
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ 

 สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 3/2562  เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

ผู้มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายชำนาญ เสียงล้ำ รองประธานสภาฯ ชำนาญ เสียงล้ำ  
2 นายจินดา สมประสงค์ สมาชิกสภาฯ จินดา สมประสงค์  
3 นายวีระศักดิ์       กุลบุญมา  “ วีระศักดิ์ กุลบุญมา  
4 นายสนธยา สมประสงค์ “ สนธยา  สมประสงค์  
5 น.ส.กาญจนา นักสูน “ กาญจนา  นักสูน  
6 นายภานุพงศ์      เสียงเย็น  “ ภานุพงศ์  เสียงเย็น  
7 นายพินิตพงษ ์ ห้วยทราย “ พินิตพงษ์  ห้วยทราย  
8 นายวิวัชน์          เมืองวัง “ วิวัชน์ เมืองวัง  
9 นายประทาน      เสียงเย็น  “ ประทาน  เสียงเย็น  
10 นายวิเชียร         อาจวิชัย  “ วิเชียร  อาจวิชัย  
11 นายบุญชิต         รสจันทร์  เลขานุการสภาฯ บุญชิต  รสจันทร์  

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกฤษติชัย คำพิลา ประธานสภาฯ ขาดประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับท่ี ช่ือ สกุล ตำแหน่ง/สังกัด ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายยุทธจักร              นนท์สะเกษ ปลัดเทศบาลฯ ยุทธจักร  
2 นายวิระศักดิ์              อุทรัง หัวหน้าส่วนการโยธา วิระศักดิ ์  
4 นายธงชัย             ธนพรภูวดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธงชัย  

 

 

/เริ่มประชุม... 

(สำเนา) 



เร่ิมประชุมเวลา : 09.30  น. 

:   เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม

ท้ังหมด 11 คน  ครบองค์ประชุม ประธานท่ีประชุม (นายชำนาญ  เสียงล้ำ) รองประธานสภา

เทศบาลตำบลร่มเกล้าเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธาน  :  ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานนโยบาย 

                        และการดำเนินงานของเทศบาลในห้วงระยะนี้ก่อนส้ินปีงบประมาณ  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

                        ตำบลร่มเกล้า ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า แจ้งต่อท่ีประชุม 

นายยุทธจักร :  ในระยะใกล้ส้ินปีงบประมาณนี้  ก็จะมีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ีสำคัญของเทศบาลตำบล 

                        ร่มเกล้า ในเดือนกันยายน 2562  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 5-7 กันยายน โครงการแข่งขันกีฬาต้าน           

                        ภัยยาเสพติดและโรคเอดส์  วันท่ี 11 กันยายน  มีโครงการผู้ว่าราชการพบท้องถิ่น จะมี   

                        หนังสือแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง วนัท่ี 12 กันยายน รณรงค์เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ วิ่งจาก  

                        หมู่ท่ี 2 ข้ึนมอลมหนาวไปยังหมู่ท่ี 4 โดย พชอ.นิคมคำสร้อย และพชต.ร่มเกล้า โดย  

                        กิจกรรมจะเริ่มส่ีโมงเย็น วันท่ี 13 กันยายน โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  วันท่ี 14 กันยายน   

                        อบรมสภาเด็กและเยาวชน วันท่ี 21 กันยายน โครงการล่องแพกินปลาของอำเภอ ท่ีอ่าง  

                        เก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นการประชาสัมพันธ์ และหากท่านสมาชิก  

                        สภาท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมโครงการก็จะได้เตรียมตัวเข้าร่วมต่อไปซึ่งมีการจัดทำ  

                        แพไว้รองรับนักท่องเท่ียว 12 ลำ  และวันท่ี 22 กันยายน 2562  โครงการเดิน/วิ่ง เพื่อ  

                        สุขภาพ ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ก็ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ท่ีประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   

ครั้งท่ี 2/2562 

ท่ีประชุม :   รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองกระทู้ถาม 

   - ไม่มี 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

    4.1  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล   

                             ตำบลร่มเกล้า (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ)    

                 4.2  การลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 

ประธาน : ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 

และกำหนดระยะเวลายืนคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันท่ี 21-26 

สิงหาคม เมื่อครั้งประชุมสภาเทศาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมานั้น ในรายละเอียดของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ

ท่านจินดา  สมประสงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ได้แถลงต่อสภา  ขอเชิญครับ  

นายจินดา : เรียนประธานสภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีตยำลร่มเกล้า  เพื่อนสมาชิก

ทุกท่าน  ผมนายจินดา  สมประสงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ขอแถลงผลการการปฏิบัติหน้าท่ี และการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในช้ัน

คณะกรรมการต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้  ดังนี้ 

 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าท่ีประสงค์

จะเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม

หนังสือคณะกรรมการแปรญัตติ ท่ี มห 75801/ว 16 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 เพื่อให้

สมาชิกท่ีเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ โดยเปิดรับคำร้องขอเสนอขอแปรญัตติ

ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ส้ินสุดเวลาการรับคำร้องดังกล่าวในวันท่ี 26

สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าท่านใดเสนอ

คำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่อย่าง

ใดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 

จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและ

บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น... การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร 

 

/ญัตติ... 



ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 

ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา

ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

...” และระเบียบฯ ข้อ 110 วรรคสอง “รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ

เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การขอสงวนความเห็นชอบของกรรมการแปรญัตติ 

ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย” เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติจึงไม่มีการแปรญัตติในช้ัน

กรรมการ และไม่มีกรรมการสงวนความเห็นของคณะกรรมการ ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบตาม

ร่างเดิมโดยไม่การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ 

ประธาน  : ตาม ท่ีประธานแปรญั ต ติได้ ช้ี แจงไปแล้วนั้ น  ไม่มี สมาชิกท่าน ใดส่งคำแปรญั ตติ  

คณะกรรมการจึงได้ส่งร่างเดิมต่อสภาฯ   

 เนื่องจากการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมวันสุดท้ายของสมัยประชุม ฉะนั้น ผมขอความ

เห็นชอบต่อท่ีประชุมว่าจะให้มีการลงมติต่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลให้แล้ว

เสร็จในการประชุมคราวนี้ 

ท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเอกฉันท ์

ประธาน : ก่อนให้มีการลงมติ ผมขอพัก 10 นาที ครับ 

ท่ีประชุม : พัก 10 นาที   

ประธาน : หลังจากท่ีเราได้พักแล้ว เพื่อนสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ก่อนให้มีการลงมติวาระท่ีสาม มี

เพื่อนสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีความเห็นแย้งจากมติของคณะกรรมการแปร

ญัตติ ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม : ไม่มีสมาชิกขออภิปราย และเห็นชอบตามการแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  

ประธาน : เมื่อท่ีประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ให้ตราเป็นข้อบัญญัติขอให้ยกมือพ้นศีรษะครับ  

ท่ีประชุม : ในท่ีประชุมมีสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 11 คน ประธานสงวนสิทธิงดออกเสียง 1 

เสียง เหลือสมาชิกผู้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 10 คน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติด้วยคะแนน 10 : 0 คะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

 -    ไม่มี 

/ระเบียบวาระ... 



ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ 
นายพินิตพงษ์ : ขอให้เทศบาลจัดซื้อสวิตช์แสงแดด ติดต้ังไฟส่องทางในทุกหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นสะพานไฟ   
                       โยกเปิดปิด ซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ 
นายจินดา :  ให้เทศบาลสำรวจร่อง รางระบายน้ำ เนื่องจากมีปัญหาน้ำไม่ไหลลงรางระบาย หรือระบาย

ไม่ทัน  ทำให้จำนวนมากไหลล้นทะลักเข้าบ้านประชาชน ก็ขอให้เทศบาลสำรวจว่ามันอุดตัน
ตรงไหน และแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายวีระศักดิ์ : เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ปี 62 เทศบาลยังไม่เบิกจ่ายให้ แต่โรงเรียนอื่น
เทศบาลเบิกจ่ายให้ไปหมดแล้ว 

ประธาน : ขอให้ปลัดช้ีแจง 
นายยุทธจักร : ในส่วนของโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ได้พูดคุยช้ีแจงกับ ผอ.สุริยาแล้ว และตอนนี้ได้จัดทำ

เช็คเบิกจ่ายให้แล้ว 
ประธาน : ขอเชิญหัวหน้าส่วนการโยธา 
นายวิระศักดิ ์ : สืบเนื่องจากทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนนั้น  สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ตำบลร่มเกล้า
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางอำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 6 โครงการ คือ 1) โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกระเบียน หมูท่ี 5 2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเลิง หมู่ที 6  3) ฝายน้ำ
ล้นห้วยกระเบียน หมูท่ี 7 4) ขุดลอกห้วยทราย หมู่ ท่ี 4  5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทราย
ตอนบน หมูท่ี 4 และ 6 ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ท่ี 5  จึงขอแจ้งต่อสภาและขอให้สภา
ยืนยันว่าหากงบประมาณตกมาถึง ผู้รับจ้างจะสามารถเข้าดำเนินการในพื้นท่ีได้โดยไม่มีปัญหา
ข้อขัดแย้งกับผู้ท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียง 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
นายพินิตพงษ์ : เรื่องความขัดแย้งเทศบาลกับโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า อยู่ใกล้ชิดติดกัน พึ่งพาอาศัยกัน 

อยากให้ประสานพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือในการทำงานต่อ ๆ ไป 
ประธาน : เชิญปลัดช้ีแจงครับ 
นายยุทธจักร : ในการดำเนินงานของเทศบาลนี้  ปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ี ภายใต้ระเบียบกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ไม่เป็นการก้าวก่ายหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น ๆ แต่ก็พร้อมสนับสนุนทุก
หน่วยงานองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ประชาชนได้รับประโยชน์ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเผ่าข่า เทศบาลได้ต้ังงบประมาณต่อเนื่องไว้ทุกปี ท้ังท่ีเป็นโครงการของเทศบาลเอง 
และรวมถึงต้ังงบประมาณอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล  แต่ไม่มีการปฏิบัติเนื่องจากขาดผู้มี
ความรู้ความเข้าใจเป็นตัวหลักในการดำเนินโครงการ  โชคดีท่ีมีคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์ 

 
/มหาวิทยาลัย... 



มหาวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มีโครงการศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ก็ได้ลงพื้นท่ี จึงเป็น
โอกาสดีของร่มเกล้า ท่ีจะให้มีการรักษาวัฒนธรรมเผ่าข่าอย่างเป็นรูปธรรม และท่ีผ่านมาก็ได้
มีการประสานพูดคุยกับคณะอาจารย์หลายครั้ง  และก็เป็นโอกาสดีท่ีทางโรงเรียนบ้านร่ม
เกล้าได้จัดต้ังชมรมเผ่าขาขึ้น  ก็จะสามารถบูรณาการประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรม ไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่าย 

นายภานุพงษ์ : ปัจจุบันฝนตกถนนชำรุดเสียหายหลายสาย  เทศบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างไร 

นายยุทธจักร : .ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ก็จะมีแนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  ปัจจุบันเทศบาลมี
งบประมาณฉุกเฉินคงเหลืออยู่ประมาณหนึ่งแสนเศษ ๆ หากไม่เพียงพอก็จะสามารถโอนเพิ่ม
หรือขอจ่ายขาดเงินสะสมโดยความเห็นชอบของสภาได้  ระยะนี้ฝนตกเทศบาลทรัพย์สิน
สาธารณะเสียหายหลายแห่ง ก็ได้แจ้งให้กองช่างออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้นแล้ว  

นายวีระศักดิ์ : ขอถามไปยังฝ่ายบริหารทำไมปีงบประมาณ 63 ไม่ต้ังอุดหนุนโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 
ประธาน : ขอเชิญปลัดช้ีแจง 
นายยุทธจักร : ในช่วงระยะเวลาจัดทำร่างเทศบัญญัตินั้น  เทศบาลได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงาน ใน

พื้นท่ีส่งโครงการให้เทศบาลเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้ ซึ่งตลอดหลายปีทีผ่านมา 
หน่วยงาน โรงเรียนต่าง ๆ ก็จะส่งโครงการให้กับเทศบาล ทันตามเวลาท่ีกำหนดบ้าง ไม่ทัน
บ้าง ส่งโครงการให้ไม่ทันเทศบาลก็จะดึงโครงการท่ีมีอยู่ในแผนมาต้ังอุดหนุนไว้ให้ อย่างนี้ทุก
ปี  แต่ก็จะมีปัญหากับหน่วยตรวจสอบว่าโครงการท่ีโรงเรียนขอรับอุดหนุนมานั้นไม่เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง กรณีถูกเรียกเงินคืน ทางเทศบาล เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบก็จะต้องหาเงินคืน  ซึ่งท่ีผ่านมาหลาย ๆ ครั้ง หน่วยงานท่ีของรับอุดหนุน เมื่อ
หน่วยตรวจสอบเรียกคืนเงิน ก็ไม่มีหน่วยงานใดท่ีเทศบาลอุดหนุนไปให้แล้วจะส่งเงินคืนให้  ก็
จะเป็นภาระของเทศบาล ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องหาเงินคืนเทศบาล  ปีนี้ก็เช่นกันใน
ส่วนของโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าก็ส่งโครงการมาให้เทศบาลล่าช้าไม่ทันกำหนด  ซึ่งห้วง
ระยะเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติก็เดินไปเรื่อย ๆ เทศบาลไม่สามารถรอได้ เมื่อส่งโครงการ
ไม่ทันก็ถือว่าสละสิทธิ ไม่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ และท่ีทราบโครงการท่ีทางโรงเรียน
เสนอมานั้นก็เป็นโครงการใหม่ ซึ่งไม่มีอยู่ในแผน ก็ยิ่งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ให้ได้  ก็ต้องรอให้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาครั้งหน้าแล้วบรรจุเข้าแผนไว้  การจัดสรร
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้หน่วยงานใดนี้น ก็ต้องเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าท่ี 

 
/ของเทศบาล... 



 ของเทศบาล และต้องไม่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุนด้วยจึงจะ
สามารถอุดหนุนได้ และท่ีสำคัญต้องดูเม็ดเงินงบประมาณของเทศบาลด้วยว่ามีเพียงพอท่ีจะ
สามารถอุดหนุนได้หรือไม่  

นายพินิตพงษ์ : ถนนสายหมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 3 จะชำรุดและซ่อมแซมทุกปี ก็อยากให้ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
เป็นมาตรฐานตลอดสาย อาจต้องใช้งบประมาณสูงแต่ก็ควรจะทำให้เสร็จ ดีกว่าจะเสีย
งบประมาณซ่อมแซมทุกปี 

ประธาน :  มีเพื่อนสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก ฝ่ายบริหาร และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา :  11.30 น. 

 

 
 

           (ลงช่ือ) บุญชิต  รสจันทร์         ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นายบุญชิต  รสจันทร์) 

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลร่มเกล้า  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3/2562  เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการ

ประชุมสมัยดังกล่าวทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)     วีระศักดิ์  กุลบุญมา กรรมการ 

(นายวีระศักดิ์  กุลบุญมา) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)   กาญจนา  นักสูน กรรมการ 

(นางสาวกาญจนา  นักสูน) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 2 

 

 

(ลงช่ือ)   สนธยา  สมประสงค์      กรรมการ 

       (นายสนธยา  สมประสงค์) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า เขต 1 

         

 

รายงานการประชุมนีไ้ด้ผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบฯ แล้ว 

 

 

      (ลงช่ือ)      ชำนาญ  เสียงล้ำ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

             (นายชำนาญ  เสียงล้ำ)  

                รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า      

 

 


