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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2561 

วันที่  12 มีนาคม  พ.ศ.2561  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จ ำนวน  13  คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยสุรพล  ดวงจิต ประธำนสภำเทศบำลฯ สุรพล  ดวงจิต  
2 นำยนิชสัน  เดชะอุป รองประธำนสภำเทศบำลฯ นิชสัน  เดชะอุป  
3 นำงสุรีรัตน์  รุ่งเรือง เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ สุรีรัตน์  รุ่งเรือง  
4 นำยนิรันดร์  ยะเมฆ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 นิรันดร์  ยะเมฆ  
5 นำยเมืองค ำ  กำวิตำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 เมืองค ำ  กำวิตำ  
6 นำยณรงค์  ค ำวรรณ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 ณรงค์  ค ำวรรณ  
7 นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 อนงค์คำร  ทิศหล้ำ  
8 นำงบุญมี  มณีขัติย์ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 บุญมี  มณีขัติย์  
9 นำยสมนึก  แสนเจริญใจ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สมนึก  แสนเจริญใจ  
10 นำยสุทธินันท์   

        ผำนำมรุ่งโรจน ์
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สุทธินันท์   

        ผำนำมรุ่งโรจน ์
 

11 นำยวิรัตน์  วงค์ฝั้น สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 วิรัตน์  วงค์ฝั้น  
12 นำยสมคิด  ธรรมป๊อก สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สมคิด  ธรรมป๊อก  
13 นำยสุพจน์  ตำสุยะ สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 สุพจน์  ตำสุยะ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จ ำนวน  -   คน 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จ ำนวน   7   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นำยสมยศ  กันทะวัง นำยกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นำยอุดม  ติ๊บเตปิน รองนำยกเทศมนตรี อุดม  ติ๊บเตปิน  
3 นำยประเวศน์  พรมยืน รองนำยกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นำงสำววิรำตรี   ยอดแก้ว เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี วิรำตรี   ยอดแก้ว  
5 นำยประยุทธ    เงำส่อง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ประยุทธ    เงำส่อง  
6 นำงอรชร    สมพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อรชร    สมพงษ์  
7 นำงสำวรัชณีย์ กองแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยฯ รัชณีย์ กองแก้ว  

 
 

 

 
 
 



๒ 

 

เปิดประชุมเวลา   13.30   น. 
 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกเทศมนตรีฯ สมำชิกสภำฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่ำนครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญำตเปิดประชุม ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำ

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2561 วันที่ 12 มีนำคม  2561 ซึ่งวันนี้นัด
ประชุมเวลำ 13.30 น. เวลำอำจจะเลยก ำหนดสักหน่อยเนื่องจำกเมื่อสักครู่ได้เกิด
พำยุฝนและลมกรรโชกแรงครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่ำนที่มำร่วมประชุมในวันนี้ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1)ขอบอบคุณเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม เมื่อกำรประชุมครั้ง 
ประธานสภาฯ ที่แล้วผมได้ต ำหนิเรื่องกำรใส่เลขหน้ำกระดำษเนื่องจำกกำรรำยงำนกำรประชุมแต่ละ

ครั้งค่อนข้ำงเยอะมีจ ำนวนหลำยหน้ำกระดำษท ำให้เปิดดูยำก ต้องขอขอบคุณ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีใส่เลขหน้ำกระดำษให้ท ำให้สะดวกมำกยิ่งขึ้นครับ 

 2)วันที่ 18 มีนำคม 2561 ที่จะถึงนี้เป็นวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.2561  ในก ำหนดกำร 
เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ผู้เข้ำร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดล ำพูน กำรแต่งกำยเครื่องแบบสีกำกีแขนยำวคอพับ เพรำะฉะนั้นเนื่องจำกเป็น
วันท้องถิ่นไทยขอเรียนเชิญทุกท่ำนร่วมงำนดังกล่ำวครับ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ 
 สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์  2561 
นายสุรพล ดวงจิต อย่ำงที่ได้น ำเรียนทุกท่ำนไปแล้วนั้น ต้องขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ใส่เลขหน้ำกระดำษ 
ประธานสภาฯ ให้ท ำให้สะดวกมำกยิ่งขึ้นครับ รำยงำนกำรประชุมมีทั้งหมด 27 หน้ำ เรำมำดูกันทีละ

หน้ำครับ ท่ำนใดมีเรื่องสงสัยหรือกำรบันทึกไม่ถูกต้องเพื่อให้มีกำรแก้ไขเรียนเชิญครับ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ หน้ำที่ 24 ผมเป็นตัวแทนของสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรของกองทุนหลักประกัน 
สมาชิกสภาฯ สุขภำพฯ ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภำพฯได้มีกำรประเมิน ในกำรกำรประเมินผมคิดว่ำ

น่ำจะมีหนังสือเชิญคณะกรรมกำรเข้ำร่วมกำรประเมินเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของ
คณะกรรมกำรประเมินด้วยครับ พอดีเมื่อวันที่มีกำรประเมินผมได้มำเทศบำลพอดีก็
เห็นมีผู้เข้ำรับกำรประเมินแค่ 2 คน ผมคิดว่ำตำมหลักเกณฑ์ประธำนกองทุนฯ น่ำจะมี
หนังสือเชิญกรรมกำรท่ำนอ่ืนมำร่วมในกำรประเมินด้วยครับ และแก้ไขตรงที่โครงกำร
จำก 40 – 50 โครงกำร เป็น 40-50 คะแนน  

นายสุรพล ดวงจิต แก้ไขหน้ำที่ 24 บรรทัดที่ 4 ข้อควำมจำก 40 – 50 โครงกำร เป็น 40-50 คะแนน 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ กำรประชุมขอลกองทุนให้ประชุม 4 ครั้งต่อปี เรำประชุมแค่ 2 ครั้ง และ1)ตำมหลัก  
สมาชิกสภาฯ แล้วเรำต้องประชุมแล้วท ำแผนยุทธศำสตร์ 2)ขำดกำรประชำสัมพันธ์ กำรประชุมครั้ง

ที่ 1 เรำประชุมเพ่ือจัดท ำแผนฯ พอมำครั้งที่ 2 มีโครงกำรเข้ำมำสิบกว่ำโครงกำร พอ
มำถึงวันที่ 23 เดือนกุมภำพันธ์ มีอยู่ 44 โครงกำร คณะกรรมกำรประเมินบอกว่ำ
โครงกำรที่อยู่ในระบบมีแค่ 33 โครงกำร แล้วอีก 11 โครงกำรหำยไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ ในส่วนที่ท่ำนสท.สมนึก กล่ำวนั้นนอกเหนือจำกกำรรับรองรำยงำน 
ประธานสภาฯ กำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำครับ เนื่องจำกเป็นในส่วนของสปสช.ซึ่งท่ำนสท.สมนึกและ

ท่ำนสท.นิรันดร์ เป็นตัวแทนสภำฯที่ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในงำนนั้น ถ้ำหำกมีปัญหำ
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หรือไม่เข้ำใจอย่ำงไร หรือมีกำรด ำเนินงำนที่ไม่ถูกต้องย่ำงไรท่ำนทั้งสองจะต้องน ำมำ
ชี้แจงให้สภำฯรับทรำบครับ แต่ตอนนี้เป็นกำรแก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
ครับ  

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ งบประมำณ 44 โครงกำร เจ็ดแสนกว่ำบำท วันที่คณะกรรมกำรประเมินฯมำตรวจ 
สมาชิกสภาฯ เงินงบประมำณมีแค่ห้ำแสนกว่ำบำท หำยไปเกือบสองแสนบำท 
นายสุรพล ดวงจิต ฝำกท่ำนสท.สมนึกเป็นตัวแทนจำกสภำฯช่วยหำข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือรำยงำนต่อสภำฯ 
ประธานสภาฯ ด้วยครับ   มีท่ำนใดมีข้อแก้ไขรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
 หำกไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมก็เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
 ครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 

ครั้งที่  1/2561  วันที่ 7  กุมภำพันธ์ 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องกำรขอพิจำรณำโอนงบประมำณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 2561 
ประธานสภาฯ เนื่องจำกตอนนี้สภำฯจะครบวำระ 4 ปี ตำมที่เรำได้ตกลงกันไว้เรำจะด ำเนินโครงกำร

ทุกหมู่บ้ำนให้ครบ ณ ตอนนี้เหลืออีก 2 หมู่บ้ำนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรครับ คือหมู่ 1 
และหมู่ 6 ประกอบกับเรำคิดว่ำปลำยปีที่แล้วเงินงบประมำณน่ำจะเข้ำก็เลยไม่ได้ยก
โครงกำรมำในเทศบัญญัติฯของปี 2561 ในเมื่อปีที่แล้วเงินไม่เข้ำมำแต่เรำก็ต้องมำ
ด ำเนินกำรตำมมติที่เรำได้ตกลงกันไว้ คือด ำเนินกำรหมู่ 1 และหมู่ 6 เสร็จก่อนแล้วถึง
จะสำมำรถด ำเนินกำรในส่วนของปีงบประมำณ 2561 ได้ครับ แต่ของหมู่ 1 และหมู่ 
6 ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติฯ ปี 2561 มีวิธีกำรเดียวที่เรำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้คือ
กำรโอนงบประมำณครับ ดังนั้นจะต้องมีกำรโอนงบประมำณเนื่องจำกเรำไม่ได้ตั้ง
โครงกำรของหมู่ 1 และหมู่ 6 ไว้ในเทศบัญญัติฯ ครับ เชิญเลขำนุกำรฯครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ตำมท่ีเรำได้จัดล ำดับไว้ จำกเทศบัญญัติฯ ปี 2560 เรำจะขอโอนงบประมำณจำก 
เลขานุการสภาฯ ล ำดับที่ท้ำยๆ มำโอนงบประมำณหมู่ละ 400,000 บำท รำยกำรที่  1 โอน

งบประมำณจำกโครงกำรหมู่ 4 และหมู่ 8 เป็นโครงกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต หมู่ 1 งบประมำณ 756,000 บำท ต่อไปรำยกำรที่ 2 โอนงบประมำณ
จำกโครงกำรหมู่ 10 และหมู่ 7เป็นโครงกำรของ หมู่ 6 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงของหมู่ 6 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง  4.00 เมตร 
ยำว 250 เมตร งบประมำณ 500,000 บำท ซอยบ้ำน นำยสมคิด  อินไหล ค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนกำรโอนงบประมำณเรำจะโอนงบประมำณโครงกำรที่คงค้ำงของปีงบประมำณ  
ประธานสภาฯ 2560 ที่ยังไม่ได้ท ำ คือ หมู่ 1 และหมู่ 6 ถ้ำหำกด ำเนินกำรครบแล้วเรำจะเริ่มของ

ปีงบประมำณ 2561 ที่เรำจัดล ำดับไว้แล้วครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯครับ มีอีกโครงกำรหนึ่งครับคือตลิ่งตรงสะพำน ตรงบ้ำน 
รองนายกเทศมนตรีฯ นำยเมือง อุประกุล หมู่ 1 ซึ่งอันตรำยมำกน้ ำกัดเซำะอย่ำงมำก เมื่อวำนผมได้ไปส ำรวจ

พ้ืนที่และได้ให้ช่ำงประมำณกำรและท ำแบบแปลนแล้ว งบประมำณ 208 ,000 บำท
ครับ ตัวนี้ต้องท ำเร่งด่วนมำกครับ เพรำะตอนนี้รถยนต์ขับผ่ำนไม่ได้ครับอันตรำยมำก 

 
 



๔ 

 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ถ้ำหำกเร่งด่วนแนะน ำให้ใช้เงินส ำรองจ่ำย เพรำะตอนนี้โอนงบประมำณจ ำนวนมำก 
เลขานุการสภาฯ  แล้วค่ะ เพรำะเงินส ำรองจ่ำยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ำยแรงเกิดขึ้น เพรำะตัวนี้

ค่อนข้ำงอันตรำยค่ะ  
นายสุรพล ดวงจิต ขออนุญำตครับ เรื่องท่ีท่ำนรองฯประเวศน์ น ำเรียนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนระเบียบ 
ประธานสภาฯ สำมำรถให้ใช้เงินส ำรองจ่ำยได้ คือตำมที่ช่ำงได้ประเมินมำแล้วเป็นเงิน 208 ,000 

บำท คงต้องใช้เงินส ำรองจ่ำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องชำวบ้ำนครับ 
ถ้ำปล่อยไว้อำจจะพังลงมำจะท ำให้เสียงบประมำณมำกกว่ำนี้ครับ  

นายสุรพล ดวงจิต กระผมขอมติจำกท่ีประชุมอนุมัติกำรโอนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงสร้ำง 
ประธานสภาฯ พ้ืนฐำนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 และถ้ำหำกมีงบประมำณคงเหลือมำกพอก็จะด ำเนินกำร 
 ตำมล ำดับที่เรำได้ตกลงไว้ครับ ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  ยกมือครับ 
มติที่ประชุม 1)เห็นชอบ 10 ท่ำน  คือ 1.นำยนิชสัน  เดชะอุป  2.นำยเมืองค ำ  กำวิตำ   
 3.นำยสมคิด  ธรรมป๊อก 4.นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ 5.นำงบุญมี  มณีขัติย์ 
 6.นำยสุทธินันท์   ผำนำมรุ่งโรจน์ 7.นำยวิรัตน์  วงค์ฝั้น  8.นำยสุพจน์  ตำสุยะ 

 9.นำยนิรันดร์ ยะเมฆ  10.นำยสมนึก   แสนเจริญใจ  
 2)งดออกเสียง 1 ท่ำน คือ  นำยสุรพล  ดวงจิต   
 3)ไม่อยู่ในทีป่ระชุมในช่วงขอมติ 1 ท่ำน คือ นำยณรงค์  ค ำวรรณ 
 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเรื่องปัญหำตลิ่งและสะพำน หมู่ 1 บ้ำนปำง ไม่โอนงบประมำณจะขอใช้เงิน 
ประธานสภาฯ ส ำรองจ่ำยเพื่อแก้ปัญหำให้กับพ่ีน้องชำวบ้ำน งบประมำณ 208,000 บำท  ผมขอมติ

จำกที่ประชุมครับ ยกมือครับ 
มติที่ประชุม 1)เห็นชอบ 10 ท่ำน  คือ 1.นำยนิชสัน  เดชะอุป  2.นำยเมืองค ำ  กำวิตำ   
 3.นำยสมคิด  ธรรมป๊อก 4.นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ 5.นำงบุญมี  มณีขัติย์ 
 6.นำยสุทธินันท์   ผำนำมรุ่งโรจน์ 7.นำยวิรัตน์  วงค์ฝั้น  8.นำยสุพจน์  ตำสุยะ 

 9.นำยนิรันดร์ ยะเมฆ  10.นำยสมนึก   แสนเจริญใจ  
 2)งดออกเสียง 1 ท่ำน คือ  นำยสุรพล  ดวงจิต   
 3)ไม่อยู่ในทีป่ระชุมในช่วงขอมติ 1 ท่ำน คือ นำยณรงค์  ค ำวรรณ 
 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต เมื่อสักครู่ก็ได้เกิดพำยุ มีทั้งฝนและลมกระโชกแรง หลังจำกฝนและลมหยุดก็ได้มี  
ประธานสภาฯ โทรศัพท์จำกชำวบ้ำนแจ้งเข้ำมำแล้วครับว่ำบ้ำนเรือนเกิดควำมเสียหำย หลังจำกเลิก

ประชุมสมำชิกฯและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลฯคงต้องออกไปส ำรวจพ้ืนที่ที่ได้รับควำม
เดือดร้อนครับ  

นายสมนึก  แสนเจริญใจ ขออนุญำตท่ำนประธำนสภำฯครับ เรื่องประตูน้ ำหมู่บ้ำนแม่อีไฮ เพรำะตอนี้เป็นช่วง 
สมาชิกสภาฯ หน้ำแล้งหำกไม่ท ำตอนนี้เข้ำสู่ฤดูฝนก็จะไม่สำมำรถท ำได้ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน คงต้องซื้อวัสดุให้ชำวบ้ำนช่วยกันท ำครับ ทำงลูกเหมืองฝำยหมู่บ้ำนสำมำรถท ำเองได้ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ส ำหรับกำรท ำประตูน้ ำห้วยแม่อีไฮ หมู่ 2 นั้น แจ้งให้ผู้น ำหมู่บ้ำนว่ำทำงเรำจะเป็นค่ำ 
ประธานสภาฯ วัสดุ ส่วนทำงหมู่บ้ำนเป็นแรงงำนครับ 
 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต จำกกรณีเหตุพำยุเมื่อสัครู่ที่เกิดข้ึนนั้นให้สมำชิกฯแต่ละเขตส ำรวจและรวบรวมข้อมูล 
ประธานสภาฯ มำให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับพ่ีน้องชำวบ้ำน

ต่อไปครับ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องงบประมำณท่ีสภำฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมในกำรแก้ปัญหำควำม 
ประธานสภาฯ เดือดร้อนเรื่องถนนโดยใช้ลูกรังในกำรซ่อมแซมถนน วันนี้มีควำมคืบหน้ำของกำร

ด ำเนินงำนทำงผู้รับเหมำได้มำเซ็นต์สัญญำเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ที่ด ำเนินงำนก็
ได้มำดูพ้ืนที่แล้ว ในส่วนนี้กระผมขอแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบว่ำมีกำรลงด ำเนินกำรในพื้นที่
ใดก็ขอทำงช่ำงช่วยประสำนมำยังสมำชิกฯด้วยครับ ทำงสมำชิกฯจะได้ลงไปดูด้วยครับ 
ในกำรท ำงำนสมำชิกฯเรำต้องลงไปดูแลปัญหำควำมเดือดร้อนต่ำง  ๆ ของพ่ีน้อง
ชำวบ้ำนครับ และขอน ำแบบแปลนไปด้วยเผื่อว่ำถ้ำมีข้อสงสัยอะไรจะได้เปิดดูได้ครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เรื่องกำรน ำลูกรังไปซ่อมแซมถนนครับ หำกว่ำลูกรังมำก็อยำกจะให้ท ำที่หมู่ 4 ก่อน 
สมาชิกสภาฯ ครับ เพรำะจำกที่ประชุมหมู่บ้ำนหมู่ 4 ตอนนี้ชำวบ้ำนจะท ำทำงขึ้นดอยพระธำตุฯ 

เพรำะจะมีงำนประเพณีครับ ซึ่งเป็นเส้นทำงท่ีอยู่ในกำรส ำรวจครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ฝำกทำงช่ำงประสำนทำงผู้รับเหมำด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ต่อไปเรื่องหินคลุก ในเมื่อภำยนอกหมู่บ้ำนเรำก็น ำลูกรังไปลง ภำยในหมู่บ้ำนก็ส ำรวจ  
ประธานสภาฯ แล้ว ท ำพร้อมกันเลยดีหรือไม่ เพรำะตอนนี้ก็จะปลำยสมัยแล้ว ให้เห็นชัดเจนเลยว่ำ

ภำยนอกหมู่บ้ำนก็ลงลูกรัง ภำยในหมู่บ้ำนก็ลงหินคลุก ที่ประชุมเห็นว่ำอย่ำงไรครับ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ถ้ำท ำพร้อมกันผู้รับเหมำจะท ำทันหรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ผู้รับเหมำแยกกันครับ ลูกรังอีกส่วน หินคลุกอีกส่วนครับ ให้ทำงกองช่ำงออกส ำรวจ 
ประธานสภาฯ ใหม่อีกครั้งเพรำะอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงครับ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต ช่ำงจะเริ่มออกส ำรวจวันไหนครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประยุทธ เงาส่อง ผมขอชะลอกำรส ำรวจไว้ก่อนครับ เพรำะตอนนี้กองช่ำง นำยช่ำงเหลือผมคนเดียวครับ 
ผอ.กองช่าง ช่ำงไปอบรมท่ีกรุงเทพฯครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ชะลอกำรส ำรวจไปก่อนน่ะครับ เนื่องจำกช่ำงไปอบรมครับ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 สมำชิกฯจะครบวำระ 4 ปี แต่จะได้ต่ออำยุให้เตรียม  
ประธานสภาฯ เอกสำรให้ครบด้วยครับ หำกบัตรประจ ำตัวหำยให้ไปแจ้งควำมที่สภ.ลี้ครับ เพ่ือท ำใหม่

เพรำะเรำต้องคืนบัตรให้กับเจ้ำหน้ำที่ตอนหมดวำระครับ และน ำรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว 
จ ำนวน 3 ใบ มำให้เจ้ำหน้ำที่ด้วยครับ  



๖ 

 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องต่อไปอยำกจะหำรือที่ประชุมว่ำ เรำท ำงำนมำเกือบ 4 ปี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง  
ประธานสภาฯ สภำฯกับปกครองเรำร่วมงำนมำตลอด ทุกครั้งทำงปกครองจัดงำน ครั้งนี้คิดว่ำสภำฯ

เรำน่ำจะมีศักยภำพโดยจะมีกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำน โดยจะเชิญทำงปกครอง 
ประธำนแม่บ้ำน ร่วมกันครับ เพ่ือเป็นกำรเปิดโลกทัศน์ให้กว้ำง เพ่ือน ำมำบูรณำกำร
ปรับใช้กับเรำ อยำกจะหำรือที่ประชุมว่ำจะท ำดีหรือไม่ หำกท ำก็พอมีงบประมำณใน
ส่วนของศึกษำดูงำนอยู่ครับ สมำชิกฯเห็นควรว่ำอย่ำงไรครับ เรื่องนี้เรำหำรือกันไว้ก่อน
ครับ 

นายสมนึก  แสนเจริญใจ ผมอยำกจะให้ท ำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้พี่น้องชำวบ้ำนให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนครับ  
สมาชิกสภาฯ แล้วค่อยไปศึกษำดูงำนครับ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง โครงสร้ำงพื้นฐำนท ำครบอยู่แล้วค่ะ แต่กลัวว่ำงบประมำณจะเหลือไม่มำกค่ะ แล้วเรำก็
เลขานุการสภาฯ ไม่ทรำบว่ำพำยุจะมำอีกก่ีรอบค่ะ ถ้ำไปใครไปบ้ำงคะ่ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกฯ ปกครอง คณะบริหำร แม่บ้ำน ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ถ้ำไปก็ต้องไปศึกษำดูงำนเรื่องที่เกี่ยวกับทั้ง 3 องค์กรค่ะ เพ่ือให้สอดคล้องกันค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ดูงำนเกี่ยวกับกลุ่มอำชีพ เพรำะครอบคลุมทุกองค์ค่ะ  
สมาชิกสภาฯ 
นายสุพจน์ ตาสุยะ ไม่ใช่ว่ำผมไม่เห็นด้วยครับ แต่ตั้งแต่ผมเข้ำมำร่วมงำนในส่วนนี้ เท่ำท่ีเห็นจะไปเที่ยวกัน  
สมาชิกสภาฯ ไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่ำไหร่ครับ 
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ดิฉันคิดว่ำกำรไปศึกษำดูงำนนั้น คือ 1.ไปรีแล็กซ์ 2.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มผู้น ำ 
สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่น 3.ไปศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกลุ่มอำชีพคนในท้องถิ่นเรำค่ะ รัฐบำลสมัยนี้ก็จะ

ส่งเสริมกำรเกษตร พืชผลทำงกำรเกษตร กำรประยุกต์ใช้ เช่นว่ำ ท้องถิ่นเรำมีล ำไย 
กระเทียม หอมแดง เรำมำท ำแพคเกจสวยๆ เพ่ือขำยทำงออนไลน์ หรือขำยส่งทำง
โซเชียลค่ะ  

นายสุรพล ดวงจิต ขอมติเห็นชอบจำกที่ประชุมว่ำจะไปหรือไม่ หำกเห็นชอบให้ไปเรื่องที่จะไปก็ต้องอยู่ 
ประธานสภาฯ ในบริบทที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นเรำครับ  
นายเมืองค า กาวิตา ผมคิดว่ำควำมจริงแล้วถ้ำเรำไม่ไปศึกษำดูงำนจำกที่อ่ืนบ้ำง เรำก็ไม่รู้ ไม่เห็นอะไร 
สมาชิกสภาฯ ที่พอจะน ำมำเป็นแบบอย่ำง มำปรับปรุง หรือน ำมำแก้ไขปัญหำให้กับพ่ีน้องชำวบ้ำน 

ในกับชุมชนครับ 
นายนิชสัน เดชะอุป ให้เจ้ำหน้ำที่หำข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ที่เรำเหมำะสมที่จะไปศึกษำดูงำนที่ไปแล้วจะเกิด
รองประธานสภาฯ ประโยชน์ครับ 
นายสมยศ กันทะวัง วันที่ 19 เมษำยน 2561 จะครบวำะแล้วครับ แนวโน้มที่จะได้เลือกตั้งอำจจะ
นายกเทศมนตรีฯ ประมำณกลำงปี 2562 ที่ผ่ำนมำก็ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมกับปกครองหรือแม่บ้ำน 
 เท่ำที่ควร ถ้ำจะไปเรื่องเงินไม่มีปัญหำครับ เงินตัวไหนที่ไม่ได้ใช้ก็น ำมำใช้ได้อย่ำงงำน

กีฬำเรำก็ไม่ได้จัดครับ ผมอยำกจะขอมติสภำฯเห็นชอบที่จะไป หำกได้มติแล้วเรำค่อย
มำปรึกษำกันเรื่องงบประมำณ สถำนที่ที่จะไปครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ขอมติทีเ่ห็นชอบกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำนร่วมกับทำงปกครองและแม่บ้ำน  
ประธานสภาฯ 



๗ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
นายสุรพล ดวงจิต ตำมที่ได้แจ้งในวำระท่ี 1 วันที่ 18 มีนำคม 2561 ที่จะถึงนี้เป็นวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.  
ประธานสภาฯ 2561  ในก ำหนดกำร เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ผู้เข้ำร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้อง

ประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน กำรแต่งกำยเครื่องแบบสีกำกีแขนยำวคอพับ 
เพรำะฉะนั้นทุกท่ำนต้องเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวครับ สมำชิกฯพร้อมกันที่เทศบำลฯเวลำ 
07.00 น.ครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสมนึก  แสนเจริญใจ เรื่องไดนำโม ฝำยบ้ำนปำงที่ชำวบ้ำนได้ขอมำครับ จะเอำสูบน้ ำที่ฝำยบ้ำนปำง 2 ลูก 
สมาชิกสภาฯ ขอเฉพำะไดนำโมอย่ำงอ่ืนหมู่บ้ำนจะหำเองครับ หำกซื้อก็ซื้อเป็นของเทศบำลฯแล้ว

หมู่บ้ำนจะมำยืมครับ เรื่องไฟทำงเหมืองฝำยจะจัดกำรเองครับ ใช้ไฟฟ้ำประหยัดกว่ำ 
ใช้น้ ำมันสูบน้ ำวันหนึ่งหลำยร้อยครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องงบส ำรองจ่ำยหนึ่งล้ำนห้ำแสน
บำท ของปี 2561 ทำงคลังก็ไม่ได้ชี้แจงกำรใช้จ่ำยเงินแต่อย่ำงใด 

นายสุรพล ดวงจิต กำรประชุมครั้งหน้ำให้คลังเข้ำมำชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายประยุทธ เงาส่อง ชี้แจงเรื่องไดนำโมครับ ผมได้ติดต่อไปยังร้ำนกิจอำคม ท่อพญำนำคหน้ำ 8  จะต้องใช้ 
ผอ.กองช่าง มอเตอร์ 5 แรงม้ำ แต่ต้องเป็นไฟ 3 เฟส เรำไม่ทรำบว่ำไฟตรงนั้นกี่เฟสครับ เรื่องไฟ

ถือว่ำส ำคัญมำกครับ ถ้ำไฟไปไม่ถึงก็ใช้ไม่ได้ครับ 
นายประเวศน์ พรมยืน ผมสรุปเรื่องนี้ใช้ไดนำโมเป็นไปได้ยำกครับ เหตุผลที่ชำวบ้ำนใช้เครื่องสูบน้ ำมำตลอดก็ 
รองนายกเทศมนตรีฯ เพรำะไม่มีไฟ 3 เฟส ไดนำโมมอเตอร์ 5 แรงม้ำ หำกไฟตกก็จะท ำให้มอเตอร์ไหม้ได้

ครับ แล้วใครจะมำดึงไฟฟ้ำเข้ำไปครับ ถ้ำสำมำรถน ำไฟฟ้ำ 3 เฟส หม้อไฟก็ต้อง 3 
เฟส เข้ำไปได้แล้วเรำค่อยมำท ำเรื่องจัดซื้อไดนำโมครับ 

มติที่ประชุม รับทรำบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หำกไม่มี กระผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
         
 
 
        ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                  ผู้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(ลงชื่อ)      สุรีรัตน์   รุ่งเรือง    (ลงชื่อ)      สุรพล  ดวงจิต  
  (นำงสุรีรัตน์   รุ่งเรือง)     (นำยสุรพล   ดวงจิต) 
   เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย         ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)    สมคิด  ธรรมป๊อก    ประธำนคณะกำรกรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
             (นำยสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า   กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
      (นำงอนงค์คำร  ทิศหล้ำ) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน ์   กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
                    (นำยสุทธินันท์  ผำนำมรุ่งโรจน์) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีวิชัย 
 
 

 


