
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๓   ครั้งที่   3   ประจําปี   ๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว 

-------------------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 

 ลําดับที ่             ชื่อ   -   สกุล           ตําแหน่ง                    ลายมือชื่อ 
    ๑. นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล  สมพงษ์   หมื่นอาจยิ้ม 
    ๒. นายธนู  วิเศษสิงห์ รองประธานสภาเทศบาล  ธนู  วิเศษสิงห์ 
    ๓. นายปัญญา สัตยกาญจน ์ นายกเทศมนตรี   ปัญญา  สัตยกาญจน ์
    ๔. นายสุพจน์ มัญโยทัย รองนายกเทศมนตรี  สุพจน์  มัญโยทัย  
    ๕. จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ 
    ๖. นายวิศาล สามัคคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  วิศาล  สามัคคีธรรม 
    ๗. นายวีระศักด์ิ นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  วีระศักด์ิ  นิ่มนวล 
    ๘. นายสรรญา ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรรญา  ชัยเจริญ 
   ๙. นายแทน โหรา  สมาชิกสภาเทศบาล  แทน  โหรา 
   ๑๐. นายอนันต์ อินทร์ไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต์  อินทร์ไทร 
   ๑๑. ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย เกษมโศธน์ 
   ๑๒. นางวงษ์จันทร์ ประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษ์จันทร์ ประสงค์ 
   ๑๓. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี  บัวทอง 
   ๑๔. ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ   สัตยกาญจน ์
   ๑๕. จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์ 
   ๑๖. นายจีรศักด์ิ ม่วงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตร ี จีรศักด์ิ  ม่วงสุข 
   ๑๗.   นายวินัย           ศริิพันธ์           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            วินัย                ศิริพันธ์ 
   ๑๘.   นางสาวสวนา ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวนา  ลีนะกุล 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม 
     ๑.   นางสมฤดี          เข็มเงิน             หัวหน้ากองคลัง                    สมฤดี           เข็มเงนิ  
     ๒.   นายบรรเทิง        บัวหลวง           หัวหน้ากองช่าง                    บรรเทงิ         บัวหลวง 
     ๓.   นางสาวศิริพร   ภู่สุวรรณ ์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว         ศิริพร        ภู่สุวรรณ์   
     ๔.   นางพรรณี   พุฒเอก              พรรณ ี        พุฒเอก 
     ๕.   นางอมรรัตน์       มว่งสุข              อมรรัตน์        ม่วงสุข 
     ๖.   นางสมแสน         ปานรัตน์          บุคลากร ๖ ว           สมแสน         ปานรัตน์ 
     ๗.   นางสาวปุญญิศา    สุขดี              หัวหน้าสํานักปลัด          ปุญญิศา        สขุดี 
     ๘.    นางสาวอัญชลี      จิตต้ังสกุล       เจ้าพนักงานธุรการ  ๓            อัญชล ี         จิตต้ังสกลุ  

                   /เปิดประชุม..... 
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เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม  ตําแหนง่ ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่   
๓  ครั้งที ่ ๓  ประจําปี ๒๕๕๔  และดําเนินการประชุม  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ไม่ม ี 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจําปี  ๒๕๕๔   ลงวันที่  ๔  สิงหาคม   ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดสง่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามญั  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  
ประจําปี   ๒๕๕๔   ลงวันที่   ๔   สิงหาคม   ๒๕๕๔   เวลา   ๑๓.๓๐  น. ให้กับ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว    มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอน 
ข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ   ขอมติ 

ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  
สมัยสามญั สมยัที่ ๓ ครั้งที่  ๒ ประจําปี  ๒๕๕๔ เมื่อวันที ่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ประธานสภาฯ    การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเชิญ 
   นายกเทศมนตรีช้ีแจง 
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   สําหรับวาระที่ ๓  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   คณะผู้บริหารจะดําเนินการโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ให้สภาเทศบาลพิจารณา  
   ซึ่งให้ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงจํานวนเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ให้ที่ประชุมได้รับ
   ทราบกอ่นที่จะชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการโครงการ 
ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน ใน 
   ฐานะปลัดเทศบาลขอชี้แจงรายละเอียดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ขอให้ท่านดูตามบันทึกข้อความของกองคลัง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 
   ๒๕๕๔   ดังนี ้
    เงินสะสม ตามงบทดลอง   ๑๖,๓๓๙,๑๘๓.๒๑     บาท 
    หัก  เงินฝาก ก.ส.ท.     ๕,๑๑๒,๖๗๓.๔๘      บาท 
         ๑๑,๒๒๖,๕๐๙.๗๓      บาท 

          / หัก จ่ายขาด...... 
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   หัก  จ่ายขาดเงินสะสมสมทบก่อสร้างสํานักงาน  ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
               ๘,๙๔๖,๕๐๙.๗๓    บาท 
   หัก  จา่ยขาดเงินสะสมก่อสร้างถนน คสล. ๔ โครงการ       ๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐    บาท 
          ๖,๖๗๑,๕๐๙.๗๓    บาท 
   หัก  ประมาณการค่าใช้จ่าย สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔    ๔,๙๗๙,๐๙๓.๙๓    บาท 
          ๑,๖๙๒,๔๑๕.๘๐    บาท 
   หัก  กันไว้ใช้จา่ยฉุกเฉิน  ๒๕%         ๔๒๓,๑๐๓.๙๕    บาท 
    เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้   ๑,๒๖๙,๓๑๑.๘๕    บาท 
   และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ครั้งที่แล้วเหลืองบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณแปดหมื่น 

กว่าบาท ซึ่งหักประมาณการค่าใช้จ่าย เดือนพฤษภาคม ถงึเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 
จะทําให้ยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ผ่านสูง   แต่ปัจจุบันหักเพียง  ๒  เดือน  คือ 
สิงหาคม ถึงกนัยายน 2554 แต่ยังไม่ใช้เงินสะสม จึงทําใหม้ียอดเงินสะสมเพิ่มขึ้น 

ประธานสภาฯ   การจ่ายขาดเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ขอให ้
นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรี   ตามท่ีได้ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งคณะ 
ผู้บริหารได้ดําเนินการสํารวจโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม  จํานวน ๒ โครงการ  

    โครงการที่  ๑   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สาย  กม. 10   
(หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ ๑  กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร    พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ   0.50  เมตร   งบประมาณในการดําเนินการ  981,000.-   บาท   ที่มา 
เทศบาลได้นําทุกโครงการไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล แต่มิได้ใส่ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  แต่เนื่องจากประชาชนหมู่บ้านเหรียญทองร้องขอเนื่องจาก
ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา  ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าใจกันว่า
ผู้ประกอบการได้ยกถนนให้กับทางเทศบาลเป็นถนนสาธารณะ ชาวบ้านจึงได้ขอพบ
นายกเทศมนตรี เพื่อประชุมทําความเข้าใจพร้อมกันระหว่างนายกเทศมนตรีและ
ประชาชนบริเวณดังกล่าว  ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งว่าผู้ประกอบการได้อนุญาตและมอบ
ถนนสาธารณะให้เทศบาลดูแล จึงได้จัดส่งเอกสารความต้องการและเอกสารการ
อนุญาตจากผู้ประกอบการเรื่องการอนุญาตให้กับทางเทศบาลดําเนินการ ซึ่งทํา
คล้ายกับหมู่บ้านบัวหลวง จากการตรวจสอบเอกสารและการประชุมชาวบ้าน ซึ่ง
เอกสารอยู่ที่ทางกองช่าง  จึงได้ให้ทางกองช่างออกไปดําเนินการสํารวจเพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมได้
พิจารณา ทางเลขานุการจึงได้แจ้งให้ประธานสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ในวันนี้ 
 โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์
คอนกรีต  สายภายในหมู่บ้านสานฝัน  หมู่ที่ ๘ กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร  
       / หนา..... 
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หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณในการดําเนินการ 
150,000.- บาท  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประชาชนได้ร้องขอให้ดําเนินการก่อสร้าง
ถนน จึงได้ให้กองช่างดําเนินการสํารวจเพื่อดําเนินการก่อสร้างซึ่งจะต้องดําเนินการ
ก่อสร้างถนนเป็นแอสฟัสติกท์คอนกรีต เนื่องจากพื้นที่บ้านอยู่ตํ่ากว่าถนน หาก
ดําเนินการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะทําให้ถนนสูงบ้านจะได้รับความเดือดร้อน 
และเป็นความต้องการของชาวบ้านบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งได้ทําความเข้าใจกับ
ชาวบ้านในการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการดําเนินการจะสะดวกและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น 

ปลัดเทศบาล   ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอํานาจของสภา 
ท้องถิ่น    ยกเว้นเงินสวัสดิการของพนักงานคณะผู้บริหารสามารถใช้เงินสะสมได้   
จึงต้องนําเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณา ตามที่คณะผู้บริหารได้มีความ
ประสงค์ขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สาย  กม. 10  (หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ ๑  กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร    พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ   0.50  เมตร   งบประมาณในการดําเนินการ  981,000.-   
บาท   และโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต สาย
ภายในหมู่บ้านสานฝัน หมู่ที่ ๘ กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณในการดําเนินการ 150,000.- 
บาท  ทําให้งบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม จํานวนทั้งสิ้น 1,131,000.- บาท ซึ่ง
มีงบประมาณที่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ จํานวน 1,269,311.85 บาท ทําให้มี
งบประมาณคงเหลือ 138,311.85  บาท จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้รับฟังคําช้ีแจงของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลได้ช้ีแจง 
รายละเอียด เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเพิ่มเติม 
หรือไม่ 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   ตามท่ีมีงบประมาณคงเหลือจากการจ่ายขาดเงินสะสม จํานวนประมาณ  
130,000.- บาท ขอให้ดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   เทศบาลได้ทําหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ขอความ 
อนุเคราะห์สํารวจพื้นที่และประเมินงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง 6 
สาย ซึ่งทางการไฟฟ้ายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดงบประมาณดําเนินการมายังเทศบาล 
จึงไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้   

นายกเทศมนตรี   ขอเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากการไฟฟ้ายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดงบประมาณใน 
การดําเนินการ  และที่ผ่านมาได้มีศาสตราจารย์ปริญานุอาลัย  ได้เดินทางมา
เทศบาล สอบถามว่าพ้ืนที่ของเทศบาลมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไม่  ซึ่งเทศบาลได้
แจ้งว่ายังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งอยู่ห่างจากอําเภอเมืองฯ เพียง 12 กิโลเมตร แต่
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางการไฟฟ้าแจ้งว่าชาวบ้านจะต้องดําเนินการเสียค่าใช้จ่ายเอง  

          /ซึ่งบุคคล...... 
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ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แจ้งว่าปัจจุบันเลิกใช้นโยบายนั้นไปแล้ว  ถ้าอย่างไรขอเชิญ
เทศบาลเข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2554  การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า 
และในการประชุมให้ช้ีแจงกับที่ประชุมกรณีที่เกิดปัญหาพร้อมทั้งให้นําชุมชน 
ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งได้ให้กองช่างดําเนินการรวบรวมเอกสารและนํา
เอกสารการขอไฟฟ้าของประชาชนที่ผ่านมาไปร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้มี
เอกสารในการชี้แจงกับที่ประชุม  โดยเทศบาลจะเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   การขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 6 สายขอให้เพิ่มไฟฟ้าบริเวณซอยข้างบ้าน 
ผู้ใหญ่หมู่ที ่8  เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงหนึ่งดวง 

นายกเทศมนตรี   ได้แจ้งให้ทางกองช่างดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะแล้ว ซึ่งมีหลายจุด 
ที่จะต้องดําเนินการ และบริเวณดังกล่าวทางเทศบาลจะดําเนินการอยู่แล้ว จากการ
สอบถามช่างไฟฟ้าแล้วปรากฎว่าไม่สามารถดําเนินการได้การดําเนินการต้องใช้แร็ค
ในการดําเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดําเนินการ ซึ่งเป็น
วัสดุสามารถดําเนินการได้ หากได้อุปกรณ์มาแล้วจะดําเนินการต่อไป 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   บริเวณดังกล่าวยังไม่มีเสาไฟ ให้ดําเนินการเพิ่มเติม 
ปลัดเทศบาล   รับเรื่องไว้และจะให้กองช่างตรวจสอบและดําเนินการบริเวณดังกล่าว 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้ซักถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน  2 โครงการ โดยจะขอมติที่ประชุมที่ละ
โครงการ   

โครงการที่  1  ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงิน
สะสมการดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  กม. 10  
(หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ ๑  กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร     พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
ข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณในการดําเนินการ 981,000.- บาท   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์การจ่ายขาดเงินสะสมการดําเนินการโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม. 10  (หมู่บ้านเหรียญทอง) หมู่ที่ ๑  กว้าง 
5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณในการดําเนินการ 
981,000.- บาท   

ประธานสภาฯ  โครงการที่  ๒ ขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงิน
สะสมในดําเนินการ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต 
สายภายในหมู่บ้านสานฝัน หมู่ที่ ๘ กว้าง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร งบประมาณในการดําเนินการ 150,000.- บาท   

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์การจ่ายขาดเงินสะสมในดําเนินการ โครงการ 
        /ปรับปรุง....... 
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ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้านสานฝัน 
หมู่ที่  ๘  กว้าง  4  เมตร ความยาว 170 เมตร  หนา 5 เซนติเมตร งบประมาณ 
ในการดําเนินการ 150,000.- บาท   

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น   
ประธานสภาฯ  สําหรับการประชุมในวันนี้ ได้ดําเนินการโครงการดี ๆ ๒ โครงการ เพื่อเป็น

ประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน      ซึ่งผู้บริหารได้พยายามดู
งบประมาณเพื่อดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดการประชุม   

ปิดการประชมุ  เวลา   14.25  น. 

(ลงชื่อ)    ปุญญศิา   สุขดี         ผู้จดรายงานการประชุม        
               (นางสาวปุญญศิา   สุขดี)                                                    
                      หัวหน้าสํานักปลัด 

(ลงชื่อ)      สวนา   ลีนะกลุ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวสวนา   ลีนะกุล) 

                                          ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาเทศบาล 
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