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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕56
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 13.0๐ น.
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เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าประชุม จานวน ๑2 คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม
แล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ
วันนี เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครังที่ 2
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕6 ตรงกั บ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2556 บั ด นี
ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครังที่แล้ว
- ไม่มี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบั บ ที่ 3 ของเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ใ นวาระที่ 2
ขันแปรญัตติ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญที่ 2 ครังที่ 1
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแปรญัตติโดยที่ประชุม
สภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานสภาที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตตินัน วันนี จึงเป็นการแปรญัตติ เต็มสภา โดยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยข้อ บังคับ การประชุมสภาท้อ งถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 60 ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึนใหม่ หรือ
เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่
จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่าย
บริหารได้อภิปราย

/-เรียนประธานสภา.......
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นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอแปรญัตติ
ค่าจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมวัสดุอุปกรณ์ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบประมาณที่ตังไว้ 98,900 บาท อยู่ในเทศบัญญัติหน้าที่
6 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ โดยขอให้ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะให้เป็นดังนี
ข้อ 1 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HDD) จานวน 1 เครื่อง ความจุ 1 TB
ข้อ 2 กล้องCCTV Infraled (กลางวัน – กลางคืน 600 TVLINE 8 กล้อง
เครื่องสารองไฟ 1,000 VA 1 เครื่อง
ข้อ 3 จอมอนิเตอร์ ขนาด 20 นิว 1 เครื่อง สายสัญญาณ CCTV พร้อมท่อ BNC
8 ชุด สามารถดูผ่านมือถือในระบบ 3 G ราคาคงเดิม จานวน 98,900 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาได้แปรญัตติขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
กล้องวงจรปิด ขอเชิญปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชีแจงว่าจะขัดต่อ
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเรียนให้ทราบว่า
คุณสมบัติกล้องวงจรปิดที่เสนอมา หากคุณภาพดีกว่า เทศบาลได้ประโยชน์มากขึน
ก็ไม่ติดขัดอย่างไร จึงนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญฝ่ายบริหารได้อภิปราย

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน จากการที่ได้มีการ
ประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ประชุมสภาได้พิจารณารับ
หลั กการไปแล้ ว เนื่ องจากร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติ มประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3 เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง มีระยะเวลาการ
พิจารณาที่สัน จึงมีข้อผิดพลาดบางประการ วันนีจึงขอเสนอแปรญัตติ เรื่องร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3
โดยอาศั ย ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อบั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ องถิ่ น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อที่ 60 ห้ามไม่ให้แปร
ญัตติ รายจ่ ายขึ นใหม่ หรื อเพิ่มเติ มรายจ่ าย หรื อเปลี่ ยนแปลงความประสงค์ ของ
จานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปร
ญัตตินัน ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ รายละเอียดดังนี
/-ข้อ 1 ค่าโครงการ.......
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ข้อ 1 ค่าโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานบริหารงานคลัง งบประมาณที่ตังไว้ 2000,000 บาท อยู่ในเทศบัญญัติ หน้าที่
2 หมวดค่าใช้สอย โดยขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย เป็นเงิน 50,000 บาท คงไว้
150,000 บาท
ข้อ 2 ค่าโครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล งานเทศกิจ
งบประมาณที่ตังไว้ 40,000 บาท อยู่ในเทศบัญญัติ หน้าที่ 4 หมวดค่าใช้สอย
โดยขอแปรญัตติขอลดรายจ่ายจานวน 20,000 บาท คงไว้ 20,000 บาท
ข้อ 3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งบประมาณที่ ตั งไว้ 70,000 บาท อยู่ในเทศบัญญั ติ หน้ าที่ 5 หมวดค่าวั ส ดุ
โดยขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย จานวน 20,000 บาท คงไว้ 50,000 บาท
ข้อ 4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตังไว้ 150,000 บาท อยู่ในเทศบัญญัติ
หน้าที่ 8 หมวดค่าตอบแทน โดยขอแปรญัตติขอลดรายจ่ายจานวน50,000 บาท
คงไว้ 100,000 บาท
รวมโดยงบประมาณที่ขอแปรทังหมดจานวน 140,000 บาท ให้ตังเป็นรายการใหม่
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน งบลงทุน เป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดพิจารณา
นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติอีกหรือไม่ ได้โปรดยกมือ (ไม่มี) ดังนันจึงขอ
ถามที่ประชุมสภาว่าตามข้อ 1 ค่าโครงการปรับปรุงข้อมู ลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินงานบริหารงานคลัง งบประมาณที่ตังไว้ 2000,000 บาท ขอแปรญัตติ
ขอลดรายจ่าย เป็นเงิน 50,000 บาท คงไว้ 150,000 บาท มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ
จะอภิปราย หรือไม่ (ไม่มี) มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ความเห็นชอบได้โปรด
ยกมือ

มติที่ประชุม

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

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดรายจ่ายตามเสนอ
/-ต่อไปตามข้อ2........
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นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อ ไปข้ อ 2 ค่ า โครงการรั ก ษาความปลอดภั ย ในเขตเทศบาล งานเทศกิ จ
งบประมาณที่ตังไว้ 40,000 บาท อยู่ในเทศบัญญัติ หน้าที่ 4 หมวดค่าใช้สอย
ขอแปรญัตติขอลดรายจ่ายจานวน 20,000 บาท คงไว้ 20,000 บาท มีผู้ไม่เห็น
ด้ ว ย หรื อจะอภิ ปราย หรื อไม่ (ไม่ มี ) มี ส มาชิ กท่ านใด เห็ นชอบอนุ มั ติ ให้ ความ
เห็นชอบได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

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

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดรายจ่ายตามเสนอ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปข้อ 3 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณ
ที่ตังไว้ 70,000 บาท ขอแปรญัตติขอลดรายจ่าย จานวน 20,000 บาท คงไว้
50,000 บาทมี ผู้ ไม่ เห็ นด้ว ย หรื อจะอภิ ปราย หรือไม่ (ไม่ มี ) มี สมาชิ กท่ านใด
เห็นชอบอนุมัติให้ความเห็นชอบได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

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

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดรายจ่ายตามเสนอ

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อ ไปข้ อ 4 เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตังไว้ 150,000 บาท โดยขอแปรญัตติขอ
ลดรายจ่ า ยจ านวน 50,000 บาท คงไว้ 100,000 บาท มี ผู้ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
หรือจะอภิปราย หรือไม่ (ไม่มี) มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ความเห็นชอบได้
โปรดยกมือ

/-มีมติเห็นชอบ.........
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มติที่ประชุม

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

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดรายจ่ายทัง 4 รายการ ตามเสนอ

ที่ประชุม

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 ฉบั บ ที่ 3 ของเทศบาลต าบลมะเขื อ แจ้ ในวาระที่ 3
ขันเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จากการที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดรายจ่ายทัง
4 รายการ ตามเสนอและไม่มีผู้เสนอแปรญัตติอีก จึงนาไปสู่การพิจารณาในวาระที่
3 มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ในร่างเทศบัญญัติ
เรื่ อง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ม เติ ม ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2556 ฉบั บที่ 3
เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ 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 3 เพื่อบังคับใช้ในเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ต่อไป

/-ระเบียบวาระที่4......
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นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญ

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลตาบล
มะเขือแจ้ เห็ นชอบอนุมัติกันเงิน 3 ฉบับ เรียบร้อยแล้วนัน มีเวลาจากัดในการ
นาเสนอให้อาเภอเมืองลาพูน จึงคิดว่าจะรีบดาเนินการให้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
-ถ้าเป็นไปได้วิทยุสื่อสารของหน่วยงานเทศกิจตามที่ตังไว้ตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่าย ฉบับที่ 1 จานวน 20 เครื่อง เครื่องละ9,000 บาท ถ้าดูตามระเบียบของ
กทจ.วิ ทยุ สื่ อสารที่ ตังไว้ ไม่ได้อยู่ ในมาตรฐานครุ ภัณฑ์กลางเพราะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กลาง เครื่องละ 12,000 บาท จึงจะขอหารือกับนายกเทศมนตรีเพื่อนา
รายละเอียดแจ้งให้กับที่ประชุมทราบอีกครัง

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

ขอนัดหมายสมาชิกสภา ผู้บริหารและข้าราชการ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครังที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. อีกครัง เนื่องจาก
เวลามีจ ากัดและจะต้องหารือเรื่องวิทยุสื่ อสารของหน่วยงานเทศกิจอีกครัง ถือว่า
สมาชิกสภาทุกคนรับทราบแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลหรือหั วหน้าส่วนราชการเสนอ
เรื่องอื่นๆหรือไม่ขอเชิญ

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชมเชยกองช่าง เรื่องใบคา
ร้องที่เคยติติงไปเมื่อประชุมคราวก่อน ขอชมกองช่างว่าทางานด้วยความรวดเร็ว
โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน งบประมาณปี 2557 กาลังจะ
เริ่มในเดือนตุลาคมนี คิดว่างบประมาณการซ่อมแซมต่างๆน่าจะดาเนินการเสร็จสิน
ตามที่มีใบคาร้องเขียนเข้ามา ขอชมเชยกองช่างที่ทางานด้วยความรวดเร็ว

นายรันต์ ศิริหิรันต์รัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน งบประมาณที่จัดลงไปในแต่ละ
หมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการซ่อมบารุงต่างๆ ขอฝากฝ่ายบริหาร ถนนหลังวัดกิ่วมื่น
สายคันคลอง ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุรถแฉลบ เนื่องจากมีกรวด หินและนาซึมจาก
ภู เขาไหลบ่ า ถนนทั งสาย เกรงว่ าจะเป็ นอั น ตรายต่ อผู้ ที่ ใช้ รถใช้ ถนน ถ้ า ปี ห น้ า
งบประมาณเหลือ ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทารางระบายนา 100 - 200 เมตร
/-เรียนประธานสภา.........
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นายกันณพงศ์ จันทร์นา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาและสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน สื บเนื่ องจากนายรันต์
ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนาซึม โยงถึงถนนประชาอุทิศ ขอเสนอให้นา
งบประมาณซือลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน เนื่องจากเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ เกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุกับชาวบ้าน

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอฝากกองช่างเรื่องโครงการ
วางท่อประปาประจาปีงบประมาณ 2556 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เอาแบบแปลน
และรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการผู้ตรวจรับงานดู คณะกรรมการตรวจรับ
งานจึงไม่รู้เรื่อง และเกิด ปัญหาตามมาคือผู้รับเหมาไม่ได้ใส่วาล์วนาให้ ชาวบ้านจึง
ต้องเสียเงินเพิ่มอีก ขอให้ช่างคานวณตรวจสอบและแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเชิญฝ่ายบริหารชีแจง

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณสภา ที่ได้พิจารณา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2556 ปีนี มีรายรับเกินประมาณ 8.8 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ ห ารได้ น าเสนอรายการงบประมาณรายจ่ าย เพิ่ มเติ ม 3 ฉบั บ ฉบั บที่ 1
จานวน 4,324,000 บาท ฉบับที่ 2 จานวน 2,800,000 บาท ได้ประกาศ
เรียบร้อยแล้ว โครงการต่างๆสามารถดาเนินการได้ หลังจากประกาศแล้ว 7 วันและ
วันนีสภาได้อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 จานวนหนึ่งล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นบาท เหลือเวลาอีก 5 วันนัน คิดว่าจะให้ข้าราชการนาเสนอให้ผู้มีอานาจลง
นาม คิดว่าถ้าลงนามภายในสัปดาห์นีก็จะทัน แต่ถ้าผู้ มีอานาจไม่เซ็นต์ ฉบับที่ 3
ก็จะไม่สามารถใช้ได้และตกเป็นเงินสะสม
-หลังจากนีไปสมาชิกสภาเทศบาลทัง 12 คน จาเป็นจะต้องตอบคาถามของชาวบ้าน
ให้ ไ ด้ ว่ า แผนพั ฒ นาสามปี และงบประมาณหกสิ บ เจ็ ด ล้ า นบาทที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ ม า
นัน สมาชิกสภาทุกท่านจะต้องรู้และตอบคาถามชาวบ้านให้ได้ว่างบประมาณที่ได้มา
นัน จะนาไปพัฒนาส่วนไหนบ้าง ฉะนันถ้าสมาชิกสภาท่านใดไม่เข้าใจในแผนพัฒนา
สามปี ขอให้สอบถามฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้และงบประมาณ หกสิบ
เจ็ดล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติมานัน เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จัดอยู่ในอันดั บที่ 4
ของจังหวัดลาพูน จึงแจ้งมาให้ทราบ
/-สมาชิกสภาเทศบาล........
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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 สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕6 ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 15.20 น
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มได้ ทาการตรวจรายงานการประชุ มสภา
เทศบาล ฉบับนี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม)

