๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕6
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

ผู้มาประชุม
๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญทา
นายมานพ
นางสาวเสาวลักษณ์
นายทรงศักดิ์
นายเจษฎา
นายรุ่งฤทธิ์
นายรัตน์
นางพจนีย์
นายสงกรานต์
นายทองดี
นายกันณพงศ์
นายรันต์

ตันตรา
ทาสีคา
ริบแจ่ม
สุภา
อุตแจ่ม
กองยศสืบ
ไชยวงค์ษา
รัตพนัส
พรหมพนัส
ปัญญาเจริญ
จันทร์นา
ศิริหิรัญรัชตะ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมการประชุม
นายคามูล
พรหมพนัส
นายประเสริฐ
อุตตระพะยอม
นายกสินธุ์
สายเกษม
นายพชร
หลวงไผ่พล
นายถวิล
มณีขัติย์
นายศักดิพันธุ์
จันตัน
นายนพดล
เตียวตระกูล
นางรัชนีวรรณ
จินดาสถาน
นายธนชาติ
เตจ๊ะยวง
นายธนาคาร
พึ่งธรรม
นางรุ่งรัต
จาปาเทศ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
/-12. นายกิตติธัช..........

๒
12
13
14

นายกิตติธัช
นายอภิชาติ
นายคณิตพงษ์

ใจมุข
อุตเจริญ
นาคกระแสร์

วิศวกรโยธา
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

/-เริ่มประชุมเวลา..........

๓
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.

เมื่ อ ถึ ง เวลาประชุ ม นางสาวเสาวลั ก ษณ์ ริ บ แจ่ ม เลขานุ ก ารสภาเทศบาล
ได้นับองค์ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน ๑2 คน เป็นอันว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญ นายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน
เปิดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครังที่ 6
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕6 ตรงกั บวั นที่ 12 กั นยายน 2556 บั ดนี ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมื่อคราวประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 4 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
และคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 5 ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 11
กัน ยายน 2556 ที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นาส าเนาแจกจ่ายไปแล้ ว มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี) สมาชิกท่านใด
เห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้ยกมือขึน

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน ๑1 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม – ไม่มี
ลาประชุม – ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุม

/-ระเบียบวาระที่ 3......

๔
นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบั บ ที่ 2 ของเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ใ นวาระที่ 2
ขันแปรญัตติ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญที่ 3 ครังที่ 5 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2556 ได้มีสมาชิกสภาขอให้มีการแปรญัตติโดยที่ประชุมสภาเทศบาล
เป็ น กรรมการแปรญั ต ติ เ ต็ ม สภา โดยประธานสภาที่ ป ระชุ ม เป็ น ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ นัน วันนี จึงเป็นการแปรญัตติเต็มสภา โดยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ .ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 60 ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึนใหม่
หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนที่ขออนุมัติจ่าย
เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเชิญฝ่ายบริหารได้อภิปราย

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น เนื่ อ งจากได้ รั บ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ เข้าร่ว มประชุมแทน ดังนันจึงขอให้ เจ้าหน้าที่
งบประมาณชีแจงในส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติม
รายละเอี ย ดร่ า งเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 สืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ ส อบถามรายละเอี ย ด ในหมวดค่ า ใช้ ส อย รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของเทศบาล ตังไว้จานวน 1,675,800 บาท ว่าไม่มี
ความชัดเจนในรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ดังนัน จึงขอเพิ่มเติมรายละเอียดให้มี
ความชัดเจน ดังนี ค่าจ้างเหมาบริการ/แรงงาน/ฯลฯ เพื่อการดาเนินงานเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ “แก้ไขผั งเมืองรวมเมืองล าพูน ” โดยการดาเนินงานร่ว มกับ
สานักงานโยธาฯจังหวัดลาพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวัดลาพูน รวม
9 แห่ง ได้แก่ 1 เทศบาลเมืองลาพูน เทศบาลตาบลเหมืองง่า เทศบาลตาบลอุโมงค์
เทศบาลตาบลบ้านกลาง เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เทศบาลตาบลต้นธง เทศบาล
ตาบลเวียงยอง เทศบาลตาบลศรี บัวบานและ องค์การบริหารส่วนตาบลสันป่าสัก
จึงนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ

/-มีสมาชิกท่านใด..........

๕
นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ ได้โปรดยกมือ (ไม่มี) ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิ ก สภาท่ า นใดเสนอแปรญั ต ติ แ ต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั นเป็ น อั น ว่ า ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 ไม่มีการ
แก้ไข

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

3.2 เรื่ อ งการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 3
ขันเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จากการที่ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติแต่อย่างใดใน
วาระที่ 2 จึงนาไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้
ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ในร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้
ในเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง จานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม - ไม่มี
ลาประชุม ไม่มี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็ น อั น ว่ าที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบอนุ มั ติ ให้ ต ราเป็ นเทศบั ญญั ติ เรื่ องงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2 เพื่อบังคับใช้ในเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญ

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ต่อไปในการประชุมสภาเทศบาล
จะขออนุญาตเชิญหัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมด้วย เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึนร่วมกันและ
เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร โดยปลัดจะออกหนังสือแจ้งทุกครัง
/การที่เชิญหัวหน้ากอง...

๖

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

การที่เชิญหัวหน้ากอง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านต่างๆเข้าร่วมรับฟัง
การประชุม เป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องที่มีพนักงานบางคนนารถของราชการออกไปทา
ธุระส่วนตัวในเวลางานนัน อยู่ ที่จิตใต้สานึกของพนักงาน ขอให้ตังใจทางานและมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนเอง สมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหน้าส่วน
ราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญ

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอฝากกองช่าง เรื่องไฟฟ้าตก
ที่หมู่ 7 มีชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาหลายรอบแล้ว ยังไม่มีการดาเนินการซ่อมแซม
จากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอฝากเจ้าหน้าที่กองช่างติดตาม
โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 3 ช่างได้ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่มีชาวบ้านร้องเรียน
มาว่า วางท่อไม่ค่อยหนาแน่น จึงขอให้เจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าไปตรวจสอบด้วยและ
ขอให้ แจ้ งผู้ รับเหมาที่รับผิ ดชอบงานดาเนินการซ่อมแซมให้ เสร็จสมบูรณ์ ในเวลา
2-3 วันนี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายอภิชาติ อุตเจริญ นายช่างไฟฟ้า ขอชีแจงด้วย ขอเชิญ

นายอภิชาติ อุตเจริญ:
นายช่างไฟฟ้า

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องไฟฟ้า ได้ประสานงานกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว จะเข้ามาดาเนินการซ่อมในวันนี

นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรี ย น ประธานสภาและ สมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น โครงการวางท่ อ ประปา
หมู่ที่ 3 มีกรรมการตรวจโครงการอยู่แล้ว หากทางานเสร็จแล้ว ยังไม่จ่ายเงินให้ จะ
เกิดปัญหาตามมา

นายสงกรานต์ พรหมพนัส: เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอฝากเจ้าหน้าที่กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
ใบคาร้องต่างๆที่ชาวบ้านได้เขียนเข้ามาและโครงการต่างๆที่เขียนให้ผู้รับเหมา ขอให้
ดาเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพราะปกติถ้าสมาชิกสภาไม่ติดตามงาน เจ้าหน้าที่ก็ไม่รีบ
ดาเนินการให้
/เรียน ประธานสภา..

๗
นายคามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องกองช่าง ใบคาร้องที่
ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามานันมีจานวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละ
ด้านมีจานวนไม่เพียงพอต่องานที่เข้ามา ตามความคิดเห็นส่วนตัวอยากจะรับพนักงาน
จ้างเหมามาเพิ่มอีก

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศกิจ พูดคุยชีแจงถึงปัญหาภายในท้องที่ตาบลมะเขือแจ้ ตังแต่เข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ ขอเชิญ

ดต.อดิเรก อินต๊ะพิงค์:
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขณะนีได้ดาเนินการทาหนังสือ
แจ้ ง รื อป้ า ยที่ ติ ด ตามเสาไฟฟ้ า และตามถนนบริ เ วณต าบลมะเขื อ แจ้ แ ล้ ว
และเรื่องปัญหาและอุปสรรคการทางานติดขัดบุคลากรตาแหน่งธุรการมาช่วยงานใน
สานักงาน ขาดรถในการออกตรวจพืนที่ ขาดอุปกรณ์สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์
เป็นต้น

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอเสนอฝ่ายบริหารว่า ก่อนที่จะรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ต้องเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆให้เขาด้วย ไม่ใช่รับมาอย่างเดียวแต่ไม่มีความพร้อมในด้านผู้ช่วยงานและ
อุปกรณ์ต่างๆให้ ขอเชิญปลัดเทศบาลชีแจง

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เนื่องจากงานเทศกิจเป็น
ตาแหน่งที่เปิดกรอบใหม่ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างาน หน้ า ที่ ห ลั ก ของเทศกิ จ มี ห น้ า ที่ ดั ง นี 1. ดู แ ลการจราจรและรั ก ษา
ความสงบ 2. ออกตรวจพืนที่ ทังเช้าและบ่าย 3. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด
ของตลาดที่ตังในตาบลมะเขือแจ้ ซึ่งงบประมาณต่างๆที่จะเบิกจ่ายในการซือครุภัณฑ์
ก็ได้นามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2557 แล้ว เรื่องคาร้องต่างๆที่ชาวบ้านได้เขียน
คาร้องเข้ามานัน จะมีการจัดลาดับตามความเดือดร้อนเร่งด่วน ที่ดาเนินการล่าช้าเป็น
เพราะบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกองช่างมีจานวนน้อย

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คาร้องที่มีจานวนมากถึง
200 ฉบับ นัน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ ถ้าไม่ทันขอให้
/-ดาเนินการ...

๘
ดาเนินการประมาณครึ่งหนึ่งของทังหมด ก็จะเป็นเรื่องที่ดี หัวใจหลักของเทศบาลคือ
กองช่าง น่าจะเพิ่มพนักงานของกองช่าง ขอฝากฝ่ายบริหารนากลับไปคิดด้วย
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การทางานต้องมีความพร้อมใน
ระดับหนึ่ง ไม่ใช่อะไรก็อ้างว่าไม่มีอุปกรณ์ ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดชีแจง

นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่
ชาวบ้านเขียนเข้ามานัน ขอชีแจงให้ทราบว่า มีอยู่ 2 ประเภท คือประเภทที่เทศบาล
สามารถดาเนินการได้และประเภทที่ไม่ได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล เพราะ
ตรวจสอบบางเรื่องแล้วไม่สามารถดาเนินการได้เพราะติดขัดข้อระเบียบ

นายพชร หลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบกอง
ช่าง เรื่องโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 3 จะกาชับช่างผู้รับผิดชอบงานอีกครัง
- โครงการบางโครงการที่สมาชิกสภาขอเข้ามานัน จะต้องประมาณการออกแบบ และ
คานวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณออกมา ต่อไปจะเร่งให้ดาเนินการให้เร็วและสมบูรณ์
แบบมากกว่านี
-งานกองช่างถือว่าเป็นงานที่ชาวบ้านสัมผัส ได้พบเห็นและได้ใกล้ชิดมากที่สุด
-เรื่องคาร้องต่างๆที่เป็นปัญหาของชาวบ้าน ตามที่สมาชิกสภาได้ติติงมานัน ต่อไปจะ
เน้นยากับเจ้าหน้าที่ ให้ดาเนินการโดยเร็ว
-ในวันนี มีการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อเชื่อมความสั มพันธ์พนั กงานเทศบาลตาบล
มะเขื อแจ้ โดยวั นนีจะมี แข่ งทั งหมด 4 คู่ สมาชิ กสภาท่ านใดสนใจ ขอเชิ ญได้ ที่
สนามเปตองด้ า นหลั ง เทศบาล ในความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ถื อ ว่ า การจั ด กี ฬ าเชื่ อ ม
ความสั ม พั นธ์ นี ถื อ เป็ น เรื่ องดี เพราะนอกจากจะได้ เ ชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
พนักงานด้วยกันแล้ว ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารทุกท่าน ก็ยังจะสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วย ถือเป็นเรื่องที่ดี

ที่ประชุม

รับทราบ
/-สมาชิกสภา..........

๙
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิ ก สภาเทศบาลหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเสนอเรื่ อ งอื่ น ๆ หรื อ ไม่ (ไม่ มี )
ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครังนีจนครบองค์ประชุม
และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกท่าน และขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 6 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕6 ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

