีบริการสาธารณะร่วมกัน 
  โดยวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  ๑.๑ เพื ่อการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยตามนัยมาตรา ๒๓ (๓)  
 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๐ 
 (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖, มาตรา ๔๕ (8) (9) แห่งพระราชบญัญตัิ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 ประกอบกับ (๒) ของกฎกระทรวง  
 (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค ์การบริหารส่วนจังหวัด  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖ (๑๗) (๑๘) มาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนด
 แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
  ๑.๒ เพื่อร่วมมือกันในการจัดการขยะมูลฝอยใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของรฐับาลและ
 กระทรวงมหาดไทยซึ ่งมีนโยบายให้มีการรวมกลุ ่มพื้นที ่ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เก ิดเป็นร ูปธรรม  มีความคุ ้มค่า 
 มีประสิทธิภาพ เล ือกใช้วิธ ีการจัดการ และพื ้นที ่กำจัดขยะที ่เหมาะสม คุ ้มค่า 
 ไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมเกิดการยอมรับจากภาคประชาชนและดำเนินการ  
 ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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  ๑.๓ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะและจัดหาพื้นที ่การกำจัดขยะ 
 โดยเร่งด่วน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาไม่มีสถานที่กำจัด
 ขยะในปัจจุบัน ต้องส่งไปกำจัดในจังหวัดข้างเคียงทำให้ต้องใช้งบประมาณในการขนส่ง
 ขยะไปกำจัดมาก  
  ๑.๔ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะระยะยาวให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 กรอบแนวทางความร่วมมือ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเจ้าภาพหลักจะเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม
 ผล ักด ันให ้การข ับเคลื ่อนนโยบายการจัดการขยะม ูลฝอยภายในกล ุ ่มพ ื ้นที่   
 (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัดลำพูน  ให้เก ิดเป็นรูปธรรม 
 มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วิธีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เกิดการยอมรับจากภาคประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
 กระทรวงมหาดไทย และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 ชุมชน“ จังหวัดสะอาด” จังหวัดลำพูน โดยจะมีกระบวนการในการบริหารจัดการ 
 ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
  ๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นพ้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) 
 จังหวัดลำพูน และพร้อมที่จะร่วมในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหา 
 การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๒.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรับทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งหมายความถึง
 เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารขวดพลาสติก
 รวมตลอดถึงส ิ ่ งอ ื ่นใด ท ี ่ เก ็บกวาดจากถนนตลาดหรือที ่อ ื ่นตามท ี ่ระบ ุไว้ใน
 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม่รวมถึงขยะมูลฝอยที ่เก ิดจาก
 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธ ีการ  
 และชำระค่าบริการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดทุกประการและ 
 จะนำส่งมูลฝอยที่เก็บขนภายในเขตพื้นที่เข้าไปกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม
 แบบครบวงจรที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการก่อสร้างหลังจาก 
 ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการจากกระทรวงมหาดไทย  
  ๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย  
 ในอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท 
 (ห้าร้อยบาท) ต่อตัน หรือในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
 ในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
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  ๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะไม่นำขยะมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 ส่งมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ลำพูน  
  ๑) ขยะมูลฝอยที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน  
  ๒) ขยะมูลฝอยที่มีการปะปนของเช้ือโรคจากสถานพยาบาลต่างๆ  
  ๓) ขยะมูลฝอยที่มีคุณลักษณะระเบิดได้หรือเป็นวัตถุระเบิด  
  ๔) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม (Hazardous Waste)  
  ๕) สารเคมีอุตสาหกรรม  
  5) ขยะติดเช้ือขยะอันตรายและขยะกากอุตสาหกรรม  
  ๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยินดีจะปฏิบ ัติตามคำแนะนำขององค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่ได้
 ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ 
   ๒.๖ หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและ
 ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อันเนื ่องมาจากองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง  องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดข้ึนทุกประการ  
  ๒.๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
 ทุกประการ ทั้งนี้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 หากนำมูลฝอยที่มีลักษณะ ตามข้อ ๒.๔ มากำจัดโดยมีการปกปิดองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดลำพูนสามารถปฏิเสธการให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยได้  โดยไม่ต้องแจ้ง 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทราบล่วงหน้า และถือเป็นเหตุให้องค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดลำพูน ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ 
 ตามที่ดิฉันได้กล่าวมานี้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ประเด็นนี้ควรจะเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบครับ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น 
 มีการลงนามเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว เม ื ่อวันที ่ 29 ธันวาคม 2564 ผู ้ลงนาม คือ 
 นางสุทธินี   ยะบุญทา  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรวิีชัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
 ตำบลศรีวิชัย  ครับ 
นางสุทธินี   ยะบุญทา  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุค่ะ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพิ ่มเติม เอกสารที่ 
 ลงนามไปนั้น เป็นบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ  
 ข้ึนอยู่กับสภาท้องถ่ินแต่ละแห่งจะให้ความเห็นชอบในการจัดการให้มีบริการสาธารณะ
 ร่วมกันหรือไม่ค่ะ   
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นายสงัด  ชยัแสน เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มตมิครับ  
ประธานสภาฯ  
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทกุท่าน 
เลขานุการสภาฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฎตามเอกสารรายงานการประชุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (เทศบาล)  
ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) 
จังหวัดลำพูน หน้าที่ 4 วัตถุประสงค์ในการทำ MOU บรรทัดที่ 21 ความว่าสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย จะต้อง
ดำเนินการดังนี้ 

  1. ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที ่เป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย และลงนามใน MOU โดยผู้บริหารท้องถ่ิน 

  ๒. เสนอ MOU ให้สภาท้องถ่ินเห็นชอบในการจัดให้มีบริการสาธารณะร่วมกัน  
 กล่าวคือ เพื่อเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว

นี้ค่ะ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในญัตตินี้ควรเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนว่า ทั้งนี้เพื่อให้การลงนามบันทึกข้อตกลง 
 ความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (เทศบาล) ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 
 จังหวัดลำพูน มีความสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  ตามที่เทศบาลตำบล 

ศรีวิชัย ได้รับหนังสือจากอำเภอลี้ เรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดลำพ ูน และ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ( เทศบาล )  
ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) 
จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 กระผมขอสรุปประเด็นการดำเนินการ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ คือ  
1) องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพูนรับทำการกำจัดขยะมลูฝอย ซึ่งหมายความถึงเศษ

กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารขวดพลาสติก 
เป็นต้น 

2) เทศบาลต้องจ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ
กำจัดขยะมูลฝอยในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท ต่อตัน หรือในอัตราไม่เกินตามที่
กฎหมายกำหนด เพื ่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย  
ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู  
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3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดทุก
ประการ ทั้งนี้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
นำมูลฝอยที่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

  ๑) ขยะมูลฝอยที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน  
  ๒) ขยะมูลฝอยที่มีการปะปนของเช้ือโรคจากสถานพยาบาลต่างๆ  
  ๓) ขยะมูลฝอยที่มีคุณลักษณะระเบิดได้หรือเป็นวัตถุระเบิด  
  ๔) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม (Hazardous Waste)  
  ๕) สารเคมีอุตสาหกรรม  
  5) ขยะติดเช้ือขยะอันตรายและขยะกากอุตสาหกรรม  

ส่งมากำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน หรือมากำจัด โดยมีการปกปิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถปฏิเสธ
การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ
ล่วงหน้า และถือเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยกเลิกบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ได ้
 ซึ่งขยะอันตราย ขยะติดเช้ือต้องนำไปทิ้งที่รพ.สต.ในเขตพื้นที่นั้น ๆ และจากการที่
กระผมได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะลักษณะนี้ จะมีอีกแห่งหนึ่ง คือ 
เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ในตำบลศรีวิชัย นำเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา ครับ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมคิดว ่า ในญัตต ิน ี ้องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนขอความร ่วมมือ 

ในการจัดการมูลฝอยชุมชนในกลุ่มพื้นที่ จังหวัดลำพูน ยังไม่ได้หมายถึงการตกลงที่จะ
นำขยะส่งไปกำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จ ั งหว ัดลำพ ูน และในอนาคตเทศบาลตำบลศร ีว ิช ัยจะเข ้ าร ่วมหร ือไม ่นั้น  
คงจะมีข้ันตอนอีกหลายประการและคงต้องมีการลงนามทำสัญญาครับ สรุปคือเปน็การ
ให ้ความเห ็นชอบเข ้าร ่ วมในการจ ัดการม ูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ครับ  

ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 สรุปประเด็นในญัตตินี ้ คือ ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นร่วมมือในการจัดทำ

ข้อตกลง ว่าจะเข้าร ่วมหรือไม่เข้าร ่วมค่ะ ข้อมูลตามเอกสารก็บอกชัดเจนคือ  
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
รับขยะทุกอย่างที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ขยะมูลฝอยจำพวกอันตรายไม่รับ เช่น 

   ๑) ขยะมูลฝอยที่มีสารกัมมันตภาพรังสีเจือปน  
  ๒) ขยะมูลฝอยที่มีการปะปนของเช้ือโรคจากสถานพยาบาลต่างๆ  
  ๓) ขยะมูลฝอยที่มีคุณลักษณะระเบิดได้หรือเป็นวัตถุระเบิด  
 



๑๑ 
 

  ๔) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม (Hazardous Waste)  
  ๕) สารเคมีอุตสาหกรรม  
  5) ขยะติดเช้ือขยะอันตรายและขยะกากอุตสาหกรรม 
 และในการกำจัดขยะมูลฝอย มีอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย  

ในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท ต่อตัน เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้วก็ต้องมีการประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และต้องมีการอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดการขยะกับชาวบ้าน เช่น การคัดแยกขยะ เป็นต้น ในวันน้ีสภาร่วมกัน
อภิปรายและพิจารณาว่าดีต่อชาวบ้านหรือไม่ และมีความเหมาะสมต่อบริบทท้องถ่ิน
หร ือไม ่  และร ่วมก ันพ ิจารณาว ่ าจะเข ้ าร ่ วมในการจ ัดการม ูลฝอยช ุมชน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือไม่ค่ะ  

นางสุทธินี   ยะบุญทา  เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรีฯ และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุค่ะ  ตามข้อความในบันทึกข้อตกลง ข้อที่ 8  

สรุปคือเป็นการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นว่าจะเข้าร่วมในการจัดการมูลฝอย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ (Clusters) จังหวัดลำพูน ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือไม่ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลาย
ขั ้นตอน และจะได้นำมติที ่ประชุมในการประชุมสภาครั ้งนี้แจ้งต่อองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดลำพูนรับทราบต่อไปค่ะ 

นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในว ันน ี ้หากเราย ังไม่ม ีความพร้อมด ้วยประการใดก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า 

หากเทศบาลมีความพร้อมมากว่าน้ี กระผมเสนอว่าควรเข้าร่วม MOU ในภายหลังครับ   
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ ดิฉันขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมค่ะ  ในการจัดทำ MOU ณ ตอนนี้ องค์กรปกครอง 
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ส่วนท้องถิ ่น ในจังหวัดลำพูน ทั ้งหมด 40 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงไปแล้ว  

39 แห่ง ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รอมติความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลศรีวิชัยเพียงแห่งเดียว เพื่อรายงานผลในภาพรวมระดับจังหวัดต่อไปค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในการทำ MOU นั้นสามารถยกเลิกได้ แต่ ณ ตอนนี้ เพื่อเป็นการรวมตัวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ ิ ่นในจังหว ัดลำพ ูน ในการร ่วมกันจ ัดการม ูลฝอยชุมชนฯ 
เราควรให้ความร่วมมือครับ ในขั้นตอนต่อไป จะนำไปกำจัดที่ศูนย์จัดการขยะมลูฝอย
รวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหรือไม่นั้น คงมีขั้นตอนและ
ต้องประชุมหารือกันอีกครับ และขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 
เห็นชอบ แล้ว 39 แห่ง กระผมเสนอว่าสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยควรให้ความเห็นชอบ 
เพื่อให้การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวครบทุก อปท.ครับ 

 
 



๑๒ 
 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที ่ (Clusters) 
จังหวัดลำพูน 

 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนท่ี (Clusters) จังหวัดลำพูน  

 4.2 (ญัตติที่ 5/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพ้ืนท่ี ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านแม่อีไฮ หมู่ท่ี 2  
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติความ
 ขอเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที ่รับผิดชอบของ บริษัท โทรคมนาคม
 แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท NT) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัล 
 เพื่อเศรษกิจและสังคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอินเตอร์เน็ตต่อมาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ
 เสาโทรคมนาคมจาก บริษัท ผู ้ให้บริการโทรคมนาคมสัมปทาน (DTAC และ True 
 Move) ซึ ่งให้บริการตั ้งแต่ปี ๒๕๓๓-๒๕๖๒ โดยมีเสาโทรคมนาคมบางส่วนอยู่ใน 
 



๑๓ 
 

 เขต ป่าและไม่ปรากฏหลักฐานการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๐๗ หรือเสาบางส่วนอยู่ระหว่าง
 ข้ันตอนการขออนุญาต 
  คณะรัฐมนตรีม ีมติเมื ่อวันที ่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พิจารณาอนุม ัต ิผ่อนผัน 
 การเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 ที่ดำเนินการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่  เห็นควรผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือ
 หน่วยงานของรัฐดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ส ่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
 ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต่อไป ทั้งนีใ้ห้ยื่นคำขอ
 เข้าทำประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วันนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ยื่นภายในวันที่ ๑๙ 
 ธันวาคม ๒๕๖๓) บริษัท NT ได้ยื ่นคำขอใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่  
 ๖ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  
  ทั ้งนี้  กรมป่าไม้ ได้พ ิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตร ีแล้ว 
 เห็นว่าเรียบร้อยถูกต้อง จึงแจ้งต่อ บริษัท NT เพื่อมาดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 
 เพื่อประกอบการพิจารณาคือเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 จากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยซึ่งเป็นท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่ 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญ ตัวแทนจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
ประธานสภาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  
นายเทิดศักดิ์  คงสำราญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตัวแทนจาก บมจ.โทรคมนาคม กระผมในนามตัวแทนจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท NT) เป็นหน่วยงานรัฐ 
 ในส ังก ัดกระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื ่อเศรษก ิจและส ังคม  ผ ู ้ ให ้บร ิการโทรคมนาคม
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเตอร์เน็ต ต่อมาได้รับโอนกรรมสิทธ์ิเสาโทรคมนาคม 
 จาก บริษัท สัมปทาน (DTAC และ True Move) ซึ่งให้บริการตั้งแต่ปี 2533 - 2562 
 โดยมีเสาโทรคมนาคมบางส่วนตั ้งอยู ่ในเขตป่า และไม่ปรากฏหลักฐานการขอใช้
 ประโยชน์ในเขตป่าตามพรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพรบ. ป่าสงวน พ.ศ. 2507  
 หรือเสาบางส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ  เม ื ่อวันที ่ 23 มิถุนายน 2563 พิจารณาอนุม ัต ิผ่อนผัน 
 การเข้าทําประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 ที่ดำเนินการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที ่เห็นควรผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือ
 หน่วยงานของรัฐดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐดำเนินการ
 ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้าทำ
 ประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั ้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ยื ่นภายในวันที ่ 19 
 ธันวาคม 2553) บริษัท NT ได้ย่ืนคำขอใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 
 ธันวาคม 2563 
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  กรมป่าไม้  ไดพ้ิจารณาคำขอใช้ประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเห็นว่าเรียบรอ้ย
 และถูกต้อง จึงแจ้งต่อ บริษัท NT ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
 ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ คือ  
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองคก์รปกครอง
 ส่วนท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่(สภาอบต. หรือ เทศบาล ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/รับทราบ) 
 2. แผนที่ระวาง 1: 50000  
 3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่กรมป่าไม้กำหนด 
  เมื่อ บริษัท NT  ได้ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว กรมป่าไม้จะได้พิจารณา
 การขอใช้ประโยชน์ต่อไป    
  หล ังจากนั ้นทางบริษ ัทจะเร ่งปร ับปรุงเสาและระบบสัญญานให ้ด ีย ิ ่ง ข้ึน  
 เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 มากยิ่งข้ึน ท้ายน้ีกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากสภาแห่งนี้ให้
 ความเห็นชอบตามญัตติที่ได้นำเสนอ ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสาสัญญานดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
 จังหวัดลำพูน แต่ตามที่ปรากฎในเอกสารเสาสัญญาน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2 
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน ขอให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้หรือไม่  
 เพื่อความถูกต้องครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ  
 เสาสัญญานดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
 จังหวัดลำพูน ซึ่งติดตั้งมานานแล้ว ประกอบกับบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 มีการแยก
 หมู่บ้านมาจากบ้านปาง หมู่ 1 จึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจนว่าเสาสัญญานตั้งในเขตพื้นที่
 หมู่บ้านได้ และขอให้ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ  
นายเทิดศักดิ์  คงสำราญ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตัวแทนจาก บมจ.โทรคมนาคม ปัจจุบันเสาสัญญาน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ 
 จังหวัดลำพูน ข้อมูลในเอกสารเป็นข้อมูลเดิมซึ่งนานมากแล้ว การขอมติในวันน้ีไม่มีผล 
 ต่อเทศบาลครับ เพียงแต่กรมป่าไม้ต้องการเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ 
 ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่ 
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผม การขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็น หมู่ 2 หรือหมู่ 13 
 ก็คือพื้นที่ตำบลศรีวิชัย และเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต 
 เช่นกันครับ 
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นายตรีอนันต์  ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผม ไม่ว่าจะเป็นโซนพื้นที่ หมู่ 2 หรือ หมู่ 13 นั้น ไม่ใช่
 ประเด็นสำคัญ เพราะเป็นพื ้นที ่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต  
 เช่นกัน การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เป็นอำนาจของกรมป่าไม้ครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
 เห็นชอบ จำนวน 9 เสียง 

1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
5) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
6) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 9 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่อีไฮ หมู่ท่ี 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
   

 4.3 (ญัตติที่ 6/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพ้ืนท่ี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย 
 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ 
 ขอความเห็นชอบ การดำเนินงานโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ จำนวน 3 โครงการ
 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้ดำเนินงานโครงการฝายเสริม
 ระบบนิเวศ ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ประกอบด้วย 
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  (๑) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล ็กล ุ ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้  จ ุดที ่ ๑  
 บ้านแม่ป้อก ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ  
  (๒) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล ็กล ุ ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้  จ ุดที ่ ๒  
 บ้านแม่ป้อก ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ  
  (๓) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล ็กล ุ ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้  จ ุดที ่ ๓  
 บ้านแม่ป้อก ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ 
  ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
 ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
 นั้น  
  เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
 แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม และตามมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้อง  
 ซึ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐประสงค์ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่ 
นายสงัด  ชัยแสน เรียนเชิญ ตัวแทนจากส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน สำนักงาน 
ประธานสภาฯ ทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ  
นายจิรวุฒิ ศรีสุริยานุรักษ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน กระผมตัวแทนจากส่วนประสานงานลุ ่มน้ำปิง  สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1  
 ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
 เสนอโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอผ่อนผัน 
 การเข้าทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจาก
 โครงการที ่อยู ่ในพื ้นที ่ป่าปริมาณมากจำเป็นที ่ขยายเวลาการขออนุญาต  จึงมีมติ
 คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาอีก 120 วัน  
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งทุกส่วนราชการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่า 
 ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ินทุกแห่งถือปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีฯ 
  กรมทรัพยากรน้ำจะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 
 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ มีจำนวนโครงการในพื้นที่ 2 จังหวัด ที่เข้าข่าย
 ต้องขออนุญาต จังหวัดเชียงใหม่ 243 โครงการ จังหวัดลำพูน 30 โครงการ  
  ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการฝายเสรมิระบบ
 นิเวศไปแล้ว จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 
 (๑) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้ จุดที่ ๑ บ้านแม่ป้อก  
 ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ  
 เนื้อที่ 2 งานจุดที่ต้ังโครงการ 483481.000 E 1997977.000 N  



๑๗ 
 

 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ได้ยื ่นคำขอการเข้ารับประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไว้  
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
 (๒) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้ จุดที่ ๒ บ้านแม่ป้อก 
 ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ  
 เนื้อที่ 2 งานจุดที่ต้ังโครงการ 482207.000 E 1997945.000 N  
 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ได้ยื ่นคำขอการเข้ารับประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไว้  
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
 (๓) โครงการฝายเสริมฯ ฝายต้นน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ลี้ จุดที่ ๓ บ้านแม่ป้อก 
 ลักษณะโครงการเป็นโครงการประเภทโครงการฝายเสริมระบบนิเวศ  
 เนื้อที่ 2 งานจุดที่ต้ังโครงการ 483345.000 E 1999013.000 N  
 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ ได้ยื ่นคำขอการเข้ารับประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไว้  
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้ยื ่นคำขอการเข้ารับประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไว้  
 ทั้งหมดแล้ว แต่ยังขาดเอกสารยื ่นประกอบฯ ที ่จะต้องนำส่งภายหลัง จำนวน 1 
 รายการ จากจำนวน 12 รายการ ตามแบบฟอร์มการขออนุญาตมาตรา 13/1 แห่ง
 พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
 ภาค 1 จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำเรื่องดังกล่าวเข้าเป็น
 ญัตติในสภาฯ เพื่อลงมติให้มีความเห็นชอบ หรือเห็นด้วย หรือไม่ขัดข้อง เพื่อที่จะให้
 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นำพื้นที่ป่าในโครงการฯ ไปดำเนินการขออนุญาตฯ  
 ต่อกรมป่าไมต้ามขั ้นตอนของกฎหมาย และเพื่อเป็นการต่อยอดในการขุดลอกฝาย
 ต่อไป ขอบคุณครับ 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 บริเวณพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 

1) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 



๑๘ 
 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 4.4 (ญัตติท่ี 7/2565) ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดให้ “วันเป็งปุ๊ด”  
 วันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำเป็นวันสำคัญทางศาสนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยและราษฎร 
 ในพ้ืนท่ีตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมขอเสนอญัตติขอ
 ความเห็นชอบกำหนดให้ “วันเป็งปุ๊ด” วันพุธข้ึน ๑๕ ค่ำ เป็นวันสำคัญทางศาสนาของ
 เทศบาลตำบลศรีวิชัยและราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เนื่องด้วยวันเป็งปุ๊ด เป็นวันพุธ 
 ข้ึน ๑๕ ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ เป็นประเพณีล้านนาของภาคเหนือ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่
 ในเดือนใด บางปีอาจจะไม่มีเลย  
  ทั้งนี้เทศบาลตำบลศรีวิชัย จะบรรจุวันสำคัญ “วันเป็งปุ๊ด” ไว้ในงานศาสนาและ
 วัฒนธรรม และกำหนดกิจกรรมตักบาตรเที ่ยงคืน เพื ่อบูชาพระอุปคุตเสริมความ 
 สิริมงคลแห่งชีวิต และเพื่อเป็นการดำรงรักษาวัฒนธรรมล้านนาให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีชีวิต 
 ของประชาชนสืบไป  
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ตามที่ท่านนายกเสนอมานั้นถือเป็นสิ ่งที ่ดีครับ  แต่ในตำบลศรีวิชัยมีโบราณสถาน 
 โบราณวัตถุที่เก่าแก่หลายแห่ง และประเพณีวันสำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานที่
 ประชาชนเคารพบูชามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านปาง 
 เป็นวัดของครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งเป็นอับดับหนึ่งของจังหวัดลำพูน และยังมีประเพณี 
 สรงน้ำพระพุทธบาทในตำบลศรีวิชัยอีกหลายแห่ง ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผม  
 คืออยากให้เราช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ให้ดีย่ิงๆข้ึนไปครับ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ เราเคารพนับถือมีหลายวัน ในการกระทำใดๆ 
 ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ควรมีการนำเรียนคณะสงฆ์ตำบลศรีวิชัย เพื่อหารือ
 ร่วมกัน ในส่วนของวันเป็งปุ๊ด วันพุธข้ึน ๑๕ ค่ำ นั้น บางปีอาจจะไม่มีเลย บางปีอาจจะ
 มีหลายครั้ง กระผมมีข้อสงสัยว่า วันเป็งปุ๊ดจะถือเป็นประเพณีของตำบลศรีวิชัยหรือไม่



๑๙ 
 

 อย่างไร ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมยังไม่เห็นด้วย และอยากให้เราช่วยกันดูแล
 รักษา และส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ด้ังเดิม ตามรอยเดิม ให้ดีที่สุดก่อน ขอบคุณครับ  
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขอความเห็นชอบกำหนดให้ “วันเป็งปุ๊ด” วันพุธข้ึน ๑๕ ค่ำ เป็นวันสำคัญ
 ทางศาสนาของเทศบาลตำบลศรีวิชัยและราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย 
 เห็นชอบ จำนวน – เสียง 
 - 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  11 เสียง 
1)  นายสรุพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติไม่เห็นชอบ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 

4.5 (ญัตติที่ 8/2565) ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้ ดงพระเจ้าตากหงาย 
เป็นโบราณสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของตำบลศรีวิชัย 

นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ 
 ขอความเห็นชอบให้สถานที่ตั้ง“ ดงพระเจ้าตากหงาย” เป็นโบราณสถานที่สำคัญทาง
 ประวัติศาสตร์ทางพระพุธศาสนาของตำบลศรวิีชัย เพื่อจารึกช่ือเป็น“ แหล่งอารยธรรม
 โบราณดงพระเจ้าตากหงาย” ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี ้ จังหวัดลำพูน และกำหนด 
 จัดกิจกรรมงานบุญพุทธสถานอารยธรรมโบราณดงพระเจ้าตากหงาย ในเดือน ๕ ข้ึน 
 ๑๕ ค่ำ ตรงกับวันมาฆบูชา ทั้งนี้เทศบาลตำบลศรีวิชัย จะบรรจุวันสำคัญดังกล่าว 
 ไว้ในงานศาสนาและวัฒนธรรม เพื ่อเป ็นการแสดงถึงความเจร ิญร ุ ่งเร ืองทาง
 พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเป็นที ่ยึดเหนี ่ยวจ ิตใจให้ประชาชนทำนุบำรุง 
 ศาสนาพุทธให้ยั่งยืนสืบไป  



๒๐ 
 

  แต่ด้วยตอนนี้ยังคงต้องสร้างความเข้าใจหลายประเด็นในญัตตินี้กั บทุกภาคส่วน 
 กระผมจึงขอถอนญัตติที่ 8/2565 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้ ดงพระเจ้า 
 ตากหงาย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของตำบล
 ศรีวิชัย 
นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติทีป่ระชุมในการถอนญตัติ
 ที่ 8/2565 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้ ดงพระเจ้าตากหงาย เป็นโบราณสถาน
 ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของตำบลศรีวิชัย 
มติท่ีประชุม ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิช ัย มีมติ เห็นชอบให้ถอนญัตติที ่ 8/2565 

ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้ ดงพระเจ้าตากหงายเป็นโบราณสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของตำบลศรีวิชัย 

 4.6 (ญัตติที่ 9/2565) ญัตติพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
 ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณพ้ืนท่ี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่ป้อกใน หมู่ท่ี 4  
 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ท่ี 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
นายสงัด  ชัยแสน  เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ ศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่ร ับฟังทางสถานีวิทยุครับ  กระผมขอเสนอญัตติ 
 ขอความเห ็นชอบการดำเน ินการโครงการต ิดต ั ้ ง ระบบเต ือนภ ัยล ่วงหน้า  
 (Early Warming) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที ่ลาดชันและพื้นที่ราบ 
 เชิงเขา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัด
 ลำพูนจำนวน ๒ สถานี ดังนี้  
  (๑) สถานีบ้านแม่ปอ้กใน  
  (๒) สถานีบ้านแม่จ๋อง 
  ลักษณะโครงการเป็นสถานีตรวจวัดข้อมูล ปริมาณน้ำฝน หรือระดับน้ำให้สามารถ
 แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ โดยใช้พื้นที่ ๒.๔๐ ตารางวาซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 
 ได้ดำเนินการยื่นคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ในเขตป่าสงวน
 แห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที ่ ๒๓ 
 มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 ก่อนได้รับอนุญาต ซึ ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 
 ขอเอกสารเพิ ่มเติมคือหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ป่าน้ันต้ังอยู่  
  เพื ่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและ 
 มติคณะรัฐมนตรีจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  เพื ่อนำไป
 ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต่อไป 
 



๒๑ 
 

 
นายสงัด  ชยัแสน เรียนเชิญ ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ช้ีแจงเพิ่มเตมิครบั  
ประธานสภาฯ  
นายพงศ์วัฒนะ สังขรนานนท์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ดำเนินงานโครงการติดต้ัง

ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warming) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่
ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 
๒ สถานี ดังนี้  

   (๑) สถานีบ้านแม่ปอ้กใน  ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 
   (๒) สถานีบ้านแม่จ๋อง ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 
 ระบบปฏิบัติการของสถานีเตือนภัย ทำงานด้วยระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ  

โดยมีผู้รู้ประจำสถานีเป็นผู้ดูแล ในการประสานข้อมูลระหว่างชาวบ้านในพื้นที่และ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 

   วัตถุประสงค์โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่
เสี ่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที ่ลาดชันและพื้นที ่ราบเชิงเขา ในการเฝ้าระวังและ 
เตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือ (Tools) ในการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา สำหรับการ
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ช่วยประกอบการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   ในภาพรวมของระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการติดตั้งระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าฯไปแล้ว จำนวนทั้งหมด 1,796 สถานี และในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 มีเป้าหมายจะดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าฯ จำนวน 1,900 
สถานี จากการตรวจสอบพบว่าพิกัดของสถานีเตือนภัยดังกล่าว ติดตั้งทับซ้อนในพื้นที่
เขตป่าสงวน กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ดำเนินการประสานยื ่นคำขอใช้พื้นที่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ และขอผ่อน
ผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และตามมติคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาอีก 120 วัน กล่าวคือเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม และตามมติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐประสงค์ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ป่านั้นตั้งอยู่  
ขอบคุณครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ (-ไม่มี-) 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

 การพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 บริเวณพื้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบล  
 ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 
 



๒๒ 
 

 เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง 
1)นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
2) นายตรีอนันต ์ ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
7) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
8) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายประเทือง ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

1)นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 11 เสียง 
 เห็นชอบให้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

บริเวณพื้นที ่ ตั ้งอยู ่ในพื้นที ่บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที ่ 4 และบ้านแม่จ๋อง หมู ่ที ่ 7  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  

 
 4.7 (ญัตติที ่ 10/2565) ญัตติเสนอด้วยวาจา เรื ่อง ขอความเห็นชอบให้

ดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด  ชัยแสน  การญัตติเสนอด้วยวาจา เรื ่อง ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการขึ ้นทะเบียนถนน
ประธานสภาฯ ลำเลียงพืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย  เรียนเชิญท่านตรีอนันต์     ขัดสาร  
 ช้ีแจงครับ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื ่อง ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการขึ ้นทะเบียน 

ถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย  เนื ่องจากปัจจุบันบางพื้นที่ 
ที่จะดำเนินการโครงการถนนลูกรังนั ้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื ่องจากอยู ่ใน 
เขตป่าสงวนครับ 

นายสงัด  ชยัแสน ท่านใดมีข้อหารอืหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสรพล ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอให้ระบใุนมติที่ประชุมของญัตติดังกลา่วนี้ ความว่า เห็นชอบให้ผู้บริหาร

ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรทุก
เส้นในตำบลศรีวิชัย ครับ 

 



๒๓ 
 

ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ดิฉันมีความเห็นว่าควรทำให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยการดำเนินการ 
 ขอขึ ้นทะเบียนถนนลำเล ียงพืชผลการเกษตร ถนนในตำบลศรีวิชัย ทั ้งเขต 1  
 และเขต 2 ที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนไม่สามารถทำได้  
 ดิฉันเห็นด้วยในการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรในตำบล 
 ศรีวิชัย เพราะจะทำให้สามารถทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนได้ค่ะ ทุกวันนี้ชาวบ้าน
 ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้ในการ
 สัญจรเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมและเปน็ถนนที่ใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตรค่ะ 
นายสีคำ  พ่อแจ้ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นด้วยในการดำเนินการขอข้ึนทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรในตำบล

ศรีวิชัย จากการที่กระผมได้ร่วมสำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายพบว่าถนนเส้นทางที่
ชาวบ้านใช้ในการสัญจรเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวน 
ยกตัวอย่าง เช่น บ้านแม่จ๋อง หมู ่ 7 ถนนทั้งหมดจำนวน 12 เส้น อยู ่ในพื้นที่เขต 
ป่าสงวนทั้งหมด บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ 5 ถนนทั้งหมดจำนวน 3 เส้น เป็นพื้นที่ 
มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 2 เส้น อีก 1 เส้นเป็นพื้นที่ติดเขตป่าสงวน และพื้นที่เขต 2  
โดยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนเช่นกันครับ เราต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาช่วงฤดู
แล้ง หากเป็นฤดูฝนจะทำให้การทำงานค่อนข้างลำบากครับ 

นายพุทธิ  นะมา เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 การข้ึนทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร กระผมไม่เคยทราบมาก่อน ทราบเพียง

การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ ่นคร ับ ถือเป็นความรู ้ใหม่สำหรับกระผมครับ  
ดังนั้นกระผมอยากทราบรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอข้ึนทะเบียนถนนลำเลียง
พืชผลการเกษตรด้วยครับ และหากทำการขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร
กระผมขอให้ดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีวิชัยทั้ง 2 เขต ครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ กระผมได้หาข้อมูล
 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
 สมาชิกทุกท่าน จะเห็นได้ว่า อปท.อื่นก็ได้จัดทำโครงการถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร
 เช่นกันครับ 
นายสงัด  ชัยแสน  ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ลำดับต่อไป กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ
 ช้ีแจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการเสนอญัตติด้วยวาจาครับ 
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554) หมวด 3 ญัตติ  
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่าน้ี ให้กระทำโดยวิธียกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

 ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด 
 
 



๒๔ 
 

อภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่ง
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุม 

  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการเสนอญัตติด้วยวาจาค่ะ 
นายสงัด ชัยแสน  ข้ันตอนการเสนอญัตติด้วยวาจา โดยให้สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติด้วยวาจา 
ประธานสภาฯ และมีผู ้ร ับรองไม่น้อยกว่าหนึ ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ ่นที ่อยู ่ในที ่ประชุม  

เชิญครับ 
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  กระผมนายตรีอนนัต์  ขัดสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 
 ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ผู ้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหา  

โดยดำเนินการข้ึนทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย 
นายสงัด ชัยแสน ขอผู้รับรองจำนวน 4 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 
ว่าท่ีร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดิฉันว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 1 
นายสีคำ  พ่อแจ้  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายสีคำ  พ่อแจ้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 2 
นายประเทือง ธิบดี  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายประเทือง ธิบดี 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 3 
นายธนา คำเจริญ  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย    กระผมนายธนา คำเจริญ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2 

- เป็นผู้รับรอง คนที่ 4 
นายสงัด ชัยแสน ตามที ่ท ่านตรีอนันต์ ขัดสาร เสนอญัตติด้วยวาจา เร ื ่อง ขอความเห็นชอบให้  
ประธานสภาฯ  ผู ้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการขึ ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผล  
                                     การเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย 
 เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไป กระผมจะขอมติที่ประชุม 

การพิจารณาขอความเห็นชอบ ให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการข้ึน
ทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย 
เห็นชอบ จำนวน 12 เสียง 
1) นายสงัด  ชัยแสน  ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
2) นายสุรพล  ดวงจิต  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
3) นายตรีอนันต ์  ขัดสาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
4) ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5) นายสีคำ  พ่อแจ ้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
6) นายสุพจน ์  ตันฮ้อ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
7) นายนิชสัน  เดชะอุป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 
 



๒๕ 
 

8) นายธนา  คำเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
9) นายพุทธิ  นะมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
10) นายประเทือง  ธิบด ี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
11) นายนิวัตร์  กันทะนัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
12) นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
ไม่เห็นชอบ จำนวน  -  เสียง 
 - 
งดออกเสียง จำนวน - คน 
- 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวน 12 เสียง 
 เห็นชอบให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนลำเลียง

พืชผลการเกษตรทุกเส้นในตำบลศรีวิชัย 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

1) เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโครงการศีล ๕ ภาวนา สมาธิ (กิจกรรมการนับ
ลูกประคำ) วันที ่ 2 มีนาคม 2565 ณ วัดหนองกวาง บ้านเเม่ป้อกใน หมู่  4  
เวลา 17.30น. เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝึกศีล 5 ภาวนา สมาธิ  
เรียนเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมกิจกรรมครับ 

2) เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงวัยศรีวิชัยเกมส์  
ป ี 2565 ครั ้งที่  1 ในวันที ่ 3 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลศรีว ิ ชัย  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคี มีผู้สมัครลงแข่งขัน แบ่งเป็นทีมชาย
และทีมหญิง  
หมู่ 1 ช่ือทีม ศรีวิชัย 1 
หมู่ 2 ช่ือทีม ฟ้าขาว 
หมู่ 4 ช่ือทีม เสือป่า 
หมู่ 5 ช่ือทีม ดาราเอก 
หมู่ 6 ช่ือทีม เจ้าพ่อเมืองลี้ 
หมู่ 7 ช่ือทีม แม่จ๋อง ซิตี้ 
หมู่ 8 ช่ือทีม 999 (ตอง 9) 
หมู่ 10 ช่ือทีม ศรีวิชัย A , ศรีวิชัย B 
หมู่ 11 ช่ือทีม เจ้าพ่อปู่ดวง 
หมู่ 12 ช่ือทีม ทีมพัฒนา 
เรียนเชิญสมาชิกสภาร่วมงานครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 



๒๖ 
 

นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ บ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย ตอนนี้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ต้นไม้ ดอกไม้เหี่ยวเฉา ไม่ได้รับ

การดูแล อาคารบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย ทรุดโทรม ใกล้พัง ไม่ได้รับการดูแลรักษา   
ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำไปรดดอกไม้ ต้นไม้ ด้วยครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ เรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกบั
 หมู่บ้านในการดูแลรักษา และเทศบาลไดน้ำรถบรรทุกน้ำ ไปรดดอกไม้ ต้นไม้ อาทิตย์
 ละหนึ่งครั ้ง และกระผมได้ดำเนินการขอบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นที่ราชพัสดุหรือ 
 ที่นสล.ครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายตรีอนันต์ ขัดสาร เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอทบทวน โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี ่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ 5  

และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 โดยมีมติเห็นชอบ เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 
เนื่องจากปัจจุบันบางพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการถนนลูกรัง ไม่สามารถดำเนินการได้ 
เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนครับ 

นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ โครงการดินลูกรัง
 พร้อมปรับเกลี ่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู ่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่  7 นั ้น พื ้นที่บ้าน 
 แม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 บางพื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิ แต่บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 อยู่ในเขตป่าสงวน
 ไม่เอกสารสิทธิ์เลยครับ ซึ่งโครงการนี้ได้ความเห็นชอบจากสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
 2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 พื้นที่ตำบลศรีวิชัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวน
 กระผมจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยได้ประสานงานหลายหน่วยงานและ 
 ได้ข้อเสนอแนะคือการขอขึ้นทะเบียนถนนลำเลียงพืชผลการเกษตรครับ และในการ
 ดำเนินโครงการต่างๆ กระผมก็พร้อมจะทำให้ถูกต้องตามระเบียบครับ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
 2564 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 กระผมงดออกเสียงเนื่องจากมีความเห็นว่าควร
 ดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั ้งตำบลเพราะเกิดความเสียหายพร้อมกัน 
 ทั้งตำบลศรีวิชัย ได้มีการสำรวจพื้นที ่ความเสียหายและในมติที ่ประชุม ให้ระบุว่า
 ดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นเมื่อพื้นที่
 ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนเราควรทำให้ถูกต้องตามระเบียบครับ 
 



๒๗ 
 

นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ กระผมมีความเห็นว่าควรทำให้ถูกต้องตามระเบียบ การดำเนินการใด โครงการใด 
 ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่ควรทำครับ  โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลีย่ บ้านแม่ป้อก
 เหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 กระผมฝากสมาชิกทุกท่านพิจารณาด้วยครับ 
ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช   เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทุกท่านค่ะ ตามที่ท่านนิชสัน  เดชะอุป กล่าวมานั้น โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย 
 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 หากไม่ถูกต้องอย่างไร ควรแก้ไข
 และดำเนินการให้ถูกต้องค่ะ โครงการใดที่ถูกต้องแล้วสามารถทำได้ โครงการใดที่ยังไม่
 ถูกต้องเราควรร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องก่อน และช้ีแจงกับชาวบ้าน
 ถึงเหตุผลที่เราต้องชะลอโครงการหรือโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้
 และดิฉันมีความเห็นว่าควรทบทวน โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อก
 เหนือ หมู่ 5 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 ขอบคุณค่ะ 
นายสุรพล  ดวงจิต เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมเห็นควรให้ทบทวน โครงการดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ 5  
 และบ้านแม่จ๋อง หมู่ 7 โดยขอเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณา 
 อีกครั้งครับ 
นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ ประเด็นนี้คณะกรรมการตรวจรับได้ม ีการประชุมหารือกันในช่วงเช้าของวันนี้  
(รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) และผู ้รับจ้างได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว  โดยคณะกรรมการทั ้งหมดห้าท่าน 
 จะจัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งผู้รับจ้างลงนามรับทราบในบันทึก
 ข้อความค่ะ 
นายสงัด  ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เชิญครับ  (ไม่มี) 
ประธานสภาฯ ประเด็นนี้ ที ่ประชุมเห็นควรให้พิจารณาในการประชุมครั ้งต่อไป โดยขออนุญาต
 นายอำเภอลี้ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
 พ.ศ.2565 ครับ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นายนิชสัน เดชะอุป ประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
รองประธานสภาฯ สืบเนื ่องจากเรื ่องการบริหารจัดการขยะ กระผมขอฝากให้ผู ้บริหารทำการสำรวจ
 ปริมาณขยะในตำบลศรีวิชัย เพื่อจะได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และหากปริมาณขยะ
 มีจำนวนมากควรมีการวางแผนคัดแยกขยะครับ 
นายวิเชียร วิชาเถิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ ตำบลศรีวิชัยทุกท่าน และประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุครับ 
 การบริหารจัดการขยะ ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565 
 โดยได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และได้มี
 การวางแผนจะรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือการนำขยะมาแลกของอุปโภค บริโภค เป็นต้น 
 



๒๘ 
 

 และนำขยะเปียกทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เบื้องต้นกระผมได้ข้อมูลการทำงานจากผู้รับจ้าง
 เก็บขยะ คือ ช่วงเช้าจะทำการคัดแยกขยะเพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปจำหน่วย 
 และทำการจัดเก็บขยะในช่วงบ่าย เป็นต้นไป และเดือนนี ้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ 
 ผู้รับจ้างจะทำการเก็บขยะครับ   
นายสงัด  ชยัแสน ขอบคุณท่านนายกที่ได้ช้ีแจงครบั  
ประธานสภาฯ    
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นายสงัด ชัยแสน ท่านใดมีข้อหารือหรือเรื่องเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   (-ไม่มี-) 
 กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ท่านนายกเทศมนตรี ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ที่มาประชุมในวันน้ี ทำให้การประชุมในคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี กระผมขอปิดการประชุม 
 ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชมุเวลา   16.30  น. 
 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

    (ลงช่ือ)     พริ้มเพรา  วรรณภิละ                         
(นางสาวพริ้มเพรา  วรรณภิละ) 

           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงช่ือ)   สุรพล    ดวงจิต       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

           (นายสุรพล    ดวงจิต) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
      (ลงช่ือ)         เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

 (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์  อนุวณิชรุทธเวช) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)         สุพจน์   ตันฮ้อ           คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                              (นายสุพจน์   ตันฮ้อ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงช่ือ)        สถิตย์ธนากร  เมืองคำ    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                                   (นายสถิตย์ธนากร  เมืองคำ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 



๒๙ 
 

     

           เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  

สมัยวิสามญั สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

เมื่อวันที ่4 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
 

                (ลงช่ือ)      สงัด  ชัยแสน           
(นายสงัด  ชัยแสน) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

 
 
    (ลงช่ือ)        ธนา       คำเจริญ    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ  
                            (นายธนา       คำเจริญ) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 

           รับรองรายงานการประชุม 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


