
- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยวิสำมญั  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่  ๒๒   เดือน  กรกฎำคม   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 มนูญ  วงษ์ชาลี  
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-  
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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. นางสาวอังกาบ  จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
๖. นางอรพิน   ดอกดวง ผู้อ านวยการกองคลัง อรพิน   ดอกดวง  
๗. นายอาคม   ธนูทอง ปลัดเทศบาลต าบลส าโรง อาคม  ธนูทอง  

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

๑๐. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  

๑๑. นายเฉลียว  ดวงแก้ว นักการภารโรง เฉลียว  ดวงแก้ว  

๑๒. น.ส.ลัดดา  วงศ์ราช เจ้าพนักงานธุรการ ลัดดา  วงศ์ราช  

๑๓. นางลภัสรดา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน ลภัสรดา  นามบุตร  

๑๔. นายทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์  แก้วค าชาติ  

๑๕. นางปัณภรณ์   สบายจิตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปัณภรณ์   สบายจิตร  
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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
เทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้นะครับ    
 

ระเบียบวำระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    - ไม่มี-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  ครั้งที่แล้ว 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  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        ๒   เสียง 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ  สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
รองประธำนสภำฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘  มิถุนายน 

๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ๕.๑ กำรพิจำรณำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
รองประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๒   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อ 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้  นางสายสมร  บุดดีภักดิ์   

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางสายสมร   
รองประธานสภาฯ บุดดีภักดิ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี้แจงระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องขอเชิญครับ 
นางสายสมร   บุดดีภักดิ์  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี 

ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543   
หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
สืบเนื่องจากหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๒๔   
ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เรื่อง การด าเนินการโครงการสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ระยะที่ ๒   และหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด  ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๓๑  ลงวันที่   
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เรือ่ง  แจ้งซกัซ้อมกิจกรรม Kick  off    โครงการ 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 
ราชาภิเษก  พุทธศักราช   ๒๕๖๒    แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิธี 
เปิดการด าเนินการโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน  ระดับ 
อ าเภอ Kick  off    อ าเภอละ  ๑  แห่ง  พร้อมกันทุกอ าเภอ ในวันอาทิตย์ที่   
๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐  น.   โดยนายอ าเภอเป็นประธาน  ซึ่ง 
มีกิจกรรมด าเนินการในวันเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ  เช่น  
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ปลูกต้นไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ท าความสะอาดที่นั่งพักผ่อน  ทางเดินออก 
ก าลังกาย  ซุ้มนั่งเล่น  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  ตามที่อ าเภอก าหนด 

อนึ่งอ าเภอส าโรง ได้คัดเลือกพิจารณามอบให้เทศบาลต าบลส าโรง 
ด าเนินการตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   ระดับอ าเภอ เทศบาล
ต าบลส าโรงได้เขียนแบบแปลน  โดยต้องใช้จ่ายงบประมาณจ านวน  
๑,๔๒๖,๐๐๐  บาท    ซึ่งเทศบาลต าบลส าโรงต้องด าเนินการโครงการต่อให้
สวยงาม  เหมาะสม  และสมพระเกียรติ  แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลส าโรง 
ไม่ได้ตั งจ่ายงบประมาณไว้  ต้องหางบประมาณด าเนินการโครงการดังกล่าว  

    จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
โอนลด  
ส านักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด
ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั ง  
ตั งไว้  ๘๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๖๐๐,๐๐๐.-บาท    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลส าโรง ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม ่และกรณีอ่ืน ๆ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
มาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   ลงวัน  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564  เปลี่ยนแปลงครั ง
ที ่4   หน้า   8  ล าดับที่ 1) ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป 
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โอนเพิ่ม  
กองช่าง    แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ   งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช  ๒๕๖๒    งบประมาณ    
๕๐๐,๐๐๐.-บาท  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564)  
ปรากฎในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้    นางสายสมร   
รองประธานสภาฯ  บุดดีภักดิ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   ได้ชี แจงรายละเอียด 

ต่อที ่ ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อ
สงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี  

นำยหนูน้ ำ  ทองไสล  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาฯ ประชุมทุกท่าน กระผมอยากทราบรายละเอียดโครงการสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติฯขอบคุณมากครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจงรายละเอียดต่อ 
รองประธานสภาฯ  ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 
นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอมอบให้ผู้อ านวยการช่าง 
    ชี แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายวิชญ์พงศ์  
รองประธานสภาฯ สาลีสิงห์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ชี แจงรายละเอียดโครงการ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯอเชิญครับ 
นายวิชญ์พงศ์  สาลีสิงห์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน  กระผมขอชี แจงรายละเอียดโครงการสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติฯดังนี  ครับ ตามที่กระผมได้รับมอบหมายภารกิจจากอ าเภอ
ส าโรงให้ด าเนินการส ารวจสถานที่ ณ ที่ว่าการอ าเภอส าโรง  เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กระผมก็ได้ด าเนินการส ารวจที
แรกว่าจะได้รับงบจัดสรรจากราชเลขานุการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  แต่มีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
จัดท าเป็นลู่วิ่ง    กว้าง    ๒  เมตร   ระยะทาง    ๓๗๐     เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า  ๗๕๔   ตารางเมตร     และป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ขนาด  กว้าง  ๕   เมตร   สูง  ๓.๓๐   
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เมตร    เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ส านัก
สถาปัตยกรรม   รวมต้องใช้งบประมาณทั งสิ น  ๔๙๘,๐๐๐   บาท    

 รายละเอียดตามเอกสารตามแบบ ปร. ๔ และแบบปร. ๕  ที่ได้แจกให้กับ
สมาชิกแล้วครับ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนไหมครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้    นายวิชญ์พงศ์ 
รองประธานสภาฯ  สาลีสิงห์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี แจงรายละเอียด 

ต่อที ่ ประชุมไปแล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อ
สงสัยจะอภิปรายหรือไม่ครับ  มีไหมครับ มีไม่มี ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม
หรือมีข้อสงสัยจะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามรายละเอียดการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้างต้น  ได้โปรดยกมือ  ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๘ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๓ เสียง 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  ๑๒.๐๐  น. – เวลา  ๑๒.๕๙  น. 
เริ่มการประชุมต่อใน  เวลา   ๑๓.๐๐  น.  
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 
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล

หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมสภาครั้งนี้และผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ 

 
เลิกประชุม   เวลำ ๑๔.๓๐ น. 
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(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 

                      (นายระพิน  แก้วค าชาติ) 
                                                            เลขานุการสภาเทศบาล 
    

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
           (นายอัมพร   แก้วค าชาติ) 
                                                    รองประธานสภาเทศบาล 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 -  ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
   (ลงชื่อ)                     ประธานกรรมการ 
                     (นายสมศรี  สิมาวัน) 
                                                          

(ลงชื่อ)                         กรรมการ 
                (นายอุดมศิลป์    อารีกุล) 
 


