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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕7
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕7 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
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นายถวิล
มณีขัติย
นายศักดิพันธุ
จันตัน
นางอนงคลักษณ ธีระศักดิ์
นางสาวไพลินปญโญกลาง
นางประภัสสรสิทธิใหญ
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นายสายัณห
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นางรัชนีวรรณ
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นายธนาคาร
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ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว
นักพัฒนาชุมชน 6 ว (แทน)ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ

เริ่มประชุมเวลา09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม เลขานุการสภาเทศบาล ได
นับองคประชุม เห็นวาสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 9 คน เปนอันวาครบองค
ประชุมแลว ไดกลาวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เปน
ประธานเปดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน
สําหรับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญสมัยที่
๑ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ ๒๕๕7 ตรงกับวันที่ 24กุมภาพันธ 2557 บัดนี้
ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุมสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แจงสมาชิกสภาที่ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจสวนตัว จํานวน 3 คน
ไดแก
1.นายมานพ ทาสีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
2 นายรันตศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3 นางพจนีย รัตพนัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
1.2 แจงนัดหมายสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 เวลา
07.00 น. พรอมกันที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ เพื่อเดินทางไปรวมอบรมตาม
โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นจังหวัดลําพูน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
/จึงแจงให...
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ที่ประชุม:

จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1 ประจําป 2557ในวันที่ 5กุมภาพันธ
2556 ที่ฝายเลขานุการสภาเทศบาล ไดนําสําเนาแจกจายไปแลว มีสมาชิก
ทานใดจะสอบถามหรือขอแกไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไมมี)สมาชิกทานใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุม โปรดไดยกมือขึ้น

ที่ประชุม:

มีมติรับรองดวยคะแนนเสียง จํานวน 8 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ไมอยูในที่ประชุม -คน
ลาประชุม 3คน

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาใชจายใน แผนงาน เคหะ
และชุมชน ประเภทคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางผนังกันตลิ่งพังดวย
แผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21 บานฮองกอมวง 2 งบประมาณจํานวน
291,000 บาท
ขอเชิญนายกเทศมนตรีกลาวชี้แจง

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปน
คาโครงการกอสรางผนังกันตลิ่งพังดวยแผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21
บานฮองกอมวง ๒ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
เรื่องเดิม
ตามที่เทศบาลตําบลมะเขือแจ ไดจายขาดเงินสะสม เพื่อจาย
/เปนคาโครงการ…
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เปนคาโครงการกอสรางผนังกันตลิ่งพังดวยแผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21
บานฮองกอมวง ๒ เริ่มจากสะพานหลังโรงเรียนฮองกอมวง ถึงบานนายแสง
ยากุลี ขนาดความสูง 2 .50 เมตร ยาว 65.00 เมตร งบประมาณ 192,000
บาท (งบจายขาดป 2555) เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2555 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นั้น
ขอเท็จจริง
1 เทศบาลไดกําหนดขายเอกสารสอบราคาโครงการดังกลาว
ตามระเบียบพัสดุแลวระหวางวันที่ 7-18 มกราคม 2556 ปรากฏวาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดการซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกลาว ไมมีผูมาซื้อ
เอกสารสอบราคาแตอยางใดและไดโอนสํารองจายไปเพิ่มอีกจํานวน 70,000
บาทเมื่อคราวประชุมสภาวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ก็ยังไมมีผูมาซื้อเอกสาร
สอบราคาแตอยางใด
2. โครงการดังกลาวไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป ประกอบกับไมไดกันเงินไวแตอยางใด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๔๘ เมื่อไดรับอนุมัติใหใช
จายเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ประเด็นที่จะตองพิจารณา
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนในพื้นที่
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และเปนการ
ใหบริการชุมชนและสังคม จึงใหโครงการดังกลาวดําเนินการตอไปอีก จึงได
ออกแบบ/ประมาณราคาใหมโดยเพิ่มราคาคาวัสดุกอสรางใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เปน
จํานวนเงิน 291,000 เพื่อจายเปน คาโครงการกอสรางผนังกันตลิ่งพังดวย
แผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21 บานฮองกอมวง ๒ ความสูง 2.50 เมตร
ยาว 65.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาแจกใหแลว
/กฎหมาย…
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๔๘
ขอ 89 ความวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใช
จายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการ
เพิ่มพูนรายได ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2)ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและแตประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลวองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่ง
ปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไปอนึ่ง ขอรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
ตามเอกสารประกอบแนบทายดังนี้
1.ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557จํานวน
30,368,085.68บาท
หัก โครงการที่ขออนุมัติจายขาด เมื่อคราวประชุมวันที่5 กุมภาพันธ 2557
จํานวน 2,065,300.๐๐ บาท
หัก โครงการที่ขออนุมัติจายขาดเมื่อวันที่ 15 ก.พ.56 (ที่ยังไมไดเบิกจาย)
จํานวน9,681,100.๐๐ บาท
หัก เงินฝาก กสท.
จํานวน 4,207,637.93 บาท
หัก ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 9,806.00 บาท
/หัก ลูกหนี…้
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หัก ลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่
หัก ลูกหนี้ภาษีปาย
หัก ทรัพยสินเกิดจากเงินกู
เงินสะสมที่สามารถนําใชได

จํานวน 4,402.30.๐๐ บาท
จํานวน 11,560.00.๐๐ บาท
จํานวน 1,900,000.๐๐ บาท
จํานวน 12,488,279.45 บาท

และขอมอบใหหัวหนาฝายแบบแผนไดชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการนี้
ดวย เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
นายสายัณห มณีวรรณ:
หัวหนาฝายแบบแผนฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจโครงการกอสรางผนังกันตลิ่งพังดวย
แผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21 บานฮองกอมวง ๒ ไดเคยขอปรับปรุงแบบ
เปนชนิดฐานแผ โดยไดขอโอนงบประมาณจากเงินสํารองจายไปเพิ่มอีกจํานวน
70,000 บาทแลวแตยังไมมีผูมาซื้อเอกสารสอบราคาแตอยางใด เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่และใหโครงการดําเนินตอไปได
อีก จึงไดเปลี่ยนราคาวัสดุกอสรางใหเปนปจจุบันโดยอิงราคาทองตลาดทําให
งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 29,000 บาท จึงนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางผนังกันตลิ่ง
พังดวยแผนคอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21 บานฮองกอมวง ๒ ตามที่ไดเสนอมา
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม ขอเชิญ

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจขอ ตั้งขอสังเกตุวาเมื่อเทศบาลฯเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งบประมาณแลวประมาณ 29,000 บาท จะมีผูมาซื้อซองสอบราคาหรือไม
นายกันณพงศ จันทรน้ํา: เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอความเห็นสวนตัววา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปริมาณดินถมตั้งจํานวนไวมากเกินความจําเปน
นายรัตน ไชยวงคษา:
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอความเห็นวาโครงการนี้ควร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย เพื่อใหทันกอนฤดูฝนที่จะมาถึง
นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ:
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอความเห็นวา การเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณในครั้งนี้มากเกินไป เนื่องจากเห็นวาในการดําเนินการจะ
/ใชแรงงาน...
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ใชแรงงานในหมูบาน เสนอวาควรจะใชงบประมาณ สองแสนหกหมื่นบาทก็
พอประกอบกับเห็นวาจะมีผูรับจางในพื้นที่มาของานทําดวย
นายทรงศักดิ์ สุภา:
เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ จากการไปสํารวจสถานที่ที่จะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กอสรางโครงการ เห็นวาราคาที่ตั้งไวนี้เหมาะสมแลว เพราะตลิ่งพังไปเยอะ
แลว ราคาวัสดุอุปกรณก็ราคาสูงขึ้น หากมีผูรับจางในหมูบานเสนอตัวทําก็ให
มาศึกษาดูแบบกอนและจะเปนการสรางงานสรางรายไดแกชาวบานในพื้นที่
ดวย
นายรัตน ไชยวงคษา:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ขอเสนอความเห็นวาเนื่องจาก
ปจจุบันราคาวัสดุกอสรางเพิ่มราคาขึ้น ราคาที่ตั้งไวนี้เห็นสมควรวาเหมาะสม
แลว

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอแสดงความเห็นวาเนื่องจากโครงการ กอสรางผนังกันตลิ่งพังดวยแผน
คอนกรีตสําเร็จรูป หมูที่ 21 บานฮองกอมวง ๒
ไมไดดําเนินการกอหนี้
ผูกพันแตอยางใดทําใหงบประมาณที่ตั้งไวตกเปนเงินสะสมไป เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ จึงไดออกแบบประมาณราคาขึ้นมาใหม
จากการที่ราคาคาวัสดุกอสรางมีราคาสูงขึ้นทําใหกองชางตองประมาณราคา
เพิ่มขึ้นใหม และจากการที่มีผูรับจางบางคนในพื้นที่มาขอแบบแปลนเพื่อ
ศึกษาดู ไมอาจทราบชัดเจนวาจะตกลงรับเปนผูรับจางหรือไม ซึ่งตามระเบียบ
พัสดุวาดวยการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการสอบราคาตามระเบียบขั้นตอน
ที่กําหนดไว ซึ่งจากการไปสํารวจสถานที่จะตั้งของโครงการเห็นวาตลิ่งพังไป
เยอะเกือบใกลแท็งคน้ําประปาแลว เห็นวาโครงการนี้ควรรีบดําเนินการ หาก
ปลอยเวลาเนิ่นนานไปอาจจะตองเพิ่มงบประมาณอีกก็เปนไปได
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญ(ไมมี)
มีสมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มติเห็นชอบอนุมัติดวยคะแนนเสียง จํานวน 8 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไมอยูในที่ประชุม - คน
ลาประชุม
3 คน
/นายบุญทา...

8
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมขอเชิญ

นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอสอบถามเรื่องปายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ตามซอยในหมูบาน ขณะนี้ยังไมมีเนื่องจากถูกถอนออก จึงอยากสอบถามวา
เทศบาลมีนโยบายจะนํามาติดตั้งใหมหรือไม
นายทองดี ปญญาเจริญ:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอสอบถามวานายกมี
นโยบายจะทําปายชื่อซอยตางๆ ในหมูบานหรือไมอยางไรเนื่องจากประชาชน
สอบถามมา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอแสดงความเห็นวาเรื่องปายชื่อซอยตางๆในหมูบานเปนโครงการที่ใหม ที่
เทศบาลควรพิจารณาจัดทําประกอบกับขณะนี้อยูระหวางการจัดประชุม
ประชาคมอยูแลว

นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล กรณีปายชื่อซอยตามหมูบานตางๆ ขอมอบหมาย
ใหสมาชิกสภาทุกทานไปตรวจสอบจํานวนซอยในที่ตนเองรับผิดชอบอยู และ
สมควรจะติดปายชื่อและมอบหมายใหกองชางดูแลจํานวนงบประมาณในการ
จัดทําปายครั้งนี้ดวยและเห็นวาจะจายจากเงินสํารองจายซึ่งมีความคิดวาจะทํา
ปายประชาสัมพันธทางเขาเขตเทศบาลที่บานปูเลยกอนตอไปก็จะจัดทําปาย
หมูบานตามมา
เชิญสมาชิกสภาและพนักงานไปประชุมเพื่อรวมหารือแลกเปลี่ยนขอมูลที่
เกี่ยวของของชุมชนที่อยูในพื้นที่รอบ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ที่ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“หริภญไชย” จังหวัดลําพูน เวลา 09.00– 12.00 น.
เวลา 13.00 น. วันนี้เชิญไปรวมประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาที่บานหนอง
หอยหมูที่ 10

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอเสนอความเห็นวาปายประชาสัมพันธโครงการ
กอสรางที่ใชเกิน 2 ป ควรใหรื้อออกและนํามาดัดแปลงเพื่อทําประโยชนใหม
/นายสงกรานต…
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นายสงกรานต พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาเทศบาลขอเสนอความเห็นวาขณะนี้ใกลฤดูแลงแลว ใหเตรียม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ระวังปองกันอัคคีไฟดวยเรื่องรถดับเพลิงใหเจาหนาที่เตรียมพรอมทุกเวลา
นายวัฒนาจันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล จากการที่ไดมอบหมายใหงานประชาสัมพันธทํา
สรุปผลงานในชวงสองปที่ผานมา ขณะนี้กําลังอยูระหวางตรวจสอบอยู หาก
เสร็จแลวก็จะไดแจกจายเพื่อประชาสัมพันธตอไป หากสมาชิกสภาทานใดวาง
ขอเชิญไปรวมตรวจสอบดูเพื่อจะไดแกไขเพิ่มเติมได
ในการประชุมครั้งตอๆไปหากสมาชิกสภาทานใดมีปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่หรือขอสงสัยใดๆ ก็ใหนําเสนอได และอยากใหกอง
สาธารณสุขนําเสนอรางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันปญหาเรื่องความ
สะอาด มาตรการปองกันลําคลองเนาเหม็น การปองกันไฟไหม เปนตนไป

นายเจษฎา อุตแจม:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียน ประธานสภาเทศบาลขอสอบถามวาเทศกิจ สามารถไปวากลาวตักเตือน
ชาวบานที่เอากระถางมาเกะกะ/รุกล้ําถนนสาธารณะไดหรือไม ทั้งนี้หากทําไดก็
จะสรางความเปนระเบียบเรียบรอยแกชุมชน

นายศักดิพันธุ จันตัน:
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการปองกันและระงับ
อัคคีภัยวาเทศบาลไดมีการคําสั่งแตงตั้งอาสาสมัครดับไฟปา มีการจัดเตรียม
ดูแลเครื่องมือเครื่องใชใหมีสภาพใชงานไดทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุ มีการสราง
เครือขายเพื่อระงับเหตุไฟไหมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลเคียงอยูแลว
เชนทิศเหนือก็จะเปน เทศบาลตําบลบานธิ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาบ
ทิศใต ไดแกเทศบาลตําบลศรีบัวบาน เทศบาลตําบลบานกลาง ทางไปบาน
เหมืองกวัก ก็จะมีเทศบาลตําบลอุโมงค
สวนที่สมาชิกสภาเทศบาลนําเสนอปญหาเรื่องการรุกล้ําถนนที่สาธารณะก็จะ
รับไปดําเนินการ

นายบุญทาตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเพิ่มเติมปญหารุกล้ําถนนทางสาธารณะ หมูที่ 9 มีบางบานกอสรางรั้วและ
ทําที่ปลูกตนไมลวงล้ําเขาไปในเขตถนน ฝากใหพิจารณาแกไขดวย มีสมาชิก
สภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม (ไมมี)ก็ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกๆ ทาน ที่ไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้จนครบองคประชุมและ
/ขอขอบคุณ..
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ขอขอบคุณผูที่เขารวมประชุม ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน ทุกทาน และขอปด
การประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
2
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ไวเพียงแคนี้
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ 2557 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)

