
ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓   

วันจันทรท์ี่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 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 นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำล ทวีศักดิ์        แก้วจันทร์ 
๕ นำยมีชัย อินอุเทน สมำชิกสภำเทศบำล มีชัย           อินอุเทน 
๖ 
๗ 

นำยทัศนัย 
นำยพัฒนชัย 

รัตนวงค ์
จุลพรหม 

สมำชิกสภำเทศบำล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

ทัศนัย         รัตนวงค ์
พัฒนชัย       จุลพรหม 

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

๑๐ นำยสัมฤทธิ์ อุดมเดชำเวทย์ สมำชิกสภำเทศบำล สัมฤทธิ์        อุดมเดชำเวทย์ 
๑๑ นำงสำวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำ นวรัตน์        ลิจ้วน 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 ๑. นำยยุทธนำ         เรืองวรบูรณ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 

๒. นำยนัฐวุฒิ          ไชยเสือ  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๓. นำยสมบูรณ ์  ผ่ำนส ำแดง เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม 
๔. นำยยุทธศักดิ์       สุขวิพัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม  
๕. ว่ำทีร่้อยโทวิรุจน์    ไชยสัตย์  รองปลัดเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
๖. นำงอักษร    แก้วจันทร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
๗. นำงกรกมล   ณัฐวรนันท์  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
๘. นำงสำวธำริณี   เครือวำค ำ  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
๙. พันจ่ำเอกเบญจรงค์   นรำศรี   หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๑๐. นำงสำวพำยรินทร์   พุทธรักษำ หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
11. นำยภิรมย์   พรมบุตร  หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
๑2. นำยศุภชัย   ทิพประมวล  นิติกร         
๑3. นำงสำวจิรำธร   แสงอรุณ  นักพัฒนำชุมชน 
14. นำงสำวกรรณิกำ  ดำยังหยุด  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
15. นำยสรรเพชญ   พรหมประกำย  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑6. นำยเจ้ำพระยำ   มณีปกรณ์ นักทรัพยำกรบุคคล 
๑7. นำงสำววิไลพร   อรุณำ    ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
๑8. นำยจ ำนงค ์  วงค์โสภำ  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 

              
เมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ น. เลขำนุกำรสภำเห็นว่ำสมำชิกสภำเทศบำลมำครบองค์ประชุมจึงเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
เข้ำห้องประชุม และกล่ำวเชิญประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และเปิดประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป                                                                                                         /ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยอนุวัฒน์ ยะสำนติทิพย์ – นำยธรำพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีสงครำม ขออนุญำตลำประชุม
ประธำนสภำ   สภำ เนื่องจำกภรรยำคลอดบุตร  
    - ด้วยประเทศไทยและทั่วโลกประสบกับโรคระบำด โควิด-19  (Covid-19) ท ำให้กำรนั่ง 
         ประชุมต่ำง ๆ ต้องเว้นระยะห่ำง เพ่ือป้องกันกำรติดต่อ ห้องประชุมของเรำก็เช่นกันครับ   
ที่ประชุม   รับทรำบ  
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งก่อน 
ประธำนสภำ ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลได้ตรวจและรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

ศรีสงครำม สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ 
 เห็นชอบ  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
ประธำนสภำ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.256๓  มำตั้งจ่ำยเป็น  
  รำยกำรใหม่ จ ำนวน ๓ รำยกำร     
  (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
  งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
  ในหมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ 
  โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)  
  3.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 1 รำยกำร  
  ค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ จ ำนวนเงิน ๖๐,000 บำท    
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนำที  
  จ ำนวน ๑ เครื่อง       
  (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน โครงกำรปรับปรุงถนนซอยเทศบำล 
  ๖/๕ คงเหลือก่อนโอน  ๒๖๘,000 – ๖๐,000 คงเหลือ ๒๐๘,๘00 บำท)  
 มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
 เห็นชอบ  ๙ เสียง  
  ไม่เห็นชอบ - เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ    3.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
   แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ รำยกำร  
   ค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ จ ำนวนเงิน ๖๐,000 บำท                 /เพ่ือจ่ำย... 
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  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนำที  
จ ำนวน ๑ เครื่อง      
(โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน โครงกำรปรับปรุงถนนซอยเทศบำล  
๖/๕ คงเหลือก่อนโอน  ๒๐๘,๘00 – ๖๐,000 คงเหลือ ๑๔๘,๘00 บำท) 

   มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม  เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
  เห็นชอบ  ๙ เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง  
   งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ   3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
   แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ ำนวน 1 รำยกำร
   โครงกำรก่อสร้ำงวงเวียนบริเวณหน้ำ บขส. ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บำท  
   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงวงเวียนหน้ำ บขส. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๐ เมตร พร้อม 
   แท่นวำงประติมำกรรม ตำมแบบกองช่ำงเทศบำลต ำบลศรีสงครำมก ำหนด   
   (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน โครงกำรปรับปรุงถนนซอยเทศบำล 
    ๖/๕ คงเหลือก่อนโอน  ๑๔๘,๘00 – ๙๙,000 คงเหลือ ๔๙,๘00 บำท)  
   มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
  เห็นชอบ   ๙ เสียง  
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
   งดออกเสียง  ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำนสภำ    ๔.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.256๓    

  มำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   
  แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร จ ำนวน ๑ รำยกำร  
  (อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
   งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
  ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอน 
  ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น)  
  ค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงเพำเวอร์ (Power Amp) ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บำท   
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียงเพำเวอร์ (Power Amp) ชนิดไบโพล่ำร์ ๕,๐๐๐ วัตต์ 
   ๒ channel ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต จ ำนวน ๑ เครื่อง  
  (โอนลดจำกแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน โครงกำรปรับปรุงถนนซอยเทศบำล 
    ๖/๕ คงเหลือก่อนโอน  ๔๙,๘00 – ๓๕,000 คงเหลือ ๑๔,๘00 บำท)  
                                                                                             /4.2 เรื่อง... 
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    มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
 เห็นชอบ  ๙ เสียง  
  ไม่เห็นชอบ - เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

ประธำนสภำฯ      ๔.๒ เรื่องขอควำมเห็นชอบขุดลอกรำงระบำยน้ ำ ซึ่งอยู่นอกเขตอ ำนำจหน้ำที่  
  ของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม  
  มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยต้องกำรสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอควำมเห็นชอบด้วย  
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยกำรยกมือ  
 เห็นชอบ  ๙ เสียง  
  ไม่เห็นชอบ - เสียง  
  งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำงดออกเสียง) 

นำยลิน นันสีบุตร  ขอควำมอนุเครำะห์เพิ่มจุดกระจำยเสียงตำมสำย บริเวณสวนยำง หมู่ที่ 6    
สมำชิกสภำเทศบำล บ้ำนของกระผมด้วย เนื่องจำกปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวไม่ได้ยินเสียงตำมสำย  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมำยงำนที่เก่ียวข้องเข้ำด ำเนินกำรต่อไป  
นำยกเทศมนตรี  
นำยลิน นันสีบุตร  ขอควำมอนุเครำะห์ขยำยถนนคอนกรีต เริ่มจำกหน้ำศำลเจ้ำปู่ตำ ไปจนถึงป่ำช้ำ   
  วัดศรีสมบูรณ์    
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมำยกองช่ำงเข้ำส ำรวจพื้นที่ต่อไป  
นำยลิน นันสีบุตร  ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมถนน ซอยบ้ำน นำงยำใจ พรมรักษำ เนื่องจำกถนนช ำรุดเป็นหลุม 
  เป็นบ่อ สัญจรไปมำล ำบำก    
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมำยกองช่ำงเข้ำด ำเนินกำรต่อไป  
นำยทวีศักดิ์ แก้วจันทร์  ขอควำมอนุเครำะห์ถังขยะ ให้กับนำงสุบัน สุรินทร์ เนื่องจำกถังขยะอันเดิมพังช ำรุด  
สมำชิกสภำเทศบำล และเจ้ำหน้ำที่ได้เก็บกลับมำท่ีเทศบำลแล้ว แต่ยังไม่ได้เอำถังขยะอันใหม่ไปให้  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะให้เจ้ำหน้ำที่เอำไปให้โดยเร็ว  
นำยจันทร์เพชร อุ่นกลม  ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ บริเวณหน้ำบ้ำน นำยเสริม ไมวงศ์แสน 
สมำชิกสภำเทศบำล เนื่องจำก เมื่อมีฝนตกน้ ำจะท่วม เพรำะรำงระบำยน้ ำอันเดิมตัน  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ กระผมจะมอบหมำยกองช่ำงเข้ำส ำรวจเพื่อวำงแผนซ่อม  
ประธำนสภำฯ  ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมถนน ซอยเทศบำล ๒๐ เนื่องจำกช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
นำยยุทธนำ เรืองวรบูรณ์ ถนนเส้นนี้ ท่ำนภคพล จังตระกูล ได้ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมแล้ว และกองคลังได้ 
  ด ำเนินกำรจัดซื้อยำงมะตอยส ำเร็จรูป เพ่ือเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมต่อไป   
 - ตำมที่ฝ่ำยบริหำรได้ปรึกษำหำรือกับสมำชิกสภำเทศบำล เห็นพ้องต้องกันว่ำ เทศบำล 
  ควรที่จะตั้งงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรซ่อมแซมถนน ภำยในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลนั้น ทั้งนี้ 
                                                                                                                                  /ฝ่ำย... 
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 ฝ่ำยบริหำรจะด ำเนินกำรตั้งงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 
    200,000 บำท เพ่ือรองรับภำรกิจดังกล่ำว ต่อไป  
   - กำรด ำเนินกำรขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เพ่ือสร้ำงถนน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
   จะเป็นปีสุดท้ำยที่จะด ำเนินกำรขอรับได้ตำมระบบเดิม เนื่องจำกปีงบประมำณถัดไปจะต้อง 
   ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลในระบบเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจต่อส ำนักงบประมำณ 
   โดยตรง และในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จะด ำเนินกำรขอรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  
   เพ่ือสร้ำงถนน ดังนี้  
      1. ถนนเส้นหลังสถำนีต ำรวจภูธรศรีสงครำม (ถนนเส้นบ้ำนท่ำนทัศนัย รัตนวงค์ 
                                สมำชิกสภำเทศบำล ไปเชื่อมต่อกับถนนเส้นเลี่ยงเมือง  
     ๒. ถนนเส้นคุ้มโครำช ไปจนถึง ชลประทำน  
     ๓. ถนนเส้นรำษฎร์บ ำรุง (ถนนเส้นโรงฆ่ำสัตว์ของเทศบำล)  
     ๔. ถนนเส้นหลังตลำดสดเทศบำล  
    - ตำมที่ประเทศไทยประสบโรคระบำด โควิด -19  (Covid-19) นั้ น ขอเรียนเชิญ 
     ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร  
    กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม น ำเรียนต่อที่ประชุม เกี่ยวกับสถำนกำรณ์  โรคระบำด 
     โควิด-19  (Covid-19)  
ว่ำที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์  ด้วยโรคระบำด โควิด-19  (Covid-19) เป็นโรคที่อันตรำยมำกถึงชีวิต และยังไม่มียำ 
รองปลัดเทศบำล รักษำ ซึ่งโรคนี้เกิดจำกต่ำงประเทศ และแพร่เข้ำสู่ประเทศไทย โดยประเทศไทยเรำนั้น ได้ด ำเนิน
รก.ผอ.กองสำธำรฯ  มำตรกำรหลำยอย่ำง รวมทั้งควำมร่วมมือของคนไทยทุกคน ท ำให้ ณ ปัจจุบัน ประเทศไทย 
  เป็นพ้ืนที่  Safe Zone หรือ พ้ืนที่ปลอดภัย ส่วนพ้ืนที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันไม่มีผู้ป่วย 
  เฝ้ำระวังแล้ว เช่นเดียวกับอ ำเภอศรีสงครำม ที่มีผู้ป่วยเฝ้ำระวัง จ ำนวน ๒ คน โดยทั้ง ๒ คน 
  หำยป่วยและเดินทำงกลับบ้ำนเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น กระทรวงสำธำรณสุขได้แนะน ำ 
  ว่ำต้องมีมำตรกำรที่รัดกุมต่อไป เพรำะเมื่อผ่อนคลำยมำตรกำร โรคนี้อำจกลับมำระบำด 
  ได้ อี ก  ส่ ว น ม ำต รกำร เยี ย วย ำผู้ ได้ รั บ ผ ลกระท บ จ ำก โรค   โค วิ ด -1 9   (Covid-19)  
  เทศบำลของเรำได้ด ำเนินกำรจัดท ำ ตู้ปันสุข ไว้ที่ ตลำดสดเทศบำล โดยมีผู้ ใจบุญน ำ  
  ข้ำวของมำบริจำคมำกมำย และก็ผู้มำรับของบริจำคจำก ตู้ปันสุข มำกมำยเช่นกัน  ปัจจุบัน 
  มีตู้ปันสุข ในเขตเทศบำลต ำบลศรีสงครำม จ ำนวน 3 จุด ได้แก่ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ, กำรประปำ  
  ศรีสงครำม และตลำดสดเทศบำล ส่วนกำรจัดตลำดนัดวันพระตำมมำตรกำร มีขั้นตอน 
   5 ขั้นตอน ดังนี้  
   1. ลงทะเบียนผู้ประกอบกำรรำยเดิม  
   ๒. จัดท ำผังตลำด โดยต้องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร และทำงเดินต้องกว้ำง 
       ไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร  
    ๓. ท ำหนังสือขออนุญำตต่อนำยอ ำเภอศรีสงครำม 

                                       /๔.แจ้งผัง... 
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   4. แจ้งผังตลำดแกผู่้ประกอบกำร  
   5. เปิดด ำเนินกำรต่อไป  
ที่ประชุม รับทรำบ                                                                                    
ประธำนสภำ  มีท่ำนใดที่จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำน 
  ที่เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ 
  ประจ ำปี ๒๕๖๓ ณ บัดนี ้

     ปิดประชุม เวลำ ๑๑.๐๐ น. 
 

 
 
 

                                      (ลงชื่อ)     เจ้ำพระยำ มณีปกรณ์          ผู้บันทึกกำรประชุม 
                                                 (นำยเจ้ำพระยำ มณีปกรณ์) 
                                                    นักทรัพยำกรบุคคล 
 
 

   
 

                                      (ลงชื่อ)          นวรัตน์ ลิจว้น             ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                   (นำงสำวนวรัตน ์ลิจ้วน) 

                                             เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม    
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  คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลศรีสงครำม สมัยสำมัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เห็นว่ำถูกต้องเรียบร้อย จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
  
 
 
 

                                      (ลงชื่อ)     ภคพล จังตระกูล     ประธานกรรมการ 
                                                (นายภคพล จังตระกูล) 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     สัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์     กรรมการ                      (ลงชื่อ)     ลิน นันสีบุตร     กรรมการ 
           (นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์)                                              (นายลิน นนัสีบุตร) 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)       จันทร์เพชร อุ่นกลม         กรรมการ/เลขานุการ 
                                                   (นายจันทร์เพชร อุ่นกลม) 
 
 
 
 

 


