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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1/2562 

วันที่  29 เดือนเมษายน  พ.ศ.2562  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม :       จำนวน  12  คน 
 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  :   จำนวน  1   คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  :     จำนวน   17   คน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมยศ  กันทะวัง นายกเทศมนตรี สมยศ  กันทะวัง  
2 นายอุดม  ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรี  ลาป่วย 
3 นายประเวศน์  พรมยืน รองนายกเทศมนตรี ประเวศน์  พรมยืน  
4 นางไพรวัลย์ ศรีไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ไพรวัลย์ ศรีไทย  
5 นางสาวสุพัตรา สุวรรณมา เลขานุการนายกเทศมนตรี สุพัตรา สุวรรณมา  
6 นายประยุทธ  เงาส่อง ผู้อำนวยการกองช่าง ประยุทธ  เงาส่อง  
7 นางอรชร  สมพงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรชร  สมพงษ์  
8 นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัด พริ้มเพรา วรรณภิละ  
9 นายชยุตพงศ์  มันห้วย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ชยุตพงศ์  มันห้วย  
10 นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ดุจเดือน อุดสาสาร  
11 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษาฯ นงคราญ ศรีไทย  
12 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รัชณีย์  กองแก้ว  
13 นางรุจิดา ชุมภูเทพา นักจัดการงานทั่วไปฯ รุจิดา ชุมภูเทพา  
14 นายธนาธิป  อุต๊ะมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ ธนาธิป  อุต๊ะมา  
15 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

 



๒ 

 

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นายสุรพล ดวงจิต  เรียนนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ประธานสภาฯ ท่านครับ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญาตเปิดประชุม ซึ่งเป็นการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งวันนี้ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เช่น 
ประธานสภาฯ -วันที่ 13 เมษายน 2562 งานวันผู้สูงอายุ สมาชิกได้มาร่วมกิจกรรม ปีนี้เทศบาลงด

กิจกรรมกลางแจ้ง จัดกิจกรรมในห้องประชุม เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด เกรงว่าจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ร่วมงานครับ แต่กิจกรรมก็ดำเนินไปได้ดี มีความสนุกสนาน 
ผู้สูงอายุมาร่วมงานจำนวนมากครับ 

 -วันที่ 17 เมษายน 2562 สมาชิกได้มาร่วมเดินขบวนประเพณี (งานวันกตัญญู) เพ่ือ
สืบสาบขนบธรรมเนียมประเพณี และรดน้ำดำหัวท่านพระครูอุดมณ์ คุณาวัตร เจ้าคณะ
ตำบลศรีวิชัย ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 -กิจกรรมสำคัญที่สมาชิกจะได้ร่วมที่กำลังจะมาถึง คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการ ทำ
ให้ยังไม่ทราบกำหนดการที่แน่ชัด หากทางบริหารได้ข้อมูลรบกวนแจ้งข้อมูลมาทางไลน์
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
 ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
นายสุรพล ดวงจิต โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ จากการประชุมครั้งที่แล้วสภาฯ เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างถนน โดยจัดลำดับ ดังนี้ 
 1.เขต 2  โครงการเสร ิมผ ิวลาดยางแอสฟัลต ิก ภายในหมู ่บ ้าน บ ้านบารมี  
 ศรีวิชัย หมู่ 13  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2.เขต 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย  
 หมู่ 10 อยู่ระหว่างรอดำเนินการ 
 วันนี้เราจะมาหารือว่า หลังจากท่ีเราดำเนินการทั้ง 2 หมู่บ้านนี้เสร็จแล้ว จะดำเนินการ
 เขตไหนหรือหมู่บ้านไหนต่อครับ 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
16 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
17 นายภูเบศร์  บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภยัฯ ภูเบศร์  บุญมา  



๓ 

 

นายประเวศน์  พรมยืน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่านครับ ตอนนี้หมู่ 10 ได้ถนนจากโครงการก่อสร้างถนนหมู่ 6 เชื่อมหมู่ 

10 แล้ว ผมเห็นว่าหากเราทำถนนหมู ่ 10 ต่อจากหมู่  13 เกรงว่าจะเป็นการ
ดำเนินการซ้ำซ้อน เพราะตอนนี้เขต 1 หมู่ 7 ก็เดือดร้อนและยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ตามท่ีท่านรองฯ ประเวศน์กล่าวมานั้นก็มีเหตุผล หากเราปรับเปลี่ยนจากหมู่ 10 เป็น 
ประธานสภาฯ หมู่ 7 สมาชิกเห็นว่าอย่างไรครับ 
นายนิรันดร์  ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เขต 1 เปลี่ยนจากหมู่ 10 เป็นหมู่ 7 นั้นถ้าผู้บริหาร

หรือสมาชิกเห็นควรว่ามีความเหมาะสมผมก็ไม่ติดขัดครับ แต่เมื่อการประชุมครั้งก่อน 
ท่านสท.เมืองคำ เป็นผู้เสนอ ให้ดำเนินการหมู่ 10 ผมไม่ทราบว่าท่านสท.เมืองคำ ได้
พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ว่าอย่างไร ถ้าหากได้บอกกล่าวกับผู้นำหมู่บ้านไปแล้วว่า
เราจะดำเนินการต่อจากหมู่ 13 แล้วเราไม่ทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ เกรงว่าจะเป็นการ
ผิดคำพูดครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ประเด็นนี้จากการที่ได้ประสานไปยังชาวบ้านหมู่ 10 ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ท่ีได้รับ 
ประธานสภาฯ ผลกระทบจากการทำถนนและการขยายถนน ซึ่งจะมีผลต่อพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น 

รั้วมีชาวบ้านบางคนไม่ยินยอมให้มีการรุกล้ำเข้าพ้ืนที่ของตน ตรงนี้เป็นประเด็นที่เราจะ
เปลี ่ยนแปลงจากหมู ่ 10 ไปดำเนินการหมู่ 7 ก่อนครับ  โครงการที ่เราทำทั ้ง 4 
โครงการ โอนงบประมาณพร้อมกันให้เสร้จสิ้น เพราะไม่รู้ว่าจะมีการประชุมอีกครั้ง
เมื่อใดครับ 

นายนิรันดร์  ยะเมฆ ถ้าภายใน 90 วัน มีการประกาศ เรื่องการเลือกตั้ง จะไม่สามารถโอนงบประมาณได้ 
สมาชิกสภาฯ ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง หากสภาฯ มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณก็สามารถโอนงบประมาณไว้ได้ค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต ณ ตอนนี้สภาฯ ยังเป็นสภาฯ ที่สมบูรณ์อยู่ เราสามารถโอนงบประมาณไว้ก่อนเป็น 
ประธานสภาฯ ตามมติเห็นชอบของสภาฯ แต่หากหมดวาระผู้รักษาการสามารถดำเนินการต่อได้ครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง แต่ถ้าหากในสมัยหน้ามีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาและได้โอนงบประมาณไปแล้ว ผู้บริหาร 
เลขานุการสภาฯ คนใหม่จะทำต่อหรือไม่ทำก็ได้เป็นสิทธิของเขาค่ะ แต่ถ้าหากเราไม่โอนงบประมาณไว้ 

หากมีประกาศการเลือกตั้ง ภายใน 90 วัน ก็ไม่สามารถโอนงบประมาณได้เพราะสภาฯ
หมดวาระแล้วค่ะ 

นายสุรพล ดวงจิต กลับมาในประเด็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านในการก่อสร้างถนน  
ประธานสภาฯ ทั้งหมด 4 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 เขต ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ตอนนี้เลือกได้ 3 หมู่บ้าน 
 1.เขต 2  โครงการเสร ิมผ ิวลาดยางแอสฟัลต ิก ภายในหมู ่บ ้าน บ ้านบารมี  

ศรีวิชัย หมู่ 13  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.เขต 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง  

หมู่ 7  
 3.เขต 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย  

หมู่ 10  
 ตอนนี้เลือกได้ 3 หมู่บ้าน เขต 1 ครบทั้ง 2 หมู่บ้าน เขต 2 ขาด 1 หมู่บ้าน  ในส่วน

ของเขต 2 สมาชิกและทางฝ่ายบริหารเห็นควรให้ดำเนินการหมู่บ้านไหนก่อนครับ 
 
 
 



๔ 

 

นายประเวศน์  พรมยืน เขต 2  หมู่ 3 หมู่ 8 ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ครับ ผมเสนอ หมู่ 3 หมู่ 8 ครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ หมู่ 3 หมู่ 8 ถนนเส้นไหนครับ 
สมาชิกสภาฯ  
นายประเวศน์  พรมยืน หมู่ 3  ซอย 15   หมู่ 8 ซอยไปฝายน้ำล้นครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกเห็นควรให้ดำเนินการหมู่บ้านใดก่อนครับ ระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 8 ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสมคิด ธรรมป๊อก ผมเสนอให้ทำหมู่ 8 ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ใดเสนอ กระผมขอสรุป 
ประธานสภาฯ ผลการพิจารณาคัดเลือกการดำเนินการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 
 และจัดลำดับการดำเนินการดังนี้ครับ 
 1.เขต 2  โครงการเสร ิมผ ิวลาดยางแอสฟัลต ิก ภายในหมู ่บ ้าน บ ้านบารมี  

ศรีวิชัย หมู่ 13  (ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 2.เขต 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่จ๋อง  

หมู่ 7  
 3.เขต 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่สุขสันต์  

หมู่ 8 
 4.เขต 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิชัย  

หมู่ 10  
 ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ ยกมือครับ  
 เห็นชอบ 11 เสียง   
มติที่ประชุม 1) ยกมือ 10 ท่าน  คือ 1.นายนิชสัน  เดชะอุป  2.นายเมืองคำ  กาวิตา   
 3.นายสมคิด  ธรรมป๊อก 4.นางอนงค์คาร  ทิศหล้า 5.นางบุญมี  มณีขัติย์ 
 6.นายสุทธินันท์   ผานามรุ่งโรจน์ 7.นายวิรัตน์  วงค์ฝั้น  8.นายสุพจน์  ตาสุยะ 

 9.นายนิรันดร์ ยะเมฆ 10. นายสมนึก   แสนเจริญใจ 11.นายณรงค์  คำวรรณ 

 2) งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายสุรพล ดวงจิต   
 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต สรุปงบการเงินเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ        เชิญเจ้าหน้าที่คลัง รายงานครับ 
นางอรชร สมพงษ์ สรุปงบการเงินเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
ผอ.กองคลัง รายรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562    28,002,644.04 

รายจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562    21,287,571.37
คงเหลือ         6,715,072.67
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 
 



๕ 

 

1. เบี้ยผู้สูงอายุ    946,600.00 
2. เบี้ยผู้พิการ    366,900.00 
3. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์      12,500.00  
4. เงินเดือนเจ้าหน้าที่                 1,174,120.00 
5. เงินเดือนฝ่ายการเมือง             218,720.00 
6. ค่าใช้จ่ายประจำอ่ืน ๆ เช่น 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ฯลฯ        100,000.00 
รายจ่ายประจำแต่ละเดือนโดยประมาณ         2,818,840.00 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมเสนอให้มีการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลครับ  
 ที่ผ่านมามีการประชุมและการอบรมต่าง ๆ มีแขกผู้ใหญ่จากทางจังหวัดและอำเภอมา

ร่วมงาน ซึ่งห้องประชุมเทศบาลร้อนมากครับ พัดลมบางตัวก็เสียใช้งานไม่ได้ ผมจึงขอ
เสนอให้มีการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับ 

นายสมนึก แสนเจริญใจ กระผมเห็นด้วยที่จะปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับ 
สมาชิกสภาฯ เพราะเม่ือถึงฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ยิ่งทำให้ห้องประชุมร้อนมากครับ 
นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.สุพจน์ และท่านสท.สมนึก เสนอให้มีการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาล 
ประธานสภาฯ โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องนำเสนอหรือมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอปรึกษาเรื่องน้ำครับ ปัญหาเรื่องน้ำเป็น

ปัญหาที่สำคัญมากครับ ตอนนี้มีหน่วยงานทหารมาเจาะบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้านแม่ป้อกใน 
โซนโรงเรียนแม่ป้อกใน มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 30 หลังคาเรือน ถ้าหากการเจาะ
บ่อน้ำตื้นเป็นผลสำเร็จ กระผมอยากจะขอมติจากสภาฯ จัดซื้อสายไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ
พร้อมฐาน ถังเก็บน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร พร้อมฐานครับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้าน กระผมฝากเรื่องให้กับสภาฯและ
ฝ่ายบริหารพิจารณาด้วยครับ 

นายสุรพล ดวงจิต ท่านสท.สุทธินันท์ ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค  
ประธานสภาฯ บริโภค ของหมู่บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 โดยการขอจัดซื้อสายไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำพร้อม
 ฐาน ถังเก็บน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร พร้อมฐาน ในส่วนนี้หากการเจาะบ่อน้ำตื้นเป็น
 ผลสำเร็จเราจะหารือกันอีกครั้ง และฝากทางบริหารช่วยดูแลด้วยครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)  รสีุรีรัตน์   รุ่งเรืองรัตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)   สมคิด  ธรรมป๊อก สมคิด ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้าอนงค กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์ทธ  กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
 

 

รับทราบ  
 
      (ลงชื่อ)      สรุสุรพล   ดวงจิตพล  ดวงจิต 

(นายสุรพล   ดวงจิต) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 


