
- ส ำเนำ - 
บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

   สมัยสำมัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๒๒  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 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 อุดมศิลป์  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. นางสาวอังกาบ จันทาโทอ่อน รองนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อังกาบ  จันทาโทอ่อน  
๔. นายเลียง  เจริญทัศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลียง  เจริญทัศน์  
๕. นายประพันธ์  ชนะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประพันธ์  ชนะพันธ์  
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. นายสาทร  มนตรี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ค้อน้อย สาทร  มนตรี  

๑๑. นายวิรัตน์ อุดมวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.โคกสว่าง วิรัตน์    อุดมวงศ ์  

๑๒. นายธรรมนูญ  แจ่มใส นายอ าเภอส าโรง ธรรมนูญ  แจ่มใส  

๑๓. นางสาวชิษณุชา เกตุศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ชิษณุชา  เกตุศักดิ์  

14. นายทนงศักดิ์   ใจภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทนงศักดิ์  ใจภักดี  

15. นายทวีกาญจน์ แก้วค าชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ทวีกาญจน์ แก้วค าชาติ  

16. นางอัจฉรา  คุลธิ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัจฉรา  คุลธิ  

17. นางสาวภัทรภร  นามวิสัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ภัทรภร  นามวิสัย  

18. นางสาวลัดดา   บุญทอน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลัดดา  บุญทอน  

๑๙. 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 1  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 ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

นำยอัมพร แก้วค ำชำติ ขอให้นายระพิน  แก้วค าชาติ เลขานุการสภาฯ อ่านสรุปรายงานการประชุม 
รองประธำนสภำฯ ครัง้ที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาฯ 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  ๑ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่   ๑  กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม/เรื่องด่วน 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รองประธานสภาฯ  ๕.๑ กำรพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที่  ๒  จ ำนวน  ๑๗  โครงกำร  งบประมำณทั้งสิ้น  ๕,๗๓๐,๖๕๐.- 
บำท    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ด าเนินการชี แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงต่อไปครับ 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  รายละเอียดต่าง ๆ กระผมขอมอบให้นาง 

อรพิน ดอกดวง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 
สภาฯ ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นางอรพิน  ดอกดวง  
รองประธานสภาฯ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   ชี แจงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญครับ 
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 ๘๙  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี   
(๑)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั งนี   ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  เพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป   
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็น 
อันพับไป 
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ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ต่อไปจะได้ชี แจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั งที่ ๒  ดังนี  
 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ  วันที่   ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๒      ๑๔,๙๓๘,๖๑๗.๒๒  บาท 
หัก  ๑.กันไว้เป็นงบบุคลากร  ๓  เดือน  (๑,๑๔๓,๒๕๕  x ๓ )      =     ๓,๔๒๙,๗๖๕.-บาท 

๒.ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    =    ๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
๓.เงินสะสมที่มีภาระผูกพัน แต่ยังไม่ด าเนินการเบิกจ่าย   =    ๒,๐๑๓,๓๐๐.-บาท    

      รวมเป็นเงิน              ๙,๗๔๓,๐๖๕.-บาท 
 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ๕,๑๙๕,๕๕๒.๒๒    บาท 
 
นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี แจงยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ 
รองประธานสภาฯ ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือ ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ 
 เชิญนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ชี แจงรายละเอียดโครงการที่จะพิจารณา

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ครับ  
นายบุญมี  จันทร์โสภา  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  ก่อนที่จะน าเสนอรายละเอียดโครงการต่าง ๆ 

กระผมขอมอบให้นายทนงศักดิ์  ใจภักดี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผน   เป็นผู้น าเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์  
รองประธานสภาฯ  ใจภักด ีต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี แจงรายละเอียด 

เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญครับ 
นายทนงศักดิ์  ใจภักดี  เรียนประธานสภาที่เคารพ    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เข้าร่วมระชุมทุกท่านครับ  ผมขอน าเสนอต่อที่ประชุมโครงการที่ได้แจก 

ให้กับสมาชิกฯได้พิจารณา  จ านวน  ๑๗  โครงการ   มีบรรจุในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ทุกโครงการครับ 

นายอัมพร  แก้วค าชาติ  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายฯ ไดช้ี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนา 
รองประธานสภาฯ  ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ข๒๕๖๔) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือ  

ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ชี แจงรายละเอียด 
โครงการที่จะพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ ครับ  
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นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุม
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ทุกท่านครับ รายละเอียดต่างๆกระผมขอ เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  

ดังนี้   ครับ 
(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าศาลหลักเมืองอ าเภอ

ส าโรง (ขยายผิวจราจร)  บ้านบูรพา  หมู่ที่ ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอ
ส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ      ๑๗๗,๐๐๐.-บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔   เมตร   ระยะทาง  ๗๗   
เมตร  ไหล่ทางลูกรัง  กว้างข้างละ  ๐.๒๐  เมตร (รายละเอียดตามแบบปร.
๔ และปร.๕ )  ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๗ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ ครับตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง ๒ เสียง 
 
นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบูรพา  หมู่ที่  ๙ (เส้นทาง
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง หน้าศาลเจ้าปู่)   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี    

งบประมาณ  ๒๖๓,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 
- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑๐๙   

เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๒๐  เมตร (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ ) ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๗  

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  (๓) โครงการงานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง   บ้านบูรพา   หมู่ที่ ๙  ต าบล
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ   ๓๔๓,๐๐๐.- 

บาท    รายละเอียดดังนี้  
ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ เสาไฟฟ้าสูง   ๖  เมตร  (ก่ิงเดี่ยว) 
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(รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  
ครั งที่ ๗ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ  (๔) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(บริเวณตรงข้ามที่ท าการเทศบาลต าบล 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง ส าโรง)   บ้านส าโรง  หมู่ที่ ๑   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด

อุบลราชธานี  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   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๒ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านส าโรง-
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อบ. ๔๐๙๘)  บ้านโนนสวน  หมู่ที่ ๓  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง จังหวัด 

 อุบลราชธานี   งบประมาณ   ๑,๐๔๗,๖๐๐.-บาท     รายละเอียดดังนี  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  ๕   เมตร  ยาว    ๓๔๓   เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื นที่จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๑,๗๑๕  ตาราง
เมตร  พร้อมว่างท่อระบายน  า  คสล.  ขนาด   ๐.๖๐   เมตร  จ านวน  ๑   
แถว ๆ  ละ  ๗  ท่อน    (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ ) 
ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๓ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  
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ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๓ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๖) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (นานายนิตย์  -  นานางแต่ง)  บ้านหนอง
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง เทา  หมู่ที่ ๕   ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี     

งบประมาณ    ๑๔๓,๐๐๐.-บาท   รายละเอียดดังนี  
ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๘๐๐   เมตร   หนา   ๐.๑๕   
เมตร  หรือมีผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า   ๓,๒๐๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายน  า คสล. ขนาด  ๐.๔๐  เมตร   จ านวน  ๒  แถว ๆละ  ๖  ท่อน  (จุด
วางท่อก าหนดภายหลัง)  (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ ) 
ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๓ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๗) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เทคอนกรีตทับผิวจราจร
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง คอนกรีตเดิมสายโรงสีนายระพิน – ถนนบ้านผับแล้ง)  บ้านผับแล้ง  หมู่ที่ ๖   

ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี   งบประมาณ      
๕๐๐,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  

 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔  เมตร   ยาว  ๒๐๗  เมตร       
 หนา     ๐.๑๕   เมตร  หรือมีพื นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า    ๘๒๘     
 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )  ตั งจ่ายจากเงินสะสม   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๕   

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 
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นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างศพด.บ้านบูรพา  
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ      

๓๑๔,๕๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔   เมตร   ยาว  ๙๗  เมตร  หนา   
๐.๑๕  เมตร    หรือมีพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า    ๓๘๘   ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรัง กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง หนา  ๑๕  
เซนติเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๙.๔  ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา      (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั งที่ ๖ 

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกถนนพระภิบาล-
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง แยกไปบ้านโนนยาง) บ้านบูรพา  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง   

จังหวัดอุบลราชธานี      งบประมาณ     ๔๗๘,๙๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔   เมตร   ยาว  ๑๙๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร    หรือมีพื นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า    ๗๖๐   ตาราง
เมตร   พร้อมวางท่อระบายน  า  คสล. ขนาด  ๐.๖๐  เมตร    จ านวน  ๒  
แถว ๆละ   ๖   ท่อน    จุดวางท่อก าหนดภายหลัง  (รายละเอียดตาม
แบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจากเงินสะสม    ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง  ครั งที่ ๖     

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๙ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๐) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนานายส ารวม  หมู่ที่ ๙ – นานาย
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง อุดร  หมู่ที่ ๗) บ้านบูรพา  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด 
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อุบลราชธานี      งบประมาณ     ๓๕๑,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง  ๔   เมตร   ยาว  ๘๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร    หรือมีพื นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า    ๓,๒๐๐  ตารางเมตร  
และมีดินถม ตั งแต่   กม. ๐๐  +    ๗๗๐   เมตร  -    กม.  ๑+๑๓๑  เมตร  
เฉลี่ย  ๑,๘๒๖  ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจาก
เงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั งที่ ๔    

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๑) โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน(แทนหอถังสูงเดิมโรงเรียน 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บ้านหว้าน)บริเวณหอถังประปาเดิมโรงเรียนบ้านหว้าน  ต าบลส าโรง    

อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี      งบประมาณ     ๓๘๒,๔๐๐.-บาท   
รายละเอียดดังนี  

  หอถังเหล็กเก็บน  า  ขนาดความจุ  ๑๒  ลบ.ม.  สูง   ๑๒   เมตร   
  (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏใน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  ครั งที่ ๔    

นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๒)โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(สายนานายค าพิษ –นานายทองพูล)บ้าน 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง โนนสวรรค์  หมู่ที่  ๑๒  ต าบลส าโรง   อ าเภอส าโรง จังหวดัอุบลราชธานี       

  งบประมาณ     ๓๘,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร    
 หรือมีผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร    (รายละเอียดตาม  
 แบบปร.๔ และปร.๕ )    ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงาน   
 อุตสาหกรรมและการโยธา   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –   
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 ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ครั งที่ ๓  
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรงได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธำนสภำฯ  ดังกล่าว สมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือไม่ ครับ  เชิญท่านสมาชิกสภาฯ  

ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๓ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายอัมพร แก้วค าชาติ และก่อนที่จะพิจารณา โครงการที่ ๑๓ 
รองประธานสภาฯ ผมขอพักการประชุมเพ่ือให้รับประทานอาหารกลางวัน โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 
13.00  น.  ครับ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. – 12.59  น. 
นายอัมพร แก้วค าชาติ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมต่อ  
นายบุญมี    จันทร์โสภา  (๑๓) โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพระภิบ าล 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง        ช่วงหน้าที่ว่าการอ าเภอส าโรงบ้านบรพา  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอ 

ส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  ๔๗๕,๐๐๐.-  บาท   
รายละเอียดดังนี                                           
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๔  เมตร  ระยะทาง  ๑๒๒  เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร หรือทีพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘๘  ตารางเมตร  

  (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )ตั งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ครั งที่  ๗ 

นายอ าพร  แก้วค าชาติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธานสภาฯ  ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในท่ี   
                                      ประชุมแห่งนี   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๙    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
    งดออกเสียง ๒  เสียง 
นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๔) โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูรพา หมู่ที่  ๙  ต าบล 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง        ส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐.-   

บาท   รายละเอียดดังนี  
ขนาดกว้าง  ๕๐  เมตร  ยาว  ๗๐  เมตร  สูง  ๑.๕๐  เมตร (ตามแบบ
เทศบาลส าโรงก าหนดและแบบปร.๔และปร.๕)  ตั งจ่ายจากเงินสะสม  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ครั งที่  ๗ 
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นายอ าพร  แก้วค าชาติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธานสภาฯ                  ดังกล่าว  มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในท่ี              
                                      ประชุมแห่งนี  ครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๓ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 

นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๕) ปรับภูมิทัศน์ศาลปู่ตา  บ้านบูรพา    หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอ
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ส าโรง   จังหวัดอุบลราชธานี    งบประมาณ     ๒๙๓,๔๕๐.-บาท   

รายละเอียดดังนี  
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง   ๒๐  เมตร  ยาว    ๔๐  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรัง  กว้างข้างละ   ๐.๕๐   เมตร    หนา   ๐.๑๐   เมตร หรือมีพื นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๗๓๖   ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบปร.๔ 
และปร.๕ )      ตั งจ่ายจากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗  

นายอ าพร  แก้วค าชาติ  ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธานสภาฯ  ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในท่ี   
                                      ประชุมแห่งนี   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๙    เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  -    เสียง 
    งดออกเสียง ๒  เสียง 
นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๖) โครงการวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างศพด. บ้าน
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง บูรพา    หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี      

งบประมาณ  ๔๓๕,๕๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  ระยะทาง     ๒๑๙.๐๐  
เมตร  หนา   ๐.๑๕   เมตร หรือมีพื นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐   
ตารางเมตร     (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )   ตั งจ่ายจากเงิน
สะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๗  

นายอ าพร  แก้วค าชาติ  ครับตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธานสภาฯ  ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่   
                                      ประชุมแห่งนี   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๙    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
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    งดออกเสียง ๒  เสียง 
นายบุญมี  จันทร์โสภา  (๑๗) โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระภิบาล ช่วงหน้าที่ว่าการอ าเภอ
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ส าโรง  หมู่ที่  ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี      

งบประมาณ     ๒๗๖,๓๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี  
ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว  ขนาด  ๒๕๐   วัตต์  ขนาดเสาสูง  ๘ 
เมตร   จ านวน  ๘   ต้น   (รายละเอียดตามแบบปร.๔ และปร.๕ )  ตั งจ่าย
จากเงินสะสม   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ ๗  

นายอ าพร  แก้วค าชาติ  ครับตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  ได้ชี แจงรายละเอียดโครงการ
รองประธานสภาฯ  ดังกล่าว มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่  ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่   
                                      ประชุมแห่งนี   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    ๙    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
    งดออกเสียง ๒  เสียง 
ระเบียบวำระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
    
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปเรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   
นำยธรรมนูญ  แจ่มใส เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
นำยอ ำเภอส ำโรง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นะครับ ขอเชิญชวนในการประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ี

น้องชาวต าบลส าโรงและต าบลใกล้เคียงได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพิธีเท
ทองหล่อเสาหลักเมืองอ าเภอส าโรง พิธีบวชต้นไม้ และพิธีผูกเสี่ยวเมือง
ส าโรง  โดยอ าเภอส าโรงได้ก าหนดขึ้นในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่
เวลา  ๑๓,๐๐  น.  เป็นต้นไป ณ  บริเวณมณฑลพิธีศาลหลักเมืองอ าเภอ
ส าโรง  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้กราบนิมนต์ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเรียนเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ส าหรับการจัดงานครั้งนี้ผม
ในฐานะประธานในการจัดงานอยากเห็นพ่อแม่พ่ีน้องชาวอ าเภอส าโรง มี
ความสามัคคีปรองดองของประชาชนชาวอ าเภอส าโรง ท้ายสุดนี้ผมขอให้
ท่านผู้น าทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเชิญชวนเข้า
ร่วม 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ รับทราบ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง   
นำยอัมพร  แก้วค ำชำติ  ต่อไปมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆต่อที่ 
รองประธำนสภำฯ ประชุมสภาหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ   มีไม่มี  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล

หรือท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆเพ่ิมเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
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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) 


