
  

 

 

๑ 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนาสมัยสามัญที่ 3 / 2563 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  3  สิงหาคม   2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลม่วงนา 
ผู้เข้าประชุม 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 

นำยสุรชำติ  กำรพงษ์ 
นำยศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
นำยสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
นำยอนัน  กำรไส 
นำยอัมพร  กำรปรีชำ 
นำงแสงเดือน  นันสมบัติ 
นำยพุฒอุดม  กำรภักดี 
นำยรุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
นำยวิศรุต  จินำมณี 
นำยณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

ประธำนสภำ 
รองประธำนสภำ 
เลขำนุกำรสภำ 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 
สมำชิกสภำ ทต. 

สุรชำติ  กำรพงษ์ 
ศิลวิเศษ  ทิพวงษ์ 
พิชญำภรณ์  กำรนิตย์ 
สัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ 
อนัน  กำรไส 
อัมพร  กำรปรีชำ 
แสงเดือน  นันสมบัติ 
พุฒอุดม  กำรภักดี
รุ่งโรจน์  กุลเกษตร 
วิศรุต  จินำมณี 
ณัฐนนท์  เดชโกพรม 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 
 

นำยพิเนตร  ค ำมีภักดี 
นำยวิเวท  กำรสะอำด 
นำงสำวนิยม  ภูวำนค ำ 
นำยปรเมศวร์  อิ่มแมน 
นำงสุนันทนำ  สำรขันธ์ 
นำงสำวรุ่งทิพย์  กำรประไพ 
นำงสำวสุภำพ  กำรประสพ 
นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
นำยพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 

รองนำยกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
เลขำนุกำรนำยก ทต. 
ปลัดเทศบำล 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ผอ.กองกำรศึกษำ 
เจ้ำพนังำนธุรกำร 
นำยช่ำงโยธำ 

พิเนตร  ค ำมีภักดี 
วิเวท  กำรสะอำด 
นิยม ภูวำนค ำ 
ปรเมศวร์  อ่ิมแมน 
นันทนำ  สำรขันธ์ 
รุ่งทิพย์  กำรประไพ 
สุภำพ กำรประสพ 
อรุณวรรณ  อุทัยค ำ 
พิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ 

 

 
 
 



  

 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 

นายสุรชาติ  การพงษ์  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยสำมัญ   
ประธานสภา ฯ สมัยที่  3 / 2563  ครั้งที่ 1  วันที่  3 สิงหำคม  2563  ณ  ห้องประชุมเทศบำล

ต ำบลม่วงนำ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1   ขอเชิญชวนร่วมบริจำคโลหิต 
ด้วยเหล่ำกำชำดจังหวัดกำฬสินธุ์  ร่วมกับโรงพยำบำลกำฬสินธุ์แจ้งว่ำ  ได้ก ำหนด
ออกหน่วยรับบริจำคโลหิต  เพ่ือส ำรองไว้ให้ควำมช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีจ ำเป็น
เร่งด่วน  ในวันที่  27  สิงหำคม 2563  ตั้งแต่เวลำ  09.00 – 12.00 น.  ณ  
ห้องประชุมอ ำเภอดอนจำน  จังหวัดกำฬสินธุ์    เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับบริจำค
โลหิตเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีจ ำนวนผู้บริจำค
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  จึงขอประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรในสังกัด
ตลอดจนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำร่วมบริจำคโลหิต  ในวันและเวลำดังกล่ำว  
อย่ำงน้อยหน่วยงำนละ  5 คน    และให้เทศบำลรวบรวมรำยชื่อส่งอ ำเภอดอนจำน
ครับ 
 ส ำหรับเทศบำลต ำบลม่วงนำ  ผู้ที่จะร่วมบริจำคสำมำรถแจ้งรำยชื่อได้ที่ห้อง
ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลม่วงนำ  นำงสำวอรุณวรรณ  อุทัยค ำ ต ำแหน่ง   เจ้ำ
พนักงำนธุรกำร     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำสมัยวิสำมัญสมัยที่ 1 / 2563 
ครั้งที่ 2 

นายสุรชาติ  การพงษ์ รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว  ท่ำนสมำชิกคงได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมทุกท่ำน 
ประธานสภาฯ แล้ว มีสมำชิกท่ำนใดสงสัยและจะเพ่ิมเติมที่ท่ำนเลขำสภำฯ บันทึก อำจไม่ตรงตำมที่

ท่ำนพูดหรือเสนอต่อทีป่ระชุม  
 
นายอนัน  การไส เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา ฯ เขต  1 กระผมขอเรียนสอบถำมเกี่ยวกับกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง  จ ำเป็นหรือไม่ต้องมีค่ำ 

Factor F   ถ้ำไม่ค่ำ Factor F  มีควำมผิดหรือไม่ 
 
นายพิสิษฐ์  ศรีแสนยงค์ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
นายช่างโยธา ตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำ  เรียนสอบถำมเกี่ยวกับกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงงำนต่ำง ๆ  ค่ำ  

Factor F  คือหลังจำกที่เรำท ำกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง ( ค่ำวัสดุ + แรงงำน ) 
เรียบร้อยแล้ว + ค่ำต่ำง ๆ  เรำก็ต้อง + ค่ำ Factor F ( ค่ำก ำไร )  เพ่ือเป็นไปตำม
ระเบียบในกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง  หำกจะไม่บวกค่ำ Factor F  ก็ต้องมีกำร
หำรือส่วนกลำงต่อไปครับ  แต่ระเบียบแล้วต้องใส่ครับ  และกำรประมำณรำคำ
ก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำเสียภำยในชุมชน จ ำนวน  3  จุด     



  

 

 

๓ 

กระผมไม่ได้ท ำแยกรำคำเป็นจุดแต่ประมำณในภำพรวมแล้วครับ  หำกอยำกดูใน
รำยละเอียดให้ดูใบ ปร. 4 และ ปร. 5 ครับ  

 
นายสรุชาติ การพงษ์ มีท่ำนอ่ืนมีข้อสงสัยหรือไม่ เกี่ยวกับวำระกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ หรือจะสอบถำมอีก   ถ้ำไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะเสนอแก้ไขล ำดับต่อไปกระผมจะขอมติ

ที่ประชุมในกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วด้วยกำรยกมือครับ  หำก
เห็นชอบเชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม       มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

นายสุรชาติ  การพงษ์ ส ำหรับวำระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทรำบและพิจำรณำ  ปลัดเทศบำลน ำเรียนชี้แจง 
ประธานสภาฯ รำยละเอียดครับ     

นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล ส ำหรับวันนี้ผู้บริหำรก็มีภำรกิจหลำยทำง  ซึ่งก็ได้มอบให้รองปลัดเทศบำลและรอง

นำยกเทศมนตรีประสิทธิ์  แจ่มสุวรรณ์  เข้ำประชุมประจ ำเดือนอ ำเภอดอนจำน    
กระผมมีเรื่องจะเสนอเพ่ือทรำบให้ที่ประชุมทรำบดังนี้ 
1. เรื่องค่ำ Factor F  ขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำที่สอบถำม จะได้เข้ำใจเพรำะ

กระผมก็เคยสงสัยเช่นกันครับ 
2. ตำมที่ได้มีกำรประชุมครั้งที่แล้ว  และที่ประชุมได้มีกำรหำรือเรื่องน้ ำเสีย  

กระผมขอแจ้งว่ำขณะนี้เทศบำลต ำบลม่วงนำได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ขึ้นมำ  1 ชุด  เพ่ือดูแลเรื่องน้ ำเสีย  โดยคณะกรรมกำรชุดนี้มีหน้ำที่ตรวจสอบ
และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินปรับปรุงแก้ไขน้ ำเสียครับ 

3. เรื่องร่องระบำยน้ ำตรงข้ำมสถำนที่ก่อสร้ำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนม่วง  
หมู่ที่ 6  จำกกำรลงส ำรวจพ้ืนที่ทรำบว่ำควำมรับผิดชอบและอ ำนำจของทำง
หลวง  และท่ำนรองปลัดเทศบำลประสำนทำงหลวงเรียบร้อยแล้ว  ทรำบว่ำทำง
หลวงจะเป็นคนด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเอง  

4. กระผมขอรำยงำนเรื่องงบส ำรองจ่ำยซึ่งตั้งงบประมำณไว้จ ำนวน  2000000.-  
บำท  และมีกำรโอนงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนด้ำน ๆ  ดังนี้ 

- โอนงบประมำณเพ่ือไปด ำเนินกำรโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ 700000.- 
- โอนงบไประมำณเพ่ือไปด ำเนินกำรโครงกำรมอบพระบรมฉำยำลักษณ์ 

150000.- 
- โอนงบประมำณไปใช้จ่ำยในหมวดค่ำวัสดุ  ประเภทวัสดุส ำนักงำน  150000.- 
- โอนงบประมำณไปตั้งโครงกำรธนำคำรน้ ำใต้ดินเ พ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำเสีย 

470000.- 
- โอนไปจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019  จ ำนวน 

50300.- 
รวมงบประมาณจ านวน  152,300.- 
คงเหลืองบประมาณในงบส ารองจ่ายจ านวน  47,700.-  บาท 



  

 

 

๔ 

 
    ส ำหรับโครงกำรที่เทศบำลก ำลงัจะมีกำรด ำเนินกำรอีกคือ 

1. โครงกำรฝำยน้ ำล้นหลังวัดศรีจันทร์โพธำรำม  หมู่ที่ 2 ( กระสอบทรำย )   
2. กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกน้ ำล้นถังน้ ำประปำหมู่ที่ 1  ที่ส่งผลกระทบให้พ้ืนที่

ของประชำชนได้รับควำมเสียหำย   
ทั้ง 2  โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรประมำณรำคำของกองช่ำงครับ  โดยจะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและประหยัดงบประมำณให้มำกที่สุด  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลม่วงนำ
มีงบประมำณจ ำกัด  และกำรแก้ไขไขปัญหำเรื่องต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องน้ ำประปำ
ภำยในต ำบลม่วงนำโซนบ้ำนนำ  ก็จะมีกำรด ำเนิกำรแก้ไขท่อเมนต์ส่งน้ ำ  เพ่ือจะได้
ทรำบทำงไหลของน้ ำ   ซึ่งจะงำนยในกำรแก้ไขปัญหำในอนำคต  ส่วนถังน้ ำประปำ
หมู่ที่   4 และหมู่ที่  1   ก็เช่นกันกระผมไม่มั่นในเรื่องควำมมั่นคงแข็งแรงด้ำน
โครงสร้ำง   และเรื่องกำรปรับพ้ืนที่หลังเทศบำลก็จะได้มีกำรปรับเกรดให้ดูสวยงำม
และเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยด้วยครับ  

นายสุรชาติ การพงษ์  ขอบคุณท่ำนปลัดเทศบำล  ท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นเชิญเสนอเพ่ือทรำบได้ครับ 
ประธานสภา ฯ 

นายวิศรุต  จินามณี  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
สมาชิกสภา ทต. เขต 2  กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเรื่องน้ ำเสียครับ  ที่เกิดจำกกำรปล่อยน้ ำเสียจำก 

ครัวเรือน  กระผมขอขอบคุณท่ำนนำยกที่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องนี้  และมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงจริงจัง  และเมื่อช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำกระผมได้แจ้งเรื่องน้ ำล้นหอถัง
ประปำหมู่ที่ 5    กระผมด ำเนินกำรตัดระบบไฟแล้วน้ ำก็ยังล้นอยู่  ขอให้นำยช่ำง
เทศบำลได้ตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ 

 
นายพิสิษฐ์  ศรีแสงยงค์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
นายช่างโยธา   เรื่องน้ ำล้นหอถังประปำหมู่ที่ 5  ได้รับรำยงำนจำกช่ำงประปำว่ำจำกกำรออกตรวจสอบ 

พบว่ำระบบประปำเชื่อมกับประปำบ้ำน  นำงบัวบำน กิจธิมน  ท ำให้เมื่อตัดระบบไฟ
ประปำหมู่ที่ 5  แล้ว  ยังมีน้ ำประปำยังไหลอยู่  ซึ่งตอนนี้ได้ตัดระบบที่เชื่อมประปำ
บ้ำนนำงบัวบำน  กิจธิมน แล้ว  และใส่ลูกลอยระบบประปำหมู่ 5 เพ่ิมแล้วครับ 

 
นายศิลวิเศษ  ทิพวงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองประธานสภาฯ  ส ำหรับปีงบประมำณ  2563  นี้ก็จะใกล้สิ้งปีงบประมำณแล้วจึงอยำกขอเรียน 

สอบถำมท่ำนนำยกเทศมนตรีว่ำโครงกำรในเทศบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ที่ยังไม่ด ำเนินกำรจะมีกำรด ำเนินกำรหรือไม่  กระผมเกรงว่ำจะไม่ทันปีงบประมำณ
ครับ    และโครงกำรที่ด ำเนินกำรไปแล้วขอให้ท่ำนได้รำยงำนให้สภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำทรำบด้วย  ส่วนเรื่องกำรแก้ไขน้ ำเสียหมู่ที่ 6  ขอให้ท ำเป็นตัวอย่ำง  ท ำเป็น
ต้นแบบให้หมู่บ้ำนอื่นได้ท ำตำมด้วยครับ  กระผมเห็นด้วยเป็นอย่ำงยิ่ง 

นายประเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   ส ำหรับกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  นั้น  ก็เป็นเรื่องของ 



  

 

 

๕ 

แต่ละกองที่ต้องประมำณค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองของตัวเอง  แล้วส่งเจ้ำที่
งบประมำณ  และโครงกำรในปีงบประมำณ 2563  โครงกำรที่จัดท ำ  E-Bidding   ใน
ส่วนเงินที่เหลือก็จะได้น ำมำท ำโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกัน  แต่ขณะนี้ก็รอกำรอนุมัติ
โครงกำรครับ  คำดว่ำน่ำจะภำยในเดือนสิงหำคมนี้ครับ   

 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอ่ืน ๆ    

นายสุรชาติ  การพงษ์  เชิญท่ำนสมำชิกท่ำนอื่นเสนอเพ่ิมเติมครับ  ในระเบียบวำระที่ 4  
ประธานสภา ฯ     

นายประเมศวร์  อ่ิมแมน  เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล กระผมขอฝำกเรื่องกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงไลน์  หำกท่ำนใดมีเรื่องด่วนที่ต้องแจ้ง

สำมำรถแจ้งผ่ำนทำงไลน์ได้เลยครับ  เพื่อควำมรวดเร็วในกำรแก้ไขปัญหำ 
 
นายพิเนตร  ค ามีภักดี เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมฝำกเรื่องห้องน้ ำด้วยครับขอให้รักษำควำมสะอำด และห้องน้ ำคนพิกำรขอให้ 

ใช้งำนได้จริงด้วยครับ 
 
นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
สมาชิกสภา  ฯ เขต 1  กระผมขอฝำกเรื่องไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรด้วยครับ  

นายประเมศวร์  อ่ิมแมน    เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ สมำชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
ปลัดเทศบาล   เรื่องไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตรตำมที่ท่ำนสมำชิกสภำแจ้งมำนั้น  กระผมคิดว่ำเรำน่ำจะมีกำร 

ประชุมร่วมกันกับก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  เพ่ือหำแนวทำงด ำเนินกำร่วมกันต่อไปครับ  และ
กระผมมีเรื่องที่แจ้งเกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่เทศบำลได้ขอรับกำรอุดหนุนไป  ทรำบว่ำ
ตอนนี้มีโครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติดังนี้ 

1. โครงกำรขุดลอกคลองซอยอนุมัติงบประมำณจ ำนวน  840900.-  บำท 
2. โครงกำรขุดลอกกุดยำง  หมู่ที่ 7  อนุมัติงบประมำณจ ำนวน  1650200.-  บำท 
3. โครงกำรขุดลอกหนองอิเฒ่ำ  อนุมัติงบประมำณจ ำนวน  2500700.-  บำท  
4. โครงกำรขุดลอกหนองสิมบัว  หมู่ที่ 9 อนุมัติงบประมำณจ ำนวน   1880400.-  

บำท 
ส่วนโครงกำรอื่น ๆ  ที่ขอไปต้องรอกำรอนุมัติก่อนครับ 
และในส่วนของงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพำยุ  ฤดูฝน  
งำนป้องกัน ฯ  ก็มีกำรส ำรวจตรวจสอบเครื่องมือต่ำง ๆ  เพ่ือใช้ในงำนหำกมีเหตุ
ฉุกเฉินกรณสีำธำรณภัยต่ำง ๆ  ครับ   

 
นายสุรชาติ  การพงษ์  ใสส่วนเรื่องฟ ้ำเพ่ือกำรเกษตรที่ท่ำนสมำชิกสภำสอบถำมมำ    กระผมก็ตำมเรื่อง 
ประธานสภา ฯ   อยู่เรื่อย  ๆ  ครับ  ก็ตำมที่ท่ำนปลัดแจ้ง  ควรประชุมร่วมกันกับก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน    ส ำหรับในวันนี้ก็มีหลำย ๆ เรื่องที่ท่ำน
สมำชิกเสนอให้ที่ประชุมได้ทรำบ ทต.เรำก็จะได้มีกำรปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ  ให้ดี



  

 

 

๖ 

ยิ่งขึ้นต่อ ๆ  ไป   มีท่ำนสมำชิกท่ำนใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้ำไม่มีท่ำนใดเพ่ิมเติม
ส ำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำในครั้ง
ต่อไปคงได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย ขอบคุณทุกท่ำนครับ  กระผมขอ
ปิดกำรประชุม 

 
ปิดประชุม เวลำ 12.40 น. 

 
 

 
(ลงชื่อ)   -    พิชญาภรณ์  การนิตย์ -     ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                 

                        (  นำงสำวพิชญำภรณ์  กำรนิตย์ ) 
                 ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 

 
(ลงชื่อ )       - สุรชาติ  การพงษ์  -        ผู้ตรวจรับรองรำยงำนกำรประชุม 
               ( นำยสุรชำติ  กำรพงษ์  )  

                          ต ำแหน่ง    ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
 
 
 
 


