
- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๑ เดือน  กมุภำพันธ์  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 1 หนูน  า   ทองไสล  
๕. นายสมศรี  สิมาวัน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 สมศรี   สิมาวัน  
๖. ร.ต.อุทัย   ชาบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 อุทัย  ชาบุญเรือง  
๗. นายมนูญ   วงษ์ชาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 1 มนูญ   วงษ์ชาลี  
๘. นางถาวร  เจริญทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตที่ 1 ถาวร  เจริญทัศน์  
๙. นายขุน   จันหลอด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 ขุน    จันหลอด  

๑๐. นายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 อุดมศิลป์  อารีกุล  
๑๑. นายสนอง  ป้อมพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 สนอง   ป้อมพิทักษ์  
๑๒. นางสาวอัมรินทร์ แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง  เขตท่ี 2 อัมรินทร์  แดงสุข  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. ด.ต.สหพล  เทียมสม ประธานสภาเทศบาลต าบลส าโรง -ลาป่วย-  
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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. นางสาวอังกาบ จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
๔. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  
๕. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
๖. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
๗. นายวิชณ์พงศ์  สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชณ์พงศ์  สาลีสิงห ์  

๘. นางสายสมร  บุดดีภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ สายสมร  บุดดีภักดิ์  
๙. นางสุรางค์  ตาสี ท้องถิ่นอ าเภอส าโรง สุรางค์  ตาสี  

๑๐. นายนันทวัฒน์  สิมาวัน ผู้อ านวยการกองการศึกษา นันทวัฒน์  สิมาวัน  

๑๑. นางอรพิน  ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน  ดอกดวง  

๑๒. นายเฉลียว  ดวงแก้ว ภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

๑๓. นายธรรมนูญ  แจ่มใส นายอ าเภอส าโรง ธรรมนูญ  แจ่มใส  

14. นางลภัสรดา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน ลภัสรดา  นามบุตร  

15. นางสาวลัดดา  บุญทอน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ลัดดา  บุญทอน  

16. นางสาวชิษณุชา เกตุศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ชิษณุชา  เกตุศักดิ์  

17. นายทนงศักดิ์   ใจภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทนงศักดิ์  ใจภักดี  

18. นายทวีกาญจน์ แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์ แก้วค าชาติ  

๑๙. นางอัจฉรา  คุลธิ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัจฉรา  คุลธิ  

๒๐. นางสาวภัทรภร  นามวิสัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ภัทรภร  นามวิสัย  
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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 1  ครั้งที่ 1/๒๕๖๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่แล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

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      ๑๐    เสียง 
    ไม่ออกเสียง        -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑   เสียง 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
รองประธำนสภำฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม 

๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รองประธานสภาฯ  ๕.๑ กำรก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี 256๒ และ 

ระยะเวลำของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเชิญ 
 ครับ 

นำยระพิน  แก้วค ำชำติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓)  
เลขำนุกำรสภำฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย

ประชุมสามัญครั งแรก และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาล
ก าหนด  
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับ
เทศบาล ให้ สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่ม เมื่อใด แต่ละสมัยปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสามัญประชุม สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
กี่วัน การก าหนดสมัยประชุมและ วันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก าหนด        
ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ระยะเวลาและวัน 
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรก ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มา
บังคับใช้โดยอนุโลม   
ส าหรับสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ในปี พ.ศ. ๒๕6๒ สภาเทศบาลต าบล 
ส าโรงได้ก าหนดไว้แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 
๑ ครั้ง ที่ ๑) ประจ าปี ๒๕6๑ แล้ว โดยก าหนดให้เริ่มสมัย ประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕6๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕6๒ มีก าหนด        
ไม่เกิน 30 วัน  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น 
รองประธำนสภำฯ  ผมขอปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

พ.ศ.256๒ ที่เหลืออีกจ านวน 3 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัย
แรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ อีก 1 สมัยว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและมี
ก าหนดกี่วัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ เชิญครับ 

นำยสมศรี    สิมำวัน  ขอเสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 256๒  
สมำชิกสภำฯ   ที่เหลืออีก 3 สมัย ดังนี้ 
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- การประชุมสามัญสมัยที่  2 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน  ๒๕6๒ เป็นต้นไป  
- การประชุมสามัญสมัยที่ 3 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม  ๒๕6๒ เป็นต้นไป 
- การประชุมสามัญสมัยที่  4 มีก าหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม  ๒๕6๒ เป็นต้นไป 
- และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ มีก าหนด   
ไม่เกิน  30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕6๓  เป็นต้นไป  
 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ    
รองประธำนสภำฯ  
นำยอุดมศิลป์  อำรีกุล  กระผมนายนายอุดมศิลป์  อารีกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง   
สมำชิกสภำฯ   เขตท่ี 2 ขอรับรองครับ 
น.ส.อัมรินทร์  แดงสุข  ดิฉัน น.ส.อัมรินทร์  แดงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง เขต 2  
สมำชิกสภำฯ   ขอรับรองคะ 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่    
รองประธำนสภำฯ     
ที่ประชุมสภำฯ   ไม่มี 
 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาในการก าหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
รองประธำนสภำฯ 256๒ ที่เหลืออีก 3 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕6๓ อีก 1 สมัย ตามท่ีนายสมศรี  สิมาวัน เสนอด้วยการยกมือครับ            
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๑๐    เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ        -   เสียง 
  งดออกเสียง        ๑   เสียง 
นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  เป็นอันว่าก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ า 256๒   
รองประธำนสภำฯ  ที่เหลืออีก ๓  สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  

๒๕6๓ อีก 1 สมัย  ดังนี้ 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕6๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน 
๒๕6๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน           
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕6๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม 
๒๕6๒  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน           
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕6๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม 
๒๕6๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๓ ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256๓ มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 
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นายอัมพร แก้วค าชาติ และก่อนที่จะพิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๕  (๕.๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รองประธานสภาฯ  โครงการ  ผมขอพักการประชุมเพ่ือให้รับประทานอาหารกลางวัน โดยจะ
เริ่มประชุมต่อในเวลา 13.00  น.  ครับ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. – 12.59  น. 
นายอัมพร แก้วค าชาติ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อ  
รองประธานสภาฯ ๕.๒ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงกำร  
 ขอเชิญ ท่านปลัดเทศบาลต าบลส าโรง ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลงโครงการ  
นำยอำคม ธนูทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบำลต ำบลส ำโรง  ประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ครับ 

เดิม ก่อสร้างร่องรางระบายน้ าคอนกรีต รอบบริเวณศาลหลักเมือง  หมู่ที่  
๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ   
๔๓๗,๙๐๐  บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ก่อสร้างร่องรางระบายน  าคอนกรีต  ๐.๗๐  เมตร   ระยะทาง  ๑๕๐.๐๐  
เมตร  งานรางระบายน  าคอนกรีต  ๑๕๐.๐๐  เมตร   งานบ่อพักคอนกรีต   
๓  จุด  ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๖ 

เปลี่ยนเป็น  งานก่อสร้างทางระบายน้ า (งานวางท่อระบายน้ า  0.40 
และ 0.60 m  ด้านหน้าศาลหลักเมือง)  วางท่อระบายน้ าขนาด  0.40 
และ 0.60 m พร้อมบ่อพัก  คสล. ระยะทาง   ๒๐๘.๐๐  เมตร  บ้าน
บูรพา  หมู่ที่ ๙  ต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ   ๔๔๔,๙๐๐.-บาท 
ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั งที่ ๖ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ ครับตามท่ีปลัดเทศบาลต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว 
รองประธำนสภำฯ  สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
    ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
    
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   
นำยระพิน  แก้วค ำชำติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
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เลขำนุกำรสภำฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นะครับ ขอน าเรียนเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ ๑  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ข้างบ้านนาง
ส าราญ  - ถนนข้างหลัง ร.ร.บ้านส าโรงคุรุฯ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสมในครั้งต่อไป เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ซึ่งโครงการนี้ได้น าเสนอมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณาด าเนินการ ขอให้สภาฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการด้วย ขอบคุณครับ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ รับทราบและจะน าปรึกษาต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลส าโรง ในการ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณต่อไปครับ  
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   (ลงชื่อ)                              กรรมการ 
          (นายมนูญ  วงษ์ชาลี)                     (นายอุดมศิลป์    อารีกุล) 


