
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖3   

วันศุกรท์ี่ ๒7 พฤศจิกำยน ๒๕๖3 เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

    ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นำยภคพล จังตระกูล รองประธำนสภำเทศบำล ภคพล          จังตระกูล 
2 นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม สมำชิกสภำเทศบำล จันทร์เพชร   อุ่นกลม 
3 นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์        แก้วจันทร์ 
4 
5 

นำยทัศนัย 
นำยพัฒนชัย 

รัตนวงค ์
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงค ์
พัฒนชัย       จุลพรหม 

6 นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย            อินอุเทน 
7 นำยลิน นันสีบุตร สมำชิกสภำเทศบำล ลิน             นันสีบุตร 
8 นำยสว่ำง ไชยต้นเทือก สมำชิกสภำเทศบำล สว่ำง           ไชยต้นเทือก 
9 นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 

๑0 นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 
ผู้ลำกำรประชุม 
       ๑. นำยอนุวัฒน์  ยะสำนติทิพย์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

๒. นำยธรำพงษ์        เรืองวรบูรณ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๓. นำยนัฐวุฒิ          ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๔. นำยสมบูรณ ์  ผ่ำนส ำแดง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๕. นำยยุทธศกัดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
๖. ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
๗. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
8. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. นำงสำวธำริณี   เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
10. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๑1. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
๑2. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
๑3. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร 
๑4. นำงสำวจิรำธร   แสงอรุณ  นักพัฒนำชุมชน 
15. นำงสำวกรรณิกำ  ดำยังหยุด  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
๑6. นำงสำวช่อลดำ   อนุญำหงษ ์ นักประชำสัมพันธ์ 
17. นำยไพบูลย์   นำมพบ   นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
๑8. นำงสำวสุดำรัตน์  อินทร   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
19. นำงสำววิไลพร   อรุณำ     ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

  20. นำยจ ำนงค ์  วงศ์โสภำ  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 
      ๒1. นำยพีรพงษ ์ ประเสริฐสังข์ นักกำร 
                                                                                                                            /เมื่อถึง... 
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เมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป 
ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยภคพล จังตระกูล  - ด้วยนำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ ประธำนสภำ ได้ขออนุญำตลำป่วย  
รองประธำนสภำ  กระผม นำยภคพล จังตระกูล รองประธำนสภำ จึงปฏิบัติหน้ำที่แทน ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน   กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ประธำนสภำ    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 17  
    - เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ได้รับโอน พนักงำนเทศบำล รำย นำงสำวสุดำรัตน์ อินทร 
    ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงำน มำด ำรงต ำแหน่งสังกัด กองคลัง 
    เทศบำลต ำบลศรีสงครำม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกำยน ๒๕๖3 ซึ่งโอนย้ำยมำจำก องค์กำร 
    บริหำรส่วนต ำบลโพนงำม อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร  
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
รองประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

ศรีสงครำม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖3 วันอังคำรที่ ๒9 กันยำยน ๒๕๖3 
มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนที่ประชุมงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทรำบ 
รองประธำนสภำ ๓.๑ รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 
       (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ 
 รักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ , ๑๐๑/๑)    
 เชิญกองคลังได้ชี้แจงครับ 
นำงกรกมล ณัฐวรนันท์  งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖3 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ทรัพย์สินงบทรัพย์สิน           ๑๑1,296,422.๐๐  
  สินทรัพย์  

   สินทรัพย์หมุนเวียน  
      เงินสดและเงินฝำกธนำคำร   ๑5,933,890.๑4  
      เงินฝำก ก.ส.ท.      ๒,๕64,075.89  
      ลูกหนี้ค่ำภำษ ี                                         570.03  
      รำยได้จำกรัฐบำลค้ำงรับ      2,539,4๐๐.๐๐ 

        รวมทรัพย์สินหมุนเวียน  21,037,936.06  
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
      สินทรัพย์เกิดจำกเงินกู้   ๑๔,๒๗๘,๓๓๒.๐๐  
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น          ๘๔,๑๔๐.๐๐  
                                                                                         /รวมทรัพย์... 
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        รวมทรัพย์สินไม่หมุนเวียน  ๑๔,๓๖๒,๔๗๒.๐๐  

รวมทรัพย์สิน     ๓5,400,408.06  
ทุนทรัพย์สิน            ๑๑1,296,422.๐๐  
หนี้สิน  
   หนี้สินหมุนเวียน  
      รำยกำรค้ำงจ่ำย      4,305,88๐.๐๐  
      เงินรับฝำก           589,๐84.22  
รวมหนี้สินหมุนเวียน     ๔,894,964.22  
   หนี้สินไม่หมุนเวียน  
      เจ้ำหนี้เงินกู ้      10,428,596.94  
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     ๑0,428,596.94  
รวมหนี้สิน        ๑๕,323,561.16  
เงินสะสม  
   เงินสะสม        ๑4,427,781.66  
   เงินทุนส ำรองเงินสะสม      ๕,๖49,065.24  
   รวมเงินสะสม         20,076,846.9๐  
รวมหนี้สินและเงินสะสม    ๓5,400,408.06  
งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำกเงินรำยรับ ประจ ำปี ๒๕๖3 

 ด้ำนรำยจ่ำย ประมำณกำรไว้  ๕4,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ยอดรำยจ่ำยจริง  53,325,978.67 
    ด้ำนรำยรับ ประมำณกำรไว้  ๕4,0๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ยอดรำยรับจริง  ๕3,442,680.82 
 รำยรับสูงกว่ำรำยจ่ำย         116,702.15 
ที่ประชุม รับทรำบ   
รองประธำนสภำ   ๓.2 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
    ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 (ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ข้อ 29 (3)) ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้น ำเสนอ 
นำงอักษร แก้วจันทร์ ดิฉันในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ขอเสนอ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด ดังนี้ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีแบบรำยงำน ๓ แบบ คือ 
   ๑. แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
   ๒. แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓. แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
   แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง มีอยู่ ๒ ส่วน 
     ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

   ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลศรีสงครำม มีกำร 
     ด ำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่ถูกต้อ ง ครบถ้วน 
   ทุกขั้นตอน ตำมก ำหนดระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
 

 /แบบที่ 2... 
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   แบบที่ ๒ แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
     ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ ำปี 
     พ.ศ. ๒๕๖3 รวมทั้งสิ้น ๑69 โครงกำร จ ำนวน 60,774,930 บำท (หกสิบล้ำน 
     เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้ำร้อยสำมสิบบำทถ้วน) ซึ่งจำกข้อสังเกตจะพบว่ำในกำรจัดท ำ 
    แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 มีกำรด ำเนินกำรครบทั้ง 
    ๖ ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวนโครงกำร ๓9 โครงกำร 
  งบประมำณ 35,265,830 บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวนโครงกำร ๒๗ โครงกำร 
  งบประมำณ 806,9๐๐ บำท                                   

    ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ จ ำนวนโครงกำร 4 โครงกำร 
  งบประมำณ ๒4๐,๐๐๐ บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนสังคม จ ำนวนโครงกำร ๓4 โครงกำร 
  งบประมำณ 9,558,30๐ บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวนโครงกำร ๒3 โครงกำร 
  งบประมำณ ๙,150,5๐๐ บำท 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง จ ำนวนโครงกำร 42 โครงกำร 
  งบประมำณ 5,753,4๐๐ บำท 
รวมทั้งหมด ๑69 โครงกำร งบประมำณ 60,774,93๐ บำท 
จ ำนวนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมท่ีสรุปไปแล้ว 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖3) จะเห็นได้ว่ำโครงกำรที่แล้วเสร็จ 
    และก ำลังด ำเนินกำรและยังไม่ได้ด ำเนินกำร รำยละเอียดตรงนี้ ปรำกฏอยู่ หน้ำที่ 5    
    ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  

โครงกำรที่แล้วเสร็จ    ๒2 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 56.41 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑5.38 
ที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร   11 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 28.21 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด    ๓9 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โครงกำรที่แล้วเสร็จ    18 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 66.67 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    ไม่มี 
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร     9 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 33.33 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด    ๒๗ โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  
โครงกำรที่แล้วเสร็จ      1 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 25.00 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    ไม่มี 
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร     3 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 75.00 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด      4 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

/ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำด้ำนสังคม  

โครงกำรที่แล้วเสร็จ    ๒2 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 6๔.71 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร     1 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ   2.94  
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  11 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 32.35 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด   ๓4 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
โครงกำรที่แล้วเสร็จ    ๑๘ โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 78.26 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    ไม่มี 
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร     5 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 21.74 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด    ๒3 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
โครงกำรที่แล้วเสร็จ    27 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 64.29 
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร              ไม่มี 
โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร   ๑5 โครงกำร   คิดเป็นร้อยละ 35.71 
จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด    42 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   รวมโครงกำรทั้งหมด ๑69 โครงกำร  
  โครงกำรที่แล้วเสร็จ      ๑08 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 63.91 
 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      ๗ โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ   4.14 
  โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร      54 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 31.95 
ส่วนที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน 
เทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้แจกแบบสอบถำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   
จ ำนวน ๒๔๕ ชุด 
สรุป ร้อยละของประชำชนที่ พอใจมำกร้อยละ ๕1.29 พอใจร้อยละ ๔6.44               
ไม่พอใจร้อยละ 2.27 
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   ได้  ๘.38  คะแนน   
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    ได้  ๘.48  คะแนน 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ       ได้  ๘.๕๙  คะแนน 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม      ได้  ๘.52  คะแนน 
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ     ได้  ๘.52  คะแนน 
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริกำร    ได้  ๘.50  คะแนน 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ด้วยเทศบำลต ำบลศรีสงครำม มีก ำหนดจัดงำนประเพณีไหว้ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง   
เลขำนุกำรสภำ           ในวัน เสำร์ที่  28  ธันวำคม 2563 จึ งข อเรียน เชิญคณ ะผู้บ ริห ำร, สมำชิกสภำ  
                               และหัวหน้ำส่วนรำชกำร เข้ำร่วมงำนดังกล่ำวโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลำ 07.00 น.  
ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์  ด้วยศูนย์อนำมัยที่ 8 อุดรธำนี จัดกิจกรรมเพ่ือเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองปลัดเทศบำล      ที่ มีผลกำรด ำเนินงำนที่ประสบผลส ำเร็จ ในปี งบประมำณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่   
รักษำรำชกำรแทน      24 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเทศบำลต ำบลศรีสงครำมได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ จ ำนวน  
ผอ.กองสำธำรณสุขฯ      2 รำงวัล ดังนี้  
                                                                                                /1. รำงวัล... 
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    1. รำงวัลตลำดสดน่ำซื้อ ระดับ ดีมำก (ตลำด 5 ดำว 3 ปีซ้อน)  
    2. รำงวัลประกำศเกียรติคุณยกย่องกำรพัฒนำกำรเป็นเลิศ สำขำกำรส่งเสริมพัฒนำกำร  
                               และกำรเล่นของเด็กปฐมวัย  
ที่ประชุม  รับทรำบ 
รองประธำนสภำ  มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วม 
                      ประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖3 
     ณ บัดนี ้

ปิดประชุม เวลำ ๑๑.00 น. 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 
 

   
                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม           
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๖3 ในวันที่ ๒7 พฤศจิกำยน ๒๕๖3 เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)     ภคพล จังตระกูล     ประธำนกรรมกำร 
                                                (นำยภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     ลิน นันสีบุตร     กรรมกำร                      (ลงชื่อ)     สัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์     กรรมกำร 
           (นำยลิน นันสีบุตร)                                              (นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       จันทร์เพชร อุ่นกลม      กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                  (นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       อนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์     ผู้รับรอง 
                                                  (นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์) 
                                            ประธำนสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

 


