
 
 

 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖3 

วันจันทร์ที่ ๒4 สิงหำคม ๒๕๖3 เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

    ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่ ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑ นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ ประธำนสภำเทศบำล อนุวัฒน์       ยะสำนติทิพย์ 
๒ นำยภคพล จังตระกูล รองประธำนสภำเทศบำล ภคพล          จังตระกูล 
๓ นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร   อุ่นกลม 
๔ นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย           อินอุเทน 
๕ 
๖ 

นำยทัศนัย 
นำยพัฒนชัย 

รัตนวงศ ์
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงศ์    
พัฒนชัย       จุลพรหม 

๗ นำยลิน นันสีบุตร สมำชิกสภำเทศบำล ลิน             นันสีบุตร 
๘ นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง           ไชยต้นเทือก 
๙ 

10 
นำยสัมฤทธิ์ 
นำยทวีศักดิ์ 

อุดมเดชำเวทย์ 
แก้วจันทร์ 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 
ทวีศักดิ์        แก้วจันทร์ 

๑1 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

๒. นำยนัฐวุฒิ        ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
3. นำยสมบูรณ ์  ผ่ำนส ำแดง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
4. นำยยุทธศักดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
5. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
6. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
7. นำงสำวธำริณี   เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
8. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
9. นำยภิรมย์     พรมบุตร  หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
๑0. นำงสำวพำยรินทร์  พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑1. นำยศุภชัย  ทิพประมวล นิติกร 
๑2. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
๑3. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ์ นักประชำสัมพันธ์ 
๑4. นำยธวชัชัย  กุมภิโร  นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
๑5. นำงสำววิไลพร  อรุณำ   ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
16. นำงสำวจิรำธร  แสงอรุณ นักพัฒนำชุมชน 
17. นำยไพบูลย์  นำมพบ  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
18. นำยพีรพงษ์    ประเสริฐสังข์ นักกำร 
19. นำยจ ำนงค์    วงค์โสภำ ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 

      20. นำงสำวโยธกำ  แดนนำม ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
      21. นำงสำวกรรณิกำ ดำยังหยุด นักวิชำกำรสำธำรณสุข      
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เมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ - คณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้ด ำเนินกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม ๒๕๖3 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม รับทรำบ 
  

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
ประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖3 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎำคม ๒๕๖3 
   มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  
ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว    

ประธำนสภำ  ขอให้ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำค ำแปรญัตติ  
   เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม ๒๕๖3 ต่อสภำแห่งนี้ด้วย  
นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม เพื่อนสมำชิก คณะผู้บริหำร ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ประธำนคณะกรรมกำร ด้วยคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
แปรญัตติ  พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งประกอบด้วย นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม  ประธำนคณะกรรมกำร,   
                               นำยมีชัย อินอุเทน กรรมกำร, นำยลิน นันสีบุตร กรรมกำร และนำยทัศนัย รัตนวงศ์ 
                                กรรมกำร/เลขำนุกำร ได้ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำค ำแปรญัตติ ที่ผู้บริหำรและ 
                               สมำชิกสภำได้ยื่นค ำแปรญัตติ  ระหว่ำงวันที่  3 - 4 สิ งหำคม ๒๕๖3 ตั้ งแต่ เวลำ  
                              ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  และด ำเนินกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังนี้  
    ๑. ผู้ยื่นค ำขอแปรญัตติ    จ ำนวน   ๑  รำย  
    ๒. ญัตติที่ถูกเสนอเข้ำพิจำรณำ   จ ำนวน   ๒  ญัตติ  
    ๓. มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม แผนงำน   จ ำนวน   1  แผนงำน  
    ๔. คณะกรรมกำรได้ลงมติ   จ ำนวน   ๒  ญัตติ  
   ในกำรประชุมแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
   พ.ศ.๒๕๖4 ในขั้นแปรญัตตินี้ ผู้ยื่นค ำขอแปรญัตติและคณะกรรมกำรมิได้มีกำรสงวน 
     ค ำแปรญัตติ หรือสงวนควำมเห็นแต่อย่ำงใด ส่วนกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ 
    รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยทั่วไปคณะกรรมกำรเห็นว่ำ กำรตั้ ง 
    งบประมำณในส่วนของรำยรับ และรำยจ่ำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ  
     หนังสือสั่งกำร แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม และนโยบำยของนำยกเทศมนตรี 

     /ประกอบ... 
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    ประกอบกับกำรตั้งจ่ำยเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว ส่วนรำยละเอียด 
      จะให้นำยทัศนัย รัตนวงศ์ กรรมกำร/เลขำนุกำร ได้น ำเสนอ  
นำยทัศนัย  รัตนวงศ์ คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ร่วมกันพิจำรณำ ดังนี้  
กรรมกำร/เลขำนุกำร ญัตติที่ ๑ แผนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย โครงกำรจัดงำน 
คณะกรรมกำร   รัฐพิธีและงำนประเพณี ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท ปรับลด  2๐,๐๐๐ บำท คงตั้งไว้ 
แปรญัตติ   ๓๐,๐๐0 บำท มติที่ประชุมเห็นชอบ  
            ญัตติที่ ๒ แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 
    อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีสงครำม โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญ  
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุน โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญต่ำง ๆ ที่ยังมิได้ตั้งไว้ 
        อุดหนุน 20,000 บำท เป็นตั้งไว้  20,000 บำท มติที่ประชุมเห็นชอบ                          
ที่ประชุม            รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4     
                             ในวำระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ 
ประธำนสภำ               น ำพิจำรณำญัตติ ไปตำมญัตติที่คณะกรรมกำรแปรญัตติได้พิจำรณำแล้วทีละญัตติ 
                               ญัตติที่ 1 ยื่นโดย นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม   
    เรื่อง แผนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน ค่ำใช้สอย โครงกำรจัดงำน  
    รัฐพิธีและงำนประเพณี ตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท ปรับลด 2๐,๐๐๐ บำท คงเหลือตั้งไว้ 
    ๓๐,๐๐๐ บำท ถ้ำสมำชิกสภำเห็นชอบกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ กรุณำยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
   มติที่ประชุมเห็นชอบปรับลดค่ำใช้สอย โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนประเพณี   
              จ ำนวน 2๐,๐๐๐ บำท เดิมตั้งไว้ 5๐,๐๐๐ บำท คงเหลือตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท    
    จ ำนวน  9  เสียง 
ประธำนสภำ   ญัตติที่ 2 ยื่นโดย นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
    แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนรำชกำรอุดหนุน 
    ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอศรีสงครำม โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญ เพ่ือจ่ำยเป็น 
    ค่ำสนับสนุน โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญต่ำง ๆ ตั้งไว้ 0 บำท อุดหนุนเพ่ิม 
    20,000 บำท เป็นตั้งไว้ 20,000 บำท   

คณะกรรมกำรแปรญัตติมีมติเห็นชอบอุดหนุนเพ่ิม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุน โครงกำรจัด 
งำนรัฐพิธีและงำนวันส ำคัญต่ำง ๆ จ ำนวน 20,000 บำท เดิมตั้งไว้ 0 บำท เป็นตั้งไว้  
20,000 บำท ถ้ำสมำชิกสภำเห็นชอบกับคณะกรรมกำรแปรญัตติ กรุณำยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
   มติที่ประชุมเห็นชอบอุดหนุนเพ่ิม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุน โครงกำรจัด งำนรัฐพิธีและ 
    งำนวันส ำคัญต่ำง ๆ จ ำนวน 20,000 บำท เดิมตั้งไว้ 0 บำท เป็นตั้งไว้  20,000 บำท   
    จ ำนวน  9  เสียง                                                                        /ประธำน... 
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ประธำนสภำ   หลังจำกที่ได้มีกำรรำยงำนและกำรพิจำรณำค ำแปรญัตติไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนกำร 
    พิจำรณำงบประมำณในขั้นนี้ผ่ำนไปสู่วำระที่สำม จึงขอควำมเห็นชอบในวำระที่สอง  
    ขั้นแปรญัตติ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว สมำชิกสภำอยู่ครบองค์ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
    เห็นชอบ  9 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง)  
ประธำนสภำ   มติที่ประชุมเห็นชอบหลังจำกที่ประชุมสภำเห็นชอบวำระที่สองขั้นแปรญัตติแล้ว จึงขอพัก 
    กำรประชุม เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณได้จัดเตรียมเอกสำรที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม และ 
    ขอนัดประชุมสภำต่อในเวลำ ๑๐.45 น. เพ่ือพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ในวำระที่สำม ขั้นให้ควำมเห็นชอบ และระเบียบวำระ 
    ที่เหลือ 

 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4    
                             ในวำระท่ีสำม ขั้นให้ควำมเห็นชอบ 

 ประธำนสภำ     ก่อนที่จะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
   พ.ศ.๒๕๖4 ที่ประชุมจะมีกำรอภิปรำยหรือไม ่   
   ถ้ำไม่มี ขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
   พ.ศ.๒๕๖4 ในวำระที่สำมนี้ว่ำเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ เพ่ือให้นำยก 
   เทศมนตรีได้ใช้ในกำรบริหำรงำนต่อไป ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วสมำชิกสภำอยู่ครบองค์ประชุม
ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
   เห็นชอบ  9 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง  
   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

 

ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องพิจำรณำ 
ประธำนสภำ     เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2563   
                              มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 3 รำยกำร 
  (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร  
                               งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  
                               ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ  
                               โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)               
 6.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
                               งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 1 รำยกำร 
 - ค่ำจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งไว้ 25,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
    จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกำรเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
 (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม 
  บ่อพักถนนเลี่ยงเมืองจำกบริเวณหน้ำร้ำนแม่มดไปเชื่อมกับบ่อพักเดิม บริเวณคุ้มโครำช    
                               คงเหลือก่อนโอน 115,000 – 25,000 คงเหลือ 90,000 บำท) 

มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
 /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ประธำนสภำ 6.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนเคหะชุมชน   
                               งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน 1 รำยกำร ค่ำบ ำรุงรักษำและ  
  ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ 95 ,000.-บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ  
  ปรับปรุงทีดิน ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง เมรุป่ำช้ำดอนยำงวัดศรีสมบูรณ์ 
  ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ   
  (โอนลดจำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร ค่ำจัดซื้อเครื่องเสียง 
  เพำเวอร์ คงเหลือก่อนโอน 5,000 – 5,000 คงเหลือ 0 บำท 
                               โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 
 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อม บ่อพักถนนเลี่ยงเมืองจำกบริเวณหน้ำร้ำนแม่มดไปเชื่อมกับ  
                               บ่อพักเดิม บริเวณคุ้มโครำช คงเหลือก่อนโอน 90,000 – 90,000 คงเหลือ 0 บำท) 
   มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
 

ประธำนสภำ  6.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ แผนงำนเคหะชุมชน 
  งำนบ ำบัดน้ ำเสีย จ ำนวน 1 รำยกำร    
  โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักบริเวณหลัง โรงเรียนบ้ำนปำกอูน  ตั้งไว้ 
  45,150.-บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรื้อถอนผิวทำง ค.ส.ล. เพ่ือวำงท่อระบำยน้ ำ โดยวำงท่อ 
  ระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร จ ำนวน 2 แถว รวม 17 ท่อน  
  ก่อสร้ำงบ่อพักส ำหรับท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.30 เมตร ก่อสร้ำง 
  ผิวทำง ค.ส.ล. ทดแทนผิวทำงที่รื้อถอน ตำมแบบมำตรฐำน ท.1 -01 และแบบกองช่ำง 
  เทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด    
  (โอนลดจำกแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง ค่ำจัดซื้อตู้ เหล็ก แบบ 2  
  บำนเลื่อน ทรงสูง คงเหลือก่อนโอน 8,800 - 8,800 คงเหลือ 0 บำท   
  โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่ำจ้ำงเหมำ 
  บริกำร คงเหลือก่อนโอน 67,025 – 36,350 คงเหลือ 30,675  บำท)     
   มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  9 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ ์ ขอขอบคุณประธำนสภำ, รองประธำนสภำ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ทุกท่ำน ที่ได้เห็นชอบอนุมัติเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้ 
   /ผู้บริหำร... 
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  ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้ด ำเนินกำรในกิจกำรของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม   

ในนำมผู้บริหำรจะใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ 
พ่ีน้องประชำชนในเขตเทศบำลของเรำนี้เป็นค ำมั่นสัญญำจำกผู้บริหำร  

ประธำนสภำ    มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วม 
    ประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี 
    ๒๕๖3 ณ บัดนี้ 
 

   ปิดประชุม เวลำ ๑1.5๐ น. 
 
 
 
 
   

                                            (ลงชื่อ)        นวรัตน์ ลิจ้วน           ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                        (นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน) 

                                                  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (ลงชื่อ)     พีรพงษ์  ประเสริฐสังข์    ผู้บันทึกกำรประชุม 
                       (นำยพีรพงษ์  ประเสริฐสังข์) 
                                    นักกำร 
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 คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ภคพล จังตระกูล     ประธานกรรมการ 

          (นายภคพล จังตระกูล) 
 

(ลงชื่อ)     สัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์     กรรมการ 
          (นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์) 

 

(ลงชื่อ)     ลิน  นันสีบุตร     กรรมการ 
          (นายลิน นันสีบุตร) 

 

(ลงชื่อ)     จันทร์เพชร  อุ่นกลม     กรรมการ/เลขำนุกำร 
          (นายจันทร์เพชร  อุ่นกลม) 

 

(ลงชื่อ)     อนุวัฒน์  ยะสานติทิพย์     กรรมการ 
          (นายอนุวัฒน์  ยะสานติทิพย์) 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 


