
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ครั้งแรก 
วันที ่ 3  พฤษภาคม  2564  เวลา  14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
----------------------- 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายพรชัย  อินกอง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
2. นายสกล  อินธิแสง  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
3. นายบุญเลิศ  อุ่นหล้า  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1  
4. นายอุบล  พ่อลีละ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 
5. นายวัชระ พรมคนซื่อ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 
6. นายนรินทร์  รัตนสกุลพรหม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 
7. นายทองอยู่  เชื้อใหญ่  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 
8. นายค าสาย  พ่อลีละ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 
9. นายประเชิญ  เชื้อสาทุม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 
10. นางรจนา  อินทร์กอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 
11. นายอานนท์  ขุนหนู  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 
12. นางไทยทวี  ชุมปลา   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม     ไม่มี 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายชาญชัย  ค าจ าปา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 

2. นางสาวนฤมล  เหลือบุญชู ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง 
3. นางณัชชา  วงษ์จ าปา  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลพระซอง 
4. นายธนูฤทธิ์  แก้วมณีชัย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาววิมลรัตน์ วงค์หนายโกฏ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
6. นางสาวพิไลพร  พรมบุตร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 7. นางรวิสรา  อังครุฑ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

8. จ.ส.ต.เดชนิพล  จรบุรมย์ ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
9. นางณิชตญา  หูมวงศ์   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
10. นายณัฐวัฒน์  ค าเรือน ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางชยาภาภรณ์  ทองบ่อ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  
 
 
 
 
 



๒ 

 

เริ่มการประชุม        เวลา   14.00 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม :  ปลัดเทศบาลอ่านประกาศก าหนดประชุม 
นางสาวนฤมล  เหลือบุญชู           เรียนท่านพีรพล  ลือล่า นายอ าเภอนาแก ท่านเสรี หาญกล้า  ท้องถิ่น  
ปลัดเทศบาล   อ าเภอนาแกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉันนางสาวนฤมล  เหลือบุญชู  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านพีรพล  ลือล่า นายอ าเภอนาแก จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรับ  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
ครั้งแรก ในวันนี้ เชิญคะ 

 -  นายพีรพล ลือล่า ต าแหน่ง นายอ าเภอนาแก จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
 -  ปลัดเทศบาลอ่านประกาศก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง ครั้งแรก 

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลพระซอง ได้ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพระซอง แล้วนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคสอง  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ 15 ของผนวก ง. ท้ายค าสั่ง
จังหวัดนครพนม ที่ 3799/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จึง
ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองมาประชุมสภาเทศบาลต าบล
พระซองครั้งแรกในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ 28 เมษายน 2564  นายพีรพล  ลือล่า นายอ าเภอ
นาแก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   
- ล าดับถัดไปขอเรียนเชิญนายอ าเภอนาแก ในฐานะปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
 

นายพีรพล ลือล่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายพีรพล
นายอ าเภอนาแกฯ ลือล่า ต าแหน่ง นายอ าเภอนาแก ในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 

จังหวัดนครพนม กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง ครั้งแรก 

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกมี
ความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านทั้งหลาย 
ในโอกาสการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ครั้งแรก ในวันนี้  
หลังจากท่ีได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อม
กันทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพระซอง ครบตามจ านวนแล้ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
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ก าหนด กระผมนายอ าเภอนาแก ได้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง ขึ้นในวันนี้ 

ในโอกาสแรก ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลพระซอง ทุกท่าน ที่ได้รับการยอมรับไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นตัวแทนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาแห่งนี้ ผมขอ
ฝากข้อคิดและแนวทางปฏิบัติงานแก่ทุกท่านตามล าดับ ดังนี้ 

ประการแรก ขอเรียนว่า เจตนารมณ์หรือเป้าหมายส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศไทย นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในหลวงรัชการที่ 5 ได้ทรงริเริ่มให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นเจตนารมณ์หรือเป้าหมาย
เดียวกัน คือ การให้พ่ีน้องประชาชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศได้รับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน หรือได้รับการตอบสนองความต้องการที่ถูกต้องตรง
ความเป็นจริง โดยผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่นั้นๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ ในการดูแลส่งเสริมสนับสนุน
รัฐบาลและกลไกของรัฐบาล คือ จังหวัด หรืออ าเภอ ซึ่งหลักการดังกล่าว 
มีความชัดเจนอยู่ในกฎหมายของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบที่มีอยู่ในประเทศไทย  ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้มี
ความเข้าใจร่วมกันในหลักการที่ผมเรียนให้ทราบ เพ่ือการประสานงานอัน
ดีระหว่างเทศบาล อ าเภอ และจังหวัดนครพนม ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล
ในราชการแผ่นดิน 

ประการที่สอง การที่ทานได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในการ
เลือกให้ท่านเข้ามาท าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลครั้งนี้   ผมมีความ
ปรารถนาจะเห็นว่าในเรือล านี้เป็นเรือที่มีฝีพาย 

ที่เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เป็นเรือที่มีความสามัคคี ผมจึงขอตั้งความหวังไว้
กับท่านทั้งหลายด้วยว่า สภาเทศบาลชุดนี้ จะเป็นชุดที่ร่วมมือกันคิด อ่าน 
ท า เพ่ือส่วนรวมอย่างเต็มที่ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
ให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและเห็นแก่ประโยชน์ในระยะยาว เพ่ือ
ช่วยเหลือการท างานของนายกเทศมนตรีที่จะได้ท างานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลก าหนดไว้ อย่างไรก็ดีเมื่อนึกถึงความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น 
ความเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันมีได้แต่เมื่อผสมผสานความคิดเข้าด้วยกันและ
มีมติออกไปแล้ว ขอให้ทุกคนต้องเคารพในมติของเสียงส่วนใหญ่ คนที่เป็น
เจ้าของมติส่วนใหญ่ก็ต้องให้เกียรติเสียงส่วนน้อยแล้วก็รับฟังเขาด้วย 

ประการสุดท้าย  ในฐานะนายอ าเภอนาแก และข้าราชการในสังกัดทุก
ภาคส่วน พร้อมที่จะให้การปรึกษาหารือกับท่านตลอดเวลา หากเรื่องบาง
สิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ในระยะยาวนั้น  
มีระเบียบหรือกฎหมายกีดขวางกางก้ันอยู่ ขอให้ท่านได้วางใจว่า ท่านไม่ได้
ท างานอยู่เพียงล าพัง ยังมีอ าเภอ จังหวัดเป็นเพ่ือร่วมทางท่านอยู่  รวมทั้ง
ขอเรียนให้ทราบว่า เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดประโยชน์
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สุขแก่พ่ีน้องประชาชน ขอให้ท่านตั้งใจท างานให้ดีที่สุด ขอให้ท่านบริหาร
งบประมาณด้วยความโปร่งใส ขอให้ท่านรายงานให้ประชาชนทราบใน
ฐานะที่เป็นผู้ เลือกท่านขึ้นมาว่าท่านได้ท าอะไรไปบ้าง อย่างไร เป็น
ประโยชน์อย่างไร การรายงานนั้นต้องรายงาน ทั้ง 3 ระยะ คือ รายงาน
ตั้งแต่เริม่แรก รายงานระหว่างด าเนินการ และรายงานภายหลังสิ้นสุดการ
ด าเนินการ  ผมเชื่อว่าถ้าท่านมีแนวทางเช่นว่านี้แล้ว ท่านจะอยู่ในหัวใจ
ของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของสิทธิออกเสียงอย่างยั่งยืนยาวนาน 

บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
ครั้งแรก เพื่อให้สภาฯ ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อไป ขอขอบคุณครับ 
 - ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง เชิญสมาชิกสภาผู้มีอายุมากที่สุดท าหน้าที่
ประธานสภาฯชั่วคราว 

นางสาวนฤมล  เหลือบุญชู เรียนท่านนายอ าเภอนาแก ท่านพีรพล ลือล่า ท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาลฯ อ าเภอนาแก ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวนฤมล 

เหลือบุญชู  ปลัดเทศบาลต าบลพระซอง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ชั่วคราว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลผู้มีอายุมากที่สุดท าหน้าที่ประธานสภา
ชั่วคราว  ท่านนรินทร์  รัตนสกุลพรหม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
เขต 1 เป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุด ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวคะ 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ประธานสภาชั่วคราว น าสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวค าปฏิญาณตนในที่
ประชุมสภาฯ 

นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม เรียนท่านนายอ าเภอนาแก ท่านท้องถิ่นอ าเภอนาแก และสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ     เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 1 มีความยินดีปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว  น า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองกล่าวค าปฏิญาณตน ตามข้าพเจ้า  
“ข้าพเจ้า...นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม....ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น”  ระเบียบวาระต่อไปเลือก
ประธานสภาเทศบาล 

 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง เลือกประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม เรียนท่านนายอ าเภอนาแก ท่านท้องถิ่นอ าเภอนาแก และสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม สมาชิก

สภาเทศบาล เขต 1 ท าหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว  ในระเบียบวาระนี้ 
เลือกประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซองเพ่ือเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลพระซอง เชิญท่านสมาชิกยกมือเสนอ ท่านอานนท์ ขุนหนู ยกมือ
เชิญเสนอครับ 

 



๕ 

 

นายอานนท์  ขุนหนู   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายอานนท์  ขุนหนู 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง ผมขอเสนอชื่อนายพรชัย  อินกอง เป็น

ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายค าสาย พ่อลีละ  และนายประเชิญ เชื้อสาทุม 
 -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  ท่าน

ใดเห็นชอบว่าให้ นายพรชัย  อินกอง  เป็นประธานสภาเทศบาลต าบล 
พระซอง กรุณาออกเสียงด้วยการยกมือ เห็นชอบ  11 เสียง  

 -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ 
    -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายพรชัย  อินกอง เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง 

จ านวน 11 เสียง  งด 1 เสียง   
 (พักการประชุม ให้นายอ าเภอลงนามค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ) 
นางสาวนฤมล เหลือบุญชู             (อ่านค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง) 
ปลัดเทศบาลฯ ค าสั่งอ าเภอนาแกที่  1104 /2564เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

ต าบลพระซอง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม อาศัยอ านาจตามมาตรา 20 
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 13 ของผนวก ง. ท้าย
ค าสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3799/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
ประกอบมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลพระซอง ครั้งแรก เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2564  จึง
แต่งตั้ง  นายพรชัย  อินกอง   เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง  ณ วันที่  3   
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 นายพีรพล  ลือล่า นายอ าเภอนาแก 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอเชิญนายพรชัย อินกอง  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซองคะ 

นายพรชัย  อินกอง  เรียนท่านนายอ าเภอนาแก ท่านท้องถิ่นอ าเภอนาแก และสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย  อินกอง สมาชิกสภา

เทศบาล เขต 1 มีความยินดียิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านสมาชิกที่เลือก
ให้กระผมปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ผมจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพ่ือประโยชน์
ของเทศบาลต าบลพระซองเป็นที่สุด  ขอด าเนินการประชุมระเบียบวาระ
ต่อไป เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เลือกรองประธานสภาเทศบาล 
นายพรชัย  อินกอง ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เพ่ือแต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง  เชิญท่านอุบล  พ่อลีละ ยกมือ

เสนอครับ 
 



๖ 

 

นายอุบล  พ่อลีละ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายอุบล  พ่อลีละ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง ผมขอเสนอชื่อนายสกล  อินธิแสง เป็น

รองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง  
นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายบุญเลิศ  อุ่นหล้า  และนางรจนา อินทร์กอง 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอ

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ ให้นายสกล อินธิแสง 
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ  

 สมาชิกสภาฯ ยกมือจ านวน 10 เสียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบ ให้นายสกล อินธิแสง เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ  

 สมาชิกสภาฯ ยกมือจ านวน - เสียง   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายสกล  อินธิแสง  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล  

พระซอง จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ต่อไประเบียบวาระเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นายพรชัย  อินกอง ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เพ่ือแต่งตั้ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง  เชิญท่านสกล  อินธิแสง ครับ 
นายสกล  อินธิแสง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายสกล  อินธิแสง 
รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง ผมขอเสนอ

ชื่อนางไทยทวี  ชุมปลา เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง  
นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม  และนายทองอยู่  เชื้อใหญ่ 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอ

มติที่ประชุม - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ ให้นางไทยทวี ชุมปลา 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ  

 มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
     -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ  
     -  ไม่มีผู้ยกมือ - 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นางไทยทวี ชุมปลา เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง 

จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ระเบียบวาระต่อไปเรื่องก าหนดประชุมสมัยสามัญ และก าหนดวันเริ่มสมัย

สามัญของปีถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ก าหนดประชุมสมัยสามัญ และก าหนดวันเริ่มสมัยสามัญของปีถัดไป 
นายพรชัย  อินกอง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เสนอก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลสมัยสามัญประจ าปี 2564 และก าหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญของปีถัดไป ท่านอานนท์  ขุนหนู ยกมือเชิญเสนอครับ 
 
 



๗ 

 

นายอานนท์  ขุนหนู   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายอานนท์  ขุนหนู 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 ผมขอเสนอ ก าหนดสมัยประชุม

สภาเทศบาลต าบลพระซอง สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 จ านวน 4 สมัย 
ดังนี้   
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 3 
มิถุนายน 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึง 30 
กรกฏาคม 2564 มีก าหนด 30 วัน  
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 
สิงหาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 
ธันวาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  มีก าหนด 28 วัน 

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม  และนายสกล  อินธิแสง มีสมาชิก

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลพระซองตามท่ีท่านอานนท์ ขุนหนู เสนอโปรดออกเสียงด้วยการยกมือ 
มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 

 -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ 
  -ไม่มีผู้ยกมือ- 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
ประจ าปี 2564  เห็นชอบจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึง 3 
มิถุนายน 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึง 30 
กรกฏาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 
สิงหาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 
ธันวาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน 
- ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  มีก าหนด 28 วัน 

 ระเบียบวาระต่อไปเรื่องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายพรชัย  อินกอง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เสนอจ านวนคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตรวจรายงานการประชุมซึ่ง ไม่ต่ ากว่า 3 คนและไม่เกิน 7 คนประชุม  ท่าน

ประเชิญ เชื้อสาทุม ยกมือเชิญเสนอครับ 
 



๘ 

 

นายประเชิญ  เชื้อสาทุม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายประเชิญ เชื้อสาทุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม จ านวน 7 คน ครับ 
นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายค าสาย พ่อลีละ  และนายอุบล พ่อลีละ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม จ านวน 7 คน โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ ยกมือจ านวน 11 คน 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ   
-ไม่มีผู้ยกมือ- 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 คน  
จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการชุม จ านวน 7 คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1  ท่านอานนท์ ขุนหนู ยดมือ
เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 ครับ 

นายอานนท์  ขุนหนู   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายอานนท์  ขุนหนู 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 ผมขอเสนอ นางรจนา อินทร์กอง

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คน
ที่ 1 ครับ   

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม  และนายสกล  อินธิแสง มีสมาชิก

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ ให้นางรจนา  อินทร์กอง เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 โปรดออกเสียงด้วยการยก
มือ -มีสมาชิกยกมือ จ านวน 11 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นางรจนา  อินทร์กอง เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 1 จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่ 2 เชิญครับ ท่านรจนา อินทร์กอง ยกมือเชิญเสนอครับ 

นางรจนา  อินทร์กอง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง ดิฉันนางรจนา  อินทร์กอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 ดิฉันขอเสนอ นายอานนท์ ขุนหนู

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คน
ที่ 2 คะ   

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม  และนายทองอยู่  เชื้อใหญ่ มีสมาชิก

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบ ให้นายอานนท์  ขุนหนู เป็น



๙ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 โปรดออกเสียงด้วยการยก
มือ -มีสมาชิกยกมือ จ านวน 10 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นายอานนท์  ขุนหนู เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คนที่ 2 จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 3 เชิญครับ ท่านประเชิญ เชื้อสาทุม ยกมือเสนอเชิญครับ 
นายประเชิญ  เชื้อสาทุม   เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายประเชิญ เชื้อสาทุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 2 ผมขอเสนอ นายค าสาย พ่อลีละ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คนที่ 3 ครับ   
นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายสกล อินธิแสง และนายทองอยู่  เชื้อใหญ่ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้นายค าสาย พ่อลีละ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -มีสมาชิกยก
มือ จ านวน 10 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายค าสาย  พ่อลีละ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 3 จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 4 เชิญครับ ท่านค าสาย  พ่อลีละ ยกมือเสนอ เชิญครับ 
นายค าสาย  พ่อลีละ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายค าสาย  พ่อลีละ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 ผมขอเสนอ นายประเชิญ เชื้อสาทุม 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คนที่ 4 
ครับ   

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายบุญเลิศ อุ่นหล้า และนางรจนา  อินทร์กอง มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้นายประเชิญ เชื้อสาทุม เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 4 โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -มีสมาชิก
ยกมือ จ านวน 9 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นายประเชิญ เชื้อสาทุม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 4 จ านวน 9 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 5 เชิญครับ ท่านบุญเลิศ อุ่นหล้า ยกมือเสนอ เชิญครับ 
นายบุญเลิศ อุ่นหล้า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายบุญเลิศ อุ่นหล้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 ผมขอเสนอ นายอุบล พ่อลีละ เป็น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คนที่ 5 ครับ   
 



๑๐ 

 

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายค าสาย พ่อลีละ และนายทองอยู่ เชื้อใหญ่ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้นายอุบล พ่อลีละ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนที่ 5 โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -มีสมาชิกยกมือ 
จ านวน 10 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายอุบล พ่อลีละ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คนที่ 5 จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 6 เชิญครับ ท่านสกล อินธิแสง ยกมือเสนอ เชิญครับ 
นายสกล  อินธิแสง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายสกล  อินธิแสง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 ผมขอเสนอ นายนรินทร์ รัตนสกุล

พรหม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง 
คนที่ 6 ครับ   

นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายค าสาย พ่อลีละ และนายทองอยู่ เชื้อใหญ่ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้นายนรินทร์  รัตนสกุลพรหม เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 6 โปรดออกเสียงด้วยการยก
มือ -มีสมาชิกยกมือ จ านวน 10 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมคนที่ 6 จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 7 เชิญครับ ท่านนรินทร์ รัตนสกุลพรหม ยกมือเชิญเสนอชื่อครับ 
นายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง กระผมนายนรินทร์ รัตนสกุลพรหม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง เขต 1 ผมขอเสนอ นายบุญเลิศ อุ่นหล้า 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง คนที่ 7 ครับ   
นายพรชัย  อินกอง ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้รับรอง นายอุบล พ่อลีละ และนายทองอยู่ เชื้อใหญ่ มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้นายบุญเลิศ อุ่นหล้า เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 7 โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -มีสมาชิกยก
มือ จ านวน 10 เสียง 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดออกเสียงด้วยการยกมือ -ไม่มีผู้ยกมือ- 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายบุญเลิศ อุ่นหล้า เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมคนที่ 7  จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 



๑๑ 

 

นายพรชัย  อินกอง มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง  หัวหน้าส่วนราชการ  

เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุม  และปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลพระซอง  
 ครั้งแรก  ในวันที่ 3 พฤษภาคม  2564  ครับ 

  
 
 

ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึก  

    นางไทยทวี  ชุมปลา 
         ต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพระซอง 

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว    เมื่อวันที่   10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 
 

ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ      
             (นายอานนท์  ขุนหนู) 
 
 

(ลงชื่อ)                     กรรมการ    (ลงชื่อ)       กรรมการ 
          (นางรจนา อินทร์กอง)               (นายค าสาย  พ่อลีละ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)                    กรรมการ           (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
          (นายอุบล  พ่อลีละ)                      (นายบุญเลิศ   อุ่นหล้า) 
 
 

   (ลงชื่อ)                          กรรมการ  
                                         (นายนรินทร์  รัตนสกุลพรหม) 
 

 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ / เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 (นายประเชิญ  เชื้อสาทุม) 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่    ครั้งที่     ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่         เดือน                    พ.ศ. 2564 

 
 

   (ลงชื่อ)                   ประธานสภาเทศบาลต าบลพระซอง  
                                       (นายพรชัย  อินกอง) 


