
- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๒๘   เดือน  มถิุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ณ  หอประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง  เวลำ  ๐๙.๐๐  น.    
  

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

๑. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาฯ - ลาป่วย 
๒. นายอัมพร  แก้วค าชาติ รองประธานสภาฯ อัมพร   แก้วค าชาติ  
๓. นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ ระพิน  แก้วค าชาติ  
๔. นายหนูน  า  ทองไสล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ หนูน  า   ทองไสล  
๕. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ สมศรี   สิมาวัน  
๖. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ อุทัย  ชาบุญเรือง  
๗. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ - ลากิจ 
๘. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๑ ถาวร  เจริญทัศน์  
๙. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ ขุน    จันหลอด  

๑๐. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ นายอุดมศิลป์  อารีกุล  
๑๑. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ สนอง   ป้อมพิทักษ์  
๑๒. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี ๒ อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
๒. นายมนูญ  วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตที่ ๑ -ลากิจ-  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายบุญมี     จันทร์โสภา นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บุญมี     จันทร์โสภา  

๒. นางสายสมร  ทองไสล รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง สายสมร  ทองไสล  
๓. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
๔. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
๕. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน   ดอกดวง  
๖. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
๗. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  

๘. นางสุรางค์  ตาสี ท้องถิ่นอ าเภอส าโรง สุรางค์  ตาสี  
๙. นายดอร์นสิทธิชัย รุ่งเรือง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดอร์นสิทธิชัย รุ่งเรือง  

๑๐. นายศักรินทร์ ภูขะมัง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ ศักรินทร์ ภูขะมัง  

๑๑. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

๑๒. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  
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เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๐๐  น. 
เมื่อได้เวลาประชุม นายระพิน  แก้วค าชาติ  ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม  
บัดนี ้  ที ่ประช ุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงพร้อมแล้ว ขอเร ียนเช ิญ         
ท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  ขอเรียนเชิญครับ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ   เรียนท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธำนสภำฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง  พนักงานเทศบาลทุก 

ท่านและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่แล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ ขอให้นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ อ่านสรุปรายงานการประชุม 
รองประธำนสภำฯ ครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาฯ ครับ 
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ  - อ่านสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อ 
เลขำนุกำรสภำฯ  พิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือ 

ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 - หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
    ผมขอให้ที่ประชุมสมาชิกสภาฯ  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม   ให้การรับรอง      ๙    เสียง 
    ไม่ออกเสียง        -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑   เสียง 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
รองประธำนสภำฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน 

๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
รองประธานสภาฯ  ๕.๑  ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณตรงข้ามท่ีท าการ 

เทศบาลต าบลส าโรง)   บ้านส าโรง  หมู่ที่ ๑   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   
จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐.-บาท   รายละเอียดดังนี้ 
ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  ๔.๐๐  เมตร     ยาว  ๑๘๒  เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีผิวจราจรลูกรัง    ๗๒๘  ตารางเมตร  และมีดินถม
ตั้งแต่ กม.๐๐+๐๐  ม. –  กม. ๙๗ + ๐๐  ม.  เฉลี่ย  ๔๐๓     ลบ.ม.    
พร้อมวางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด   ๐.๖๐  ม. จ านวน  ๒   แถว ๆละ   
๖   ท่อน (จุดวางท่อก าหนดภายหลัง) (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.
๕ )ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๒ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  สืบเนื่องจากว่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

(บริเวณตรงข้ามท่ีท าการเทศบาลต าบลส าโรง)   บ้านส าโรง  หมู่ที่  ๑   
ต าบลส า โรง  อ า เภอส า โรง  จั งห วัด อุบลราชธานี   งบประมาณ  
๑๐๘,๐๐๐.-บาท   ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 
๑ ครั งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  สภา
เทศบาลต าบลส าโรงได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่
เนื่องจากว่ามีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบรายการก่อสร้างใหม่ จึง
ต้องขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณตรงข้ามท่ีท าการ 
เทศบาลต าบลส าโรง)   บ้านส าโรง  หมู่ที่ ๑   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   
จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐.-บาท    ต่อที่ประชุมสภาฯ
แห่งนี   ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้  นายดอร์นสิทธิชัย รุ่งเรือง  
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายดอร์นสิทธิชัย  
รองประธานสภาฯ รุ่งเรือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   ชี แจงรายละเอียดประกอบการขอ

ยกเลิกโครงการดังกล่าว ขอเชิญครับ 
นายดอร์นสิทธิชยั   รุ่งเรือง เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอชี แจงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ครับ 
    สาเหตุเนื่องจากโครงการเดิมไม่สามารถระบายน  าได้ เกรงว่าจะเกิด 

ผลกระทบกับบ้านใกล้เคียง และเดิมความยาวถนนวัดได้    ๑๘๒  เมตร    
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แต่กระผมไปส ารวจใหม่  เพ่ิมความยาว  เป็น  ๑๘๕  เมตร  พร้อมต้องมีบ่อ 
พัก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการก่อสร้างใหม ่  งบประมาณ 
เพ่ิมขึ น   จึงต้องขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณตรงข้ามที่ท า 
การเทศบาลต าบลส าโรง)   บ้านส าโรง  หมู่ที่ ๑   ต าบลส าโรง   
อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐.-บาท เพ่ือจะ 
ได้จัดท ารูปแบบรายการก่อสร้างใหม่  เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ให้แก่ประชาชนต่อไป 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีผู้ช่วยนายช่างโยธาไดช้ี แจงรายละเอียดประกอบการขอยกเลิก 
รองประธานสภาฯ โครงการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บริเวณตรงข้ามท่ีท าการเทศบาล

ต าบลส าโรง) บ้านส าโรง  หมู่ที่ ๑   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี  งบประมาณ  ๑๐๘,๐๐๐.-บาท    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปราย หรือ ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่ม ี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  ๙ เสียง 
    ไมอ่นุมัติ  - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  ๑๒.๐๐  น. – เวลา  ๑๒.๕๙  น. 
เริ่มการประชุมต่อใน  เวลา   ๑๓.๐๐  น.  
นายอัมพร แก้วค าชาติ  เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม 
รองประธานสภาฯ  ขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  

๕.๒  การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒   งบประมาณทั้งสิ้น     ๔๖๕,๐๐๐.- 
บาท   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนางส าราญ บ้านส าโรง   
หมู่ที่  ๑   กว้าง  ๔   เมตร  ยาว   ๑๘๕  เมตร   ผิวจราจรลูกรัง  หนา  
๐.๑๕   เมตร   พร้อมถมดินและวางท่อระบายน้ า (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๒ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง 
    ชี แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง  
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   ชี แจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ 
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ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมขอเชิญครับ 
นางอรพิน  ดอกดวง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ประชุมทุกท่าน ขอชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี  ค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗  ทุกวัน
สิ นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็น
ทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี    
(๑) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่  
๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั น   ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด   
(๒) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
ต่อไปจะได้ชี แจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการการพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่  ๒  ดังนี  
 

รายงานยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
      = ๑๔,๕๙๔,๐๐๐.๐๗  บาท 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี      = ๔๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
ร้อยละ ๑๕  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    =   ๖,๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้    = ๑๔,๕๙๔,๐๐๐.๐๗  บาท    
          - 
             (๖,๔๕๐,๐๐๐.-)   
เงินทุนส ารองเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้    =   ๘,๑๔๔,๐๐๐.๐๗   บาท 

 จ านวนโครงการที่อนุมัติไปแล้ว   ๒๗  โครงการ   เป็นเงิน      =  ๕,๙๗๖,๐๐๐.-บาท  
          เงินทุนส ารองเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๒  
                                                                 เป็นเงิน   =   ๒,๑๖๘,๐๐๐.๐๗   บาท 
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นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่  
รองประธานสภาฯ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือ ซักถาม

หรือไม่ ถ้าไม่มีขอ เชิญนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ชี แจงรายละเอียด
โครงการที่จะพิจารณาขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อสภาฯ ครับ  

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างบ้านนางส าราญ บ้านส าโรง   
หมู่ที่  ๑   กว้าง  ๔   เมตร  ยาว   ๑๘๕  เมตร   ผิวจราจรลูกรัง  หนา  
๐.๑๕   เมตร   พร้อมถมดินและวางท่อระบายน้ า (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ )ตั งจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๒    

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ครับตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   อนุมัติ  ๙ เสียง 
    ไมอ่นุมัติ  - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  มีไม่มี   
นำยขุน  จันหลอด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ   ประชุมทุกท่าน กระผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลส าโรง 
    ที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการสร้างถนนหลายสาย 
    ขอขอบคุณมากครับ 
นำงสุรำงค์   ตำสี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ท้องถิ่นอ ำเภอส ำโรง  ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกับสภา 

เทศบาลต าบลส าโรง  เห็นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สมาชิกสภาฯสงสัยเรื่อง 
อะไรก็น าเรียนผู้บริหาร ดีแล้วค่ะมีการซักถามสอบถามการท างานให้เป็นไป 
ตามระเบียบกฎหมาย  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ก็ประมาณต้นเดือนสิงหาคม  นะค่ะ   
ค่ะก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะ 
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นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล

หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ 

 
เลิกประชุม   เวลำ ๑๔.๓๐ น. 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                            เลขานุการสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
           (นายอัมพร   แก้วค าชาติ) 
                                                    รองประธานสภาเทศบาล 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
                     (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                           

(ลงชื่อ)          กรรมการ 
                (นายอุดมศิลป์    อารีกุล) 
 


