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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี 2562 
วันที่  26 กรกฎาคม  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  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

11 นายกมล  อินแฝง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กมล  อินแฝง  
12 นางสาวนงคราญ ศรีไทย นักวิชาการศึกษาฯ นงคราญ ศรีไทย  
13 นางสาวศิริพร  รังสิยารมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขฯ ศิริพร  รังสิยารมณ์  
14 นางสาวรัชณีย์  กองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รชัณีย์  กองแก้ว  
15 นายภูเบศร์  บุญมา นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภยัฯ ภูเบศร์  บุญมา  
16 นายธนาธิป  อุต๊ะมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ ธนาธิป  อุต๊ะมา  
17 นางสาวอกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการฯ อกนิษฐ์ ตุ้ยแพร่  

 
เปิดประชุมเวลา   09.00   น. 
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง  เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วขออนุญาตเปิดประชุม ซึ่งเป็น

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
ซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ครับ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งเพื่อทราบ   
นายสุรพล ดวงจิต  1) ในวันนี้ที่บริเวณเยื้องสะพานห้วยมงคล บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย มีพิธี 
ประธานสภาฯ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ทำกินทางการเกษตรระยะที่ 

2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีท่านนายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ  
 2)  ว ั นท ี ่  28  กรกฎาคม  2562  อำ เภอล ี ้  ไ ด ้ จ ั ด ก ิ จ กร รม เน ื ่ อ ง ในวั น 

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  
เวลา 09.00น.  พีธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่ม 
เงิน - ทอง และถวายพระพรชัยมงคล การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว  
ไม่สวมหมวก และมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน พิธีมอบผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรม 
Kick off โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ สมาชิกท่านใดที่
เป็นจิตอาสาให้เตรียมชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอ หมวกจิตอาสา) ไปด้วยครับ
แต่หากท่านใดที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาให้เตรียมเสื้อสีเหลืองไปเปลี่ยนเพื่อร่วมกิจกรรม   
Kick off โครงการเพิ่มสวนหย่อมฯ เชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  29 เมษายน  2562 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
 ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  29 เมษายน  2562 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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ระเบียบวาระท่ี  3      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 โอนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบลศรีวิชัย 
นายสุรพล ดวงจิต สืบเนื่องมาจากเกษตรกรในพ้ืนที่ตำบลศรีวิชัย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา 
ประธานสภาฯ ภัยแล้ง ชาวบ้านร้องขอมายังเทศบาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางเทศบาลได้เชิญ
 หัวหน้าเหมืองฝายทั้ง 4 ฝาย คือ ฝายแม่จ๋อง ฝายโรงเรียน ฝายห้วยบง และฝายบ้าน
 ปาง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หัวหน้าเหมืองฝายได้ขอให้
 เทศบาลช่วยเหลือเป็นน้ำมันเพื่อใช้ในการสูบน้ำ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือเป็นน้ำมันได้
 เนื่องจากไม่ถูกระเบียบ ที่ประชุมได้ขอสรุปว่า แต่ละฝายมีแหล่งน้ำ คือแม่น้ำลี้ จึงจะ
 แก้ไขปัญหาโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำลี้เข้าสู่ลำเหมืองเพื่อให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ใน
 พื้นที่การเกษตรต่อไป แต่ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องสูบน้ำ  ในวันนี้จึงขอมติเห็นชอบจาก 
 สภาฯ ในการอนุมัติให้จัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำ เพื ่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
 เกษตรกรในตำบลศรีวิชัยครับ เชิญ นายประยุทธ เงาส่อง (ผอ.กองช่าง) ชี ้แจง
 รายละเอียดเครื่องสูบน้ำครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ผอ.กองช่าง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ  มีดังนี ้
 1.ท ่อด ูดพญานาค 8 × 24 ฟ ุต  ส ั งกะส ี  (ช ้ า ง )  ต ู ด ใหญ่  จำนวน 1 ตั ว  
 ราคา 6,500 บาท 
 2. เคร ื ่องด ูดคูโบต้า 11 HP ร ุ ่น ZT110S จำนวน 2 เคร ื ่อง ราคาเคร ื ่องละ  
 42,900 บาท เป็นเงิน 85,800 บาท 
 3. แท่น/เทาไดนาโม 5 กิโล 4 ล ้อ จำนวน 2 ต ัว ราคาตัวละ 2,500 บาท  
 เป็นเงิน 5,000 บาท 
 4. ม ู เลย ์ เคร ื ่องขอบใหญ่ 3 " B 3 ร ่อง จำนวน 2 ช ิ ้น ราคาช ิ ้น 300 บาท  
 เป็นเงิน 600 บาท 
 5. สายพานร ่อง B 300 (BANDO) จำนวน 4 เส ้น ราคาเส ้นละ 450 บาท  
 เป็นเงิน 1,800 บาท  
 6. ล ูกรอกรถไถ (เร ียบ)  04*5/8 จำนวน 4 อ ัน ราคาอ ันละ 300 บาท  
 เป็นเงิน 1,200 บาท 
 ราคาสินค้าก่อนเสียภาษี :   94,299.07  บาท 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7.00 %    6,600.93  บาท 
 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น :           100,900.00 บาท 
นายสุรพล ดวงจิต ตามที่นายประยุทธ เงาส่อง (ผอ.กองช่าง) ได้ชี้แจงรายละเอียดเครื่องสูบน้ำไปแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีผู ้ใดเสนอ กระผมขอมติ
 เห็นชอบจากสภาฯ ในการอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ท่านใด
 เห็นชอบ ยกมือ ครับ  
มติที่ประชุม 1) ยกมือ 11 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   
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 ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายสุรพล ดวงจิต เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ หมวดครุภัณฑ์การเกษตร เชิญท่านายกฯชี้แจงครับ 
นายสมยศ กันทะวัง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายกเทศมนตรีฯ 1)ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ โอนเพิ่ม แผนงาน การรักษาความสงบ

ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 
เครื ่อง จำนวนเงิน 94,400.- บาท เนื ่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณไว้ จึงขอโอน
งบประมาณ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในตำบลศรีวิชัย  

 โอนลด  
 1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
 เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนา
 เพ่ิมประสิทธิภาพ  งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 300,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  
 87,700.- บาท โอนลดจำนวน  87,700.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 0.00  บาท 
 2) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
 เกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่น  ๆ รายการ 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้
 จำนวน 500,000.- บาท ขณะนี ้คงเหลือ  500,000.- บาท โอนลด จำนวน  
 6,700.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  493,300.- บาท 
 2)ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ โอนเพิ่ม แผนงาน การรักษาความสงบ
 ภายใน งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อท่อดูดพญานาค จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 6,500.- บาท 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณ โอนลด แผนงาน บริหารงาน
 ทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
 ราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่น ๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 500,000.-บาท 
 ขณะนี้คงเหลือ  500,000.- บาท โอนลด จำนวน  6,500.- บาท งบคงเหลือ 
 หลังโอน  486,800.- บาท 
   จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณของ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3)  
 พ.ศ. 2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27   
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
 สภาท้องถิ่น 
มติที่ประชุม                 อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ ได้เป็นเอกฉันท์ 
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นายสุรพล ดวงจิต         3.2 ปัญหาขยะในตำบลศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ ตามที่นายสมนึก แสนเจริญใจ สมาชิกฯ เขต 2 ได้ยื่นเรื่อง ขอเสนอญัตติ เมื่อวันที่  

15 กรกฎาคม 2662 ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1) นายนิรันดร์ ยะเมฆ สมาชิกฯ เขต 1 
2) นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น  สมาชิกฯ เขต 2 ข้อความดังนี้ เรื่องท่ี 1 เนื่องจากประชาชนใน
เขตตำบลศรีวิชัย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะ ซึ่งทางเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งบ่อขยะและการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล และได้เกิดกรณีการ
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ข้าพเจ้า นายสมนึก แสนเจริญใจ สมาชิกฯ เขต 2 จึงอยาก
ปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหากับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ในส่วนนี้เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ทางฝ่ายบริหารได้หารือเรื่องนี้ แนวทางแก้ไขคือ จ้างเหมาผู้รับเหมาเก็บขยะแต่ละ 
เลขานุการสภาฯ หมู่บ้านแล้วนำไปไว้เป็นจุด เขตละ 1 จุด จากนั้นจ้างบริษัทกำจัดขยะนำขยะออกจาก

พื้นที่ค่ะ โดยเฉลี่ย ขยะ 1 อาทิตย์ ประมาณ 4 ตัน ค่าจ้างบริษัทกำจัดขยะ ตันละ 
1,800 บาท พร้อมถุงดำ ค่าใช้จ่ายต่ออาทิตย์ละ 7,200 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือนละ 
28,800 บาท แต่ถ้าเรารณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะ ปริมาณขยะก็จะน้อยลงค่ะ ตรงนี้
เป็นแนวทางหนึ่ง ทางสมาชิกฯมีแนวทางอ่ืนนำเสนอได้ค่ะ 

นายนิรันดร์  ยะเมฆ ถ้าทำเช่นนี้เราจะมีค่าใช้จ่าย 2 ขั้นตอน จ้างเก็บขยะและจ้างขนขยะไปกำจัด 
สมาชิกสภาฯ 
นายสุรพล ดวงจิต ในส่วนนี้ ต้องยอมรับว่าชาวบ้านไม่มีวินัยในการเก็บและท้ิงขยะ มีหลุมขยะแต่ชาวบ้าน 
ประธานสภาฯ ไม่นำขยะทิ้งในหลุม นำมาทิ้งข้างทาง หรือปากหลุม  
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ เทศบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบล 
สมาชิกสภาฯ ดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ ให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อวางแผนการ

ทำงานและมีการลงพื้นที่ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้านดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ 
ตอนนี้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนคือการเผาขยะ มีการนำน้ำมันราดแล้วเผา ทำให้เกิดควัน 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากควันไฟ นางบัวเขียน  แก้วมีบุญ 
บ้านตั้งอยู่ห่างจากบ่อขยะ หมู่ 8 เพียง 500 เมตร ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ถึงข้ันต้องเข้าโรงพยาบาล ผมได้ไปดูแล้วมีการเผาเกือบทุกบ่อครับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
คือ นางบัวเขียน แก้วมีบุญ และนางพรรณี รัตนพันธ์ ได้มาปรึกษาผมและร้องขอให้ผม
พาไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ผมก็ได้พาทั้ง 2 ท่านไปยังศูนย์ดำรงธรรม 
ทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้รับเรื่องและได้แจ้งมายังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลี้ อำเภอสั่งให้
รายงานภายใน 15 วัน ครบ 15 วัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พบว่ามีการเผาขยะ 
นางบัวเขียน แก้วมีบุญ และนางพรรณี รัตนพันธ์ ก็ได้นำหนังสือไปยื่นที่เทศบาลและ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 แต่ก็ยังมีการเผาขยะเช่นเดิมครับ บางคนก็จะนำเรื่องโพสลงเฟสบุ๊ค
ในวิธีการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลศรีวิชัยที ่ใช้วิธีการราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา 
หลังจากนั้นนางพรรณี รัตนพรม ก็ได้เข้ามาที่เทศบาลและพบกับนายประเวศน์ พรม
ยืน รองนายกเทศมนตรีฯ นางพรรณี รัตนพรม กล่าวว่า 
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 นายประเวศน์ พรมยืน ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ไปสำรวจพื้นที่แล้ว ไม่มี
ผลกระทบใด ๆ เรื ่องการจัดขยะนั้น งานสาธารณสุขดำเนินการอย่างไร ได้มีการ
รายงานให้กับทางจังหวัดหรือไม่ครับ 

นายชยุตพงศ์  มันห้วย ในส่วนของงานสาธารณสุขได้ให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องการจัดเก็บและกำจัดขยะ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข การกำจัดขยะเปียก จะเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลให้ใช้

ถังดำเจาะก้นถัง ในความเป็นจริงการย่อยสลาย การดูดซึมมีด้านเดียว อาจจะมีปัญหา
ตามมา แต่ถ้าหากขุดหลุมการย่อยสลาย การดูดซึมจะมีหลายด้าน งานสาธารณสุขได้
ออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านถ้าหากบ้านไหนมีพื้นที่มาก ก็ให้ขุดหลุมฝังขยะเปียกแล้ว
กลบ และที่กำลังดำเนินการคือการใช้เสวียน เชิญชวนให้คนในชุมชนทำเสวียนใช้ใน
บ้านเรือน ขยะเปียก ใบไม้ กิ่งไม้ ใส่ในเสวียน ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ จะช่วย
ลดการเผาได้ด้วยครับ ตอนนี้ลงพื้นที่หลายหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนใน
ชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับ ในเทศบาลก็มีเสวียนรอบ ๆ ต้นไม้ เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับชาวบ้านครับ ในส่วนขยะอันตรายนั้น ทางงานสาธารณสุขได้มีหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่า ขยะอันตรายต่าง  ๆ เช่น 
ถ่านไฟฉาย ยาหมดอายุ หลอดไฟฟ้า ยาฆ่าแมลง สารเคมีอื่น ๆ ให้นำไปทิ้งในจุดทิ้ง
ขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลจะเก็บเดือนละ 1 ครั้ง นำขยะ
รวบรวมไว้ที่เทศบาล เมื่อครบรอบการนำส่ง ทุก ๆ 6 เดือน จะนำขยะอันตรายไปไว้ที่
อบจ.ลำพูน เพื ่อทำการทำลายต่อไป โดยจะมีบริษัทรับเหมามาร ับไปทำลาย  
มีค่าใช้จ่าย กิโลกรัมละ 18 บาท ครับ 

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ ผมเสนอการแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมอาชีพ โดยการให้มีการลี้ยงหมู มีตัวแทนของ
สมาชิกสภาฯ หมู่บ้าน 2 คนจัดเก็บขยะเปียกในครัวเรือนแล้วนำเศษอาหารให้หมู สามารถกำจัด
 ขยะเปียกได้ และให้ตัวแทนจัดเก็บขยะเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะระดับ
 หมู่บ้านครับ 
นายสุรพล ดวงจิต การแก้ปัญหานั้นให้เป็นไปตามบริบทของหมู่บ้านด้วย บางหมู่บ้านทำได้ บางหมู่บ้านไม่ 
ประธานสภาฯ สามารถทำได้ ในส่วนนี้จะนำไปสู่มาตรการการกำจัดขยะต่อไปครับ 
 สรุปประเด็น การกำจัดขยะโดยวิธีการขนออกนอกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยขยะ 1 อาทิตย์ 
 ประมาณ 4 ตัน 1) ค่าขนส่งออกนอกพื้นที่ ตันละ 1,800 บาท พร้อมถุงดำ คิดเป็น

ค่าใช้จ่ายต่ออาทิตย์ 7,200 บาท ต่อเดือน 28,800 บาท ต่อปี 345,600 บาท 
2) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 13 หมู่บ้าน ในตำบลศรีวิชัย 12 เดือน เป็นเงิน 
360,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั ้งสิ ้น 705,600 บาท เป็นงบประมาณที ่มาก
พอสมควร ผมเสนอว่า จัดซื้อรถเก็บขยะ และจ้างคนงานเก็บขยะ 2 คน คนขับรถ  
1 คน เราจัดซื้อเป็นของเทศบาลทำให้สามารถบริหารจัดการได้ง่ายครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ ชาวบ้านไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ บางคน
เลขานุการสภาฯ ทิ้งขยะตรงข้างทางบ้าง ปากหลุมบ้าง จากนั้นก็จุดไฟเผาขยะ ทำให้เกิดปัญหาควันไฟ
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 เป็นมลพิษทางอากาศ แต่ถ้าหากเรามีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับชาวบ้าน ปลูกฝัง
 ให้ชาวบ้านมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางค่ะ 
นางบุญมี มณีขัติย์ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ชาวบ้านนำขยะ นำกิ่งไม้มาทิ้ง แต่ไม่ทิ้งลงหลุม นำมา
 ทิ้งตรงปากหลุม ข้างทาง ขยะก็ล้นออกมาข้างนอกเรื่อย ๆ ค่ะ 
นายนิชสัน เดชะอุป ชาวบ้านไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ ทิ้งขยะตรงข้างทาง ปากหลุม สะสมทุกวันๆ ขยะล้น
รองประธานสภาฯ ออกมาข้างนอก จนไม่สามารถนำขยะไปทิ้งในหลุมได้ ผมเสนอให้นำรถไถมาดันขยะลง
 หลุมทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
 7,800 บาท ต่อเดือน ทำวิธีชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเผาขยะครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง บ่อขยะของแต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินเขตป่าสงวนค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  
นายสุรพล ดวงจิต ผมเห็นด้วยในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะ โดยเชิญ 
ประธานสภาฯ ผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา เพราะทุก

วันนี ้ขาดการประชาสัมพันธ์ภายในหมู ่บ ้าน ผู ้นำชุมชนบางหมู ่บ ้านละเลยการ
ควบคุมดูแล ควรมีการตั้งกฎระเบียบ การปรับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบครับ เพ่ือ
เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนั้น หาการแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้เราก็
ควรทำครับ  

นายนิชสัน เดชะอุป ผมคิดว่าปริมาณขยะท้ังตำบลน่าจะมากกว่า 4 ตันครับ ถ้าเราจ้างเหมาเก็บขยะโดยคิด 
รองประธานสภาฯ ราคาต่อตัน ผมเกรงว่าค่าใช้จ่ายจะสูงมากครับ 
นายสมคิด ธรรมป๊อก ถ้าหากปริมาณขยะหมู่บ้านละ 1 ตัน/1 อาทิตย์ ตำบลศรีวิชัยมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ ปริมาณขยะอาทิตย์ละ 13 ตัน คิดเป็นเดือนละ 52 ตัน ตันละ 1,800 บาท ค่าใช้จ่าย

ต่อเดือน 93,600 บาท ค่าใช้จ่ายต่อปี 1,123,200 บาท รวมค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยภายในตำบล 360,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขยะ อันดับ

แรกกระผมเห็นด้วยในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับหมู่บ้านเพ่ือดูแล
เรื่องการจัดเก็บขยะ เพราะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ชาวบ้าน ถ้าหากชาวบ้านมีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาขยะตรงนี้ก็ไม่จบ
ครับ แนวคิดที่จะจ้างผู้รับเหมามาจัดเก็บขยะนั้น ผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะปริมาณ
ขยะในตำบลศรีวิชัยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงครับ ค่าใช้จ่ายตรงนี้อาจจะเพ่ิมข้ึนทุกปีครับ 
2)ผมเคยเป็นคณะกรรมการ สปสช. ผมรู้ว่าขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการ
สปสช.ด้านหนึ่งที่ต้องทำคือ ด้านการจัดการขยะ  คณะกรรมการ สปสช.สามารถทำ
โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน 
สามารถให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับ  เมื ่อมีการ
คณะกรรมการระดับตำบลและระดับหมู่บ้านแล้ว ก็จะมีการประชาคม หาแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแล หรือจัดกิจกรรมการแข่งขันการจัดการขยะเพ่ือ



๘ 

 

มอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการขยะได้ดี จะทำให้เกิดการแข่งขันกัน
ระหว่างหมู่บ้าน 3)การแก้ปัญหาเบื้องต้นในตอนนี้ ผมเห็นด้วยกับวิธีการใช้ไถกลบ
เพราะเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดครับ 

นายสุรพล ดวงจิต การจ้างกำจัดขยะโดยวิธีการขนออกนอกพ้ืนที่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปครับ 
ประธานสภาฯ สรุปประเด็นตรงนี้ คือ  

1) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำหมู่บ้านคณะอนุกรรมการ
จากสปสช.เข้ามาเป็นคณะทำงาน  ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพ่ือ
ช่วยกันดูแลเรื่องการจัดการขยะ และกำหนดมาตรการในการควบคุมการทิ้งขยะ  

2) การใช้รถไถในการไถกลบ เพราะฉะนั้นในสัญญาจ้างการจัดเก็บขยะมูลฝอย 13 
หมู่บ้าน ในตำบลศรีวิชัย เพิ่มเติมเป็นการจัดเก็บขยะมูลฝอยพร้อมดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบบ่อขยะ 13 หมู่บ้าน ในตำบลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 นายสุรพล ดวงจิต 4.1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ประธานสภาฯ โครงสร้างพื้นฐาน ณ ตอนนี้ ดำเนินการ 1 โครงการ 
 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านบารมีศรีวิชัย  
 หมู ่ 13 คู ่ส ัญญา หจก.ลำพูนวันเฉลิม งบประมาณก่อสร้าง 330,000 บาท  
 เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน 68,530,080.00 บาท 
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

รับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  จำนวน 39,400,497.13 บาท 
จ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  จำนวน 32,115,782.52 บาท 
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  จำนวน   7,284,714.61 บาท 
รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านค่ะ 

นายนิรันดร์ ยะเมฆ การตั้งงบประมาณที่ตั้งจำนวน 68,530,080.00 บาท แต่งบประมาณที่เข้ามาจริงไม่ 
สมาชิกสภาฯ ถึง 68,530,080.00 บาท รับจริง 39,400,497.13 บาท ขออนุญาตเรียนถาม 
 เหตุผลในการตั้งงบประมาณ ซึ่งเป็นวิธีการงบประมาณ การตั้งงบประมาณลักษณะนี้
 เป็นการตั้งงบประมาณที่เกินจริง เราตั้งโครงการต่าง ๆ ให้ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 แต่เงินรับจริงไม่ถึง รับจริงแค่ 39,400,497.13 บาท ก็จะเกิดปัญหาที่ว่า เราไม่
 สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติได้ครับ เราตั้ง
 งบประมาณไว้สูงเกินไป ทั้ง ๆ ที่เราทราบว่างบประมาณที่เข้ามาจริงมีจำนวนเท่าใด
 ครับในการจัดทำเทศบัญญัติฯ ครั้งต่อไปผมเสนอให้จัดทำงบประมาณให้สมดุลกับ
 รายรับจริงที่เข้ามาครับ 



๙ 

 

นายสุรพล ดวงจิต นายนิรันดร์ ยะเมฆ สมาชิกสภาฯ เสนอให้จัดทำเทศบัญญัติฯ งบประมาณให้
ประธานสภาฯ สมดุลกับรายรับจริง เดือนสิงหาคมก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สมาชิกฯและฝ่ายบริหารมาช่วยกันพิจารณา
 ร่วมกันครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต 4.2 การรับโอนที่ดินป่าช้า หมู่ 5 ให้กับเทศบาลตำบลศรีวิชัย  
ประธานสภาฯ ป่าช้าบ้านแม่ป้อก หมู่ 5 ใช้ร่วมกัน 5 หมู่บ้าน ในตำบลศรีวิชัย  คือ บ้านแม่ป้อกเหนือ 

หมู่ 5 บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 บ้านศรีวิชัย หมู่ 10 บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 และบ้านอุดม
พัฒนา หมู่ 12  ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี ความร้อนทำให้
เตาเผาชำรุด  ไม่สามารถนำโรงศพเข้าไปได้ ท่านพระครูอุดมณ์ คุณาวัตร เจ้าอาวาส 
วัดแม่ป้อก หมู่ 5  และผู้นำทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้ติดต่อช่างซ่อมเมรุ ช่างได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 350,000 บาท เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง ทั้ง 5 
หมู่บ้าน ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการซ่อมแซม  จึงได้ประสานมายังท่าน
นายกฯ แต่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากที่ตรงนั ้นเป็นที ่สาธารณะ  
แนวทางแก้ไขคือ ต้องโอนที่ป่าช้ามาเป็นของเทศบาล โดยการทำหนังสือ ถึงสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ เพ่ือออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ทางผู้นำหมู่บ้านทั้ง 5 
หมู่บ้าน ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สอบถามเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตอนนี้ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดำเนินการถึงไหนครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ได้ดำเนินการส่งหนังสือ ถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ  
เลขานุการสภาฯ และได้ประสานงานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ จะทำการรังวัดวันที่  

29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ค่าใช้จ่ายการรังวัด จำนวนเงิน 6,060 บาท 
ค่าใช้จ่ายรังวัดทางผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝ้ัน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ป่าช้า หมู่ 5 ถ้าหากโอนเป็นของเทศบาลแล้ว ใน

อนาคตถ้าเกิดการชำรุดทรุดโทรม ต้องเป็นหน้าที ่ของเทศบาลที่ต ้องเข้าไปดูแล
รับผิดชอบใช่หรือไม่ครับ  และถ้าเมรุของหมู่บ้านอื่นเกิดการชำรุดทรุดโทรมจะทำ
อย่างไรครับ 

นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ถ้าเกิดการชำรุดทรุดโทรมเทศบาลก็ต้องเข้าไปดูแลค่ะ ถ้าวันข้างหน้าเกิดปัญหาขึ้นมา  
เลขานุการสภาฯ เราก็ต้องมาดูเป็นรายกรณี ที่ดินตรงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือมีเอกสารสิทธิ์ค่ะ 
นายสุรพล ดวงจิต เมรุหมู ่บ้านใดที ่ชำรุดทรุดโทรม หากเกิดปัญหาขึ ้นจริงก็ต้องมีการพิจารณาเป็น
ประธานสภาฯ รายกรณีครับ เนื่องจากปัญหาแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสมนึก แสนเจริญใจ เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขออนุญาตเรียนถามในกรณีเมรุของบ้านใหม่

สุขสันต์ หมู่ 8 มีรอยแตกร้าว มีผู้มีจิตศรัทธาจะทำบุญโดยการซ่อมแซมเมรุ โดยใช้เงิน
ส่วนตัว ไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล แต่ที่ดินตรงนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผมสอบถามว่า
จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ 

 



๑๐ 

 

นายสุรพล ดวงจิต ที่ตรงนั้นเป็นของหมู่บ้านให้ประสานไปยังผู้นำหมู่บ้าน และต้องได้รับความยินยอมจาก 
ประธานสภาฯ ชาวบ้าน ในการซ่อมแซมนั้นหากชาวบ้านยินยอมก็สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็น

เงินส่วนตัวครับ  

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ กระผมมีเรื่องสอบถาม เรื่อง ไฟกิ่ง ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 โซนโรงเรียน 
สมาชิกสภาฯ บ้านแม่ป้อกใน บัญชีรายชื่อชาวบ้านได้นำส่งให้ช่างเรียบร้อยแล้วครับ ไม่ทราบว่าจะ
 ดำเนินการติดตั้งตอนไหนครับ 
นายประยุทธ เงาส่อง ไฟกิ่งของหมู่ 4 โซนนั้นต้องติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่หมดครับ และต้องทำเรื่องขออนุญาต
ผอ.กองช่าง จากการไฟฟ้าครับ 
นางสุรีรัตน์  รุ่งเรือง ให้ช่างประมาณการ แล้วนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คะ  
เลขานุการสภาฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ เชิญครับ 
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น กระผมขอฝากทางช่างประสานกับทาง อบจ. ซัมเมอร์สของหมู่ 2 ตรงทางเข้าหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ตอนนี้ชาวบ้านได้รับเดือดร้อน น้ำไม่เพียงพอกับการอุปโภค
 บริโภคครับ  
นายประยุทธ เงาส่อง เรื่องนี้ผมได้ทำหนังสือประสานไปยังอบจ.แล้วครับ อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่องของ  
ผอ.กองช่าง ทางอบจ. เพราะบ่อนี้อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสุรพล ดวงจิต สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
         

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (ลงชื่อ)   สุรีรัตน์   รุ่งเรือง ตน์   รุ่งเรือง 

(นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)   สมคิด  ธรรมป๊อก       ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมคิด  ธรรมป๊อก) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 



๑๑ 

 

    (ลงชื่อ)    อนงค์คาร  ทิศหล้า      กรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางอนงค์คาร  ทิศหล้า) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 
    (ลงชื่อ)  สุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์   กรรมการตรวจรายงานฯ 
                    (นายสุทธินันท์  ผานามรุ่งโรจน์) 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
     
     

 
 

 

 

   รับทราบ… 

    (ลงชื่อ)    สุรพล   ดวงจิตพล  ดวงจิต 
(นายสุรพล   ดวงจิต) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย 
 


