
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2/2562    

วันศุกร์ที่  20  เดือนกันยำยน พ.ศ. 2562   เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 -  
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชุม 

               นายสมศักดิ์ กลีบแก้ว ขาดประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
      

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนเป็นต้นไป นั้น   

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  โดยมี
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยบุญสม  วังบัวทอง  การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล พ.ศ. 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุม
 ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่
 คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ
 ใดบ้างหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจำรณำ) 
 4.1 ญัตติ  เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2563 (พิจำรณำในวำระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ)  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ตามที่การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เมื่อครั้งก่อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประธำนสภำเทศบำล แปรญัตติประกอบด้วย 
                               1. นายระแบบ มัคจิตร   เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายนิทน สระบัว   เป็นกรรมการ 
  3. นายสัญญา เทวภักดิ์   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

/ในการพิจารณา... 
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  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ      
และมีคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรค 3  ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น ซึ่งสภาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

  1. ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
  2. ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 

และหลังจากท่ีมีการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ต่อประธานสภาเทศบาล  มติที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติและ
ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ คือ 

  วันที่  13  กันยายน  2562   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.   
  วันที่  14  กันยายน  2562   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
  วันที่  15  กันยายน  2562   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.         

  และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรญัตติให้เสร็จภายในวัน อังคารที่  
17 กันยายน 2562 นั้น  เมื่อการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาลงมติเรียบร้อยแล้ว  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ชี้แจงผล
การพิจารณาค าแปรญัตติต่อที่ประชุมทราบครับ 

นำยระแบบ  มัคจิตร เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
รองประธำนสภำเทศบำล/ ประชุมทุกท่านครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติ 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 กระผมขอ

มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ นายสัญญา  เทวภักดิ์  รายงานผลให้
ที่ประชุมทราบครับ 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมำชิกสภำเทศบำล ประชุมทุกท่านครับ  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 
- 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลที่วัง ท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม
พิจารณาค าแปรญัตติในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลที่วังแห่งนี้ ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯ
ที่ผู้บริหารเสนอมาถูกต้องครบถ้วน พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรคงร่างเดิม  
และเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ร่างเดิม ตามเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่ง ท่าน
ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังไปแล้วนั้น ครับ 

 
/นำยบุญสม... 
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นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณคณะกรรมกำรแปรญัตติครับ  สรุปแล้วคือ  ไม่มีสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบล 
ประธำนสภำเทศบำล ที่วังท่ำนใดยื่นขอแปรญัตติในร่ำงเทศบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  และ

คณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำแล้วมีมติให้คงร่ำงเดิมตำมที่ผู้บริหำรฯ เสนอมำ  
ต่อไปขอให้สมำชิกสภำฯ พิจำรณำลงมติในขั้นแปรญัตติต่อไปครับ สมำชิกฯ ท่ำนใด
เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ  10 เสียง 
   ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมกำรแปรญัตติ  - เสียง 
   งดออกเสียง      - เสียง 

   (ประธำนสั่งพักกำรประชุม 10 นำที) 

 4.2 ญัตติ เรื่องพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
 งบประมำณ พ.ศ. 2563 (พิจำรณำในวำระท่ี 3 ขั้นลงมติ)   

นำยบุญสม  วังบัวทอง การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธำนสภำเทศบำล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547           
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.  2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ               
 ในวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มี          
 การอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น     
 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
 กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตรา    
 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
 เห็นชอบ  10    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -       เสียง 
 งดออกเสียง  -       เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง         สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วังเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธำนสภำเทศบำล           รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได ้   

 4.3 ญัตติ เรื่องขอควำมเห็นชอบกำรโอนสิทธิเรียกร้อง กำรส่งมอบท่อประปำและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมโครงกำรก่อสร่ำงวำงท่อขยำยเขตระบบประปำส่วนภูมิภำค  
จ ำนวน 5 โครงกำร 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่ง

มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการก่อสร่างวางท่อขยายเขตระบบประปา
ส่วนภูมิภาค  จ านวน 5 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 



๕ 
 

  /หลักกำร… 
หลักกำร 

เทศบาลต าบลที่วัง ได้ด าเนินการก่อสร้างและวางท่อระบบประปาและขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้  
    1. โครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค (สายอู่วันชัย) 
หมู่ที่ ๗  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ซอยหนองฉีด 
ซอยหน้าวัดถ้ าพระกร ุต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3. โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้าน
ก้างปลา-จุฬาภรณ์ ฝั่งขวาเริ่มจากสามแยกหัวนา เขตติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๒ กับ หมู่ที่
๕ ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. โครงการก่อสร้างขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค สายคลองใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบล
ที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการก่อสร้างก่อสร้างและวางท่อระบบประปาและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา  
จ านวน 5 โครงการ  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เทศบาลต าบลที่วังจึงขอส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้รับไปด าเนินการจ าหน่ายน้ าประปาเพ่ือ
บริการประชาชน   

เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังไม่สามารถด าเนินการดูแลรักษาหรือปรั บปรุงได้  
เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญงานด้านเทคนิคเฉพาะทางในเรื่องระบบประปา 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่สามารถที่จะจัดหาแหล่งน้ าที่สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับให้บริการผู้ใช้น้ าที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาได้อย่าง
ทั่วถึงเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หาก
เทศบาลต าบลที่วังจะคงไว้จะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ตลอดจนค่า
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง  ประกอบกับการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงสามารถด าเนินการได้ 

เทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับการ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ถาวร และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่วัง  จึงขอความ
เห็นชอบการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ
ก่อสร่างวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 5 โครงการ  ให้แก่การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  รับไปด าเนินการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

/เหตุผล… 
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เหตุผล 

ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(3)  โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

2.  บทเฉพาะกาล  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

มาตรา 122  ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่
กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

3.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 

ข้อ 150  หลังการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานขอรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(3)  โอน ให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
หน่วยงานอ่ืน  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ข้อ  155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

4.  ตามค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 195/2553 เรื่อง การขอวางท่อขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  และค าสั่งการ
ประปาส่วนภูมิภาค ที่ 1085/2554 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ 195/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 
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/ข้อ 4... 
ข้อ 4  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะด าเนินการวางท่อขยาย

เขตจ าหน่ายน้ าเอง  จะต้องด าเนินการตามแบบแปลนและยอมรับเงื่อนไขการ
ด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขตแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเข้าร่วมตรวจและควบคุมงาน  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ 5  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ท าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนามรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมำชิกสภำเทศบำล ทุกท่านครับ  ผมขออนุญาตน าเรียนว่ากรณีการใช้น้ าประปานี้  กระผมได้รับเรื่องร้อง

ทุกข์มาจากชาวบ้าน ว่ามีปัญหาไม่สามารถขอติดตั้งประปาเพ่ือขอใช้น้ าประปาภูมิภาค
ได้  ผมมีข้อสงสัยว่าก่อนหน้าที่ที่โครงการก่อสร้างหรือวางท่อขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคผ่านมติจากสภาฯ และได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่นโครงการ
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคของหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3  หมู่ 4  หมู่ 9  ท าไมก่อนหน้านี้
ถึงไม่ได้มีการขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือโอนทรัพย์สินนี้ให้กับการประปา  สมาชิก
สภาควรจะรู้ข้อมูลระเบียบข้อกฎหมายในส่วนนี้  เพราะหากมีชาวบ้านเดือดร้อนและ
สอบถามมา สมาชิกสภาเทศบาลจะได้ตอบข้อซักถามของชาวบ้านได้และจะได้เป็น
บรรทัดฐานในการท างานของเทศบาลต่อไป ผมขอสอบถามว่าทั้ง 5 โครงการที่ขอ
ความเห็นชอบจากสภาในครั้งนี้  ด าเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงต่อสภาฯ ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงว่าเรื่องการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  กระผม

ได้รับเรื่องมาจากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสัญญา เทวภักดิ์  ว่าได้เกิดปัญหากับชาวบ้าน
กรณีไปขอติดตั้งมิเตอร์ประปาเพ่ือขอใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาคนั้น  กระผมได้สอบถาม
ทางกองช่าง และงานพัสดุ  ซึ่งได้สอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาค  ได้ทราบ
ข้อมูลมาจากการประปาฯ ว่าต้องให้เทศบาลต าบลที่วังโอนสิทธิเรียกร้อง รวมถึงส่ง
มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบประปา
ส่วนภูมิภาคให้กับการประปา  เพ่ือที่การประปาจะได้ให้บริการกับประชาชนต่อไป  ใน
ส่วนของรายละเอียดกระผมขอให้กองคลังและกองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อสภาต่อไป
ครับ 
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/นำยบุญสม  ... 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการทั้ง 5 โครงการครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
นำยอุดร  รัตนพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอชี้แจง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการดังนี้ครับ   

1. โครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าประปาส่วนภูมิภาค (สายอู่วันชัย) 

หมู่ที่ ๗  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

2.  โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒ ซอยหนองฉีด ซอย

หน้าวัดถ ้าพระกรุ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 

3. โครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้าน

ก้างปลา-จุฬาภรณ์ ฝั่งขวาเริ่มจากสามแยกหัวนา เขตติดต่อระหว่าง หมู่ที่ ๒ กับ 

หมู่ที ่๕ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 

4. โครงการก่อสร้างขยายระบบประปาส่วนภูมิภาค สายคลองใหม่ หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎคม 2561 

5. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 

มิถุนายน 2561 

นำยบุญสม  วังบัวทอง สมาชิกสภาฯ อยากสอบถามในประเด็นต่อไปว่าเหตุใดเมื่อด าเนินการตามโครงการแล้ว  
ประธำนสภำเทศบำล เสร็จ เมื่อก่อนเหตุใดชาวบ้านถึงขอใช้น้ าได้แต่ท าไมในช่วงหลังถึงขอใช้น้ าไม่ได้  ขอให้

เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภา  ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายหรือหนังสือสั่งการใดครับ 
นำยอุดร  รัตนพันธ์ ก่อนหน้านี้ในส่วนของการประปาเองก็พิจารณารับเรื่องและอนุญาตให้ชาวบ้านใช้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง น้ าประปาได้  และเมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้งจาการประปา  โดยมี

หนังสือชี้แจงและเชิญประชุมเพ่ือซักซ้อมรูปแบบการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุได้ไปประชุมในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
ที่ผ่านมา  จึงได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์ ตามค าชี้แจงของผู้อ านวยการกองช่างเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาแล้วเสร็จของทั้ง 5  
สมำชิกสภำเทศบำล โครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จในช่วงปี 2560 ถึง 2561 แต่หนังสือ

สั่งการของการประปาภูมิภาคที่ได้แสดงอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมนี้ คือค าสั่ง
การประปาส่วนภูมิภาคที่ 1085/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เรื่องแก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค และหนังสือค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค  
ที่ 195/2553 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องการขอวางท่อขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง และหนังสือค าสั่งการประปา
ส่วนภูมิภาคที่ 195/2553 เรื่องการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง และยอมรับเงื่อนไขการด าเนินการตามที่การ
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ประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด ข้อ 5 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวาง
ท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อ 

 /และอุปกรณ.์.. 
  และอุปกรณ์ต่างๆ ให้การประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป 
   จะเห็นได้ว่าค าสั่งการของการประปาส่วนภูมิภาค สั่งการตั้งแต่ปี 2553 และ 

2554 เพ่ือให้ด าเนินการตามหนังสือทั้งสองฉบับนี้  แต่โครงการที่ผ่านมารวมถึงทั้ง 5 
โครงการนี้เพ่ิงแล้วเสร็จในช่วงปี 60 ถึง 61  จึงขอน าเรียนผ่านทางประธานสภาไปยัง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกโครงการ  มิฉะนั้นจะ
เกิดความเสียหาย และท่ีส าคัญท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการต่อไป 
ประธำนสภำเทศบำล       ครับ  เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการและการบริการประชาชนต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  10  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

 4.4 ญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
กองช่ำง  งบลงทุน  หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค  จ ำนวน  1  รำยกำร  โครงกำรก่อสร้ำงรำวกันตกบริเวณฟุตบำท 
เลียบถนนทำงหลวงสำย 403 (สำยเก่ำ) เพื่อโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง    ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 กองช่าง  โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบ
ถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตกบริเวณฟุตบาท
เลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า)  ยาว 378.00 เมตร  พร้อมงานดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 1,134.00 ตารางเมตร  หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
หลักกำร 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 1  
รายการ   
เหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลที่วังได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างฟุตบาท
คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสาย 403 (สายเก่า)  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่



๑๐ 
 

แล้วเสร็จ  และโครงการดังกล่าวได้พิมพ์ลายสีบริเวณผิวหน้าฟุตบาท  ซึ่งงานเรียงหิน
ยาแนวจะต้องมีพ้ืนที่กองเก็บหิน  และต้องใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงานซึ่งหากจะ 

/กองเก็บหิน... 
กองเก็บหินบนฟุตบาทและใช้พื้นที่บนฟุตบาทในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรจะท าให้
ผิวหน้าของฟุตบาทที่มีการพิมพ์ลายเกิดความเสียหาย  และการปฏิบัติงานของ
เครื่องจักรจะท างานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าแสงสว่างกีดขวาง 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวง
สาย 403 (สายเก่า)  พร้อมเรียงหินยาแนวเป็นไปด้วยความเหมาะสม  ป้องกันความ
เสียหายและความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงขอแก้ไขโครงการ  โดยอาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค า
ชี้แจงงบประมาณรายการที่เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  จ ำนวน 1 รำยกำร 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

โอนลด โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนน สาย 403 (สายเก่า)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกบริเวณฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สาย
เก่า)  ยาว 378.00 เมตร  พร้อมเรียงหินยาแนว  จ านวน 1,134.00  ตารางเมตร  
หนา  0.10  เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณฟุตบาท
เลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตกบริเวณ
ฟุตบาทเลียบถนนทางหลวงสาย 403 (สายเก่า)  ยาว 378.00 เมตร  พร้อมงานดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 1,134.00 ตารางเมตร  หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง หน้าที่ 
138 ล าดับที่ 18)    

 ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 31  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  10  เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 

 

/ระเบียบวำระ… 



๑๑ 
 

 

 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ             
ประธำนสภำเทศบำล           

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ีวัง ทุกท่านครับ กระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องประเพณีวันสารทเดือนสิบ  

ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยเทศบาลต าบลที่วังจะจัดให้มีการแห่
หรม บไปยังวัดควนชม  ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.  มีการน าปิ่นโต
เพ่ือร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีใน
ครั้งนี้ครับ   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.00 น.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมือ่วันที่……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 



๑๒ 
 

 
 

/คณะกรรมกำร... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 

 
 

 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาต าบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


