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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕8
วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
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ผูมาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคํา
นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจม
นายรัตน
ไชยวงคษา
นายรุงฤทธิ์ กองยศสืบ
นายกันณพงศ จันทรน้ํา
นายสงกรานต พรหมพนัส
นายทองดี ปญญาเจริญ
นางพจนีย รัตนพนัส
นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ
ผูเขารวมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจม
นายชนะ บุตรนุชิต
นายอุดม ปนแจม
นางอนงคลักษณ ธีระศักดิ์
นางประภัสสร สิทธิใหญ
นายศักดิพันธุ จันตัน
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นางสาวไพลิน ปญโญกลาง
นายสายัณห มณีวรรณ
นางนงนุช ปาเกี๋ยง
นายสุขุม ใจจิตร
นางภณิตา ฐานเหล็ก
นางสาวณัษฐพร พงษไพร

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
รองปลัดเทศบาล
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผูอํานวยการกองการศึกษา
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
นิติกร
เจาหนาบริหารงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
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เริ่มประชุมเวลา09.3๐น. เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม เลขานุการสภาเทศบาล ไดนับองค
ประชุม เห็นวาสมาชิกสภาเขาประชุม จํานวน 12 คน เปนอันวาครบองคประชุมแลว ได
กลาวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปด
การประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภา:
เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับวันนี้เปน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕8
ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุมสภา
เทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ทางฝายสภาไมมีเรื่องที่จะแจงให
ทราบ ขอเชิญฝายบริหาร หากมีเรื่องใดที่จะแจงใหทราบ
นายกเทศมนตรี:
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา
นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ วาระที่ 1 เรื่อง แจงใหที่ประชุม
ทราบ เรื่องที่ 1 การดําเนินการปรับโครงการกําจัดหญาจอกหูหนูที่อางแมตีบ โดยใช
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมสงเสริมประมาณการอยูที่ 1,160,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่ง
แสนหกหมื่นบาท) และไดจัดสรรอุดหนุนโครงการไฟกิ่งที่หมูบานกูดวิวแลนด ประมาณ
500,00บาท (หาแสนบาท)ประมาณการอีก 600,000 บาท ( หกแสนกวาบาท) จะนํามา
ปรับโครงการกําจัดผักตบชวาที่ลําน้ํากวง ในสวนของศูนยราชการอื่นๆ ที่จะเขามาชวยเหลือ
นั้นยังติดขัดปญหาในเรื่องของงบประมาณอยู ในที่ประชุมมีมติใหทางเทศบาลตําบล
มะเขือแจรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดําเนินการจัดการโครงการกําจัดหญา
จอกหูหนูที่อางแมตีบและยุบรวมโครงการกําจัดผักตบชวาที่ลําน้ํากวง เขาดวยกัน ทางผูวา
ราชการจังหวัดลําพูนไดอนุมัติการปรับโครงการยุบรวมทั้งสองโครงการดังกลาวแลว พรอม
ประสานใหกองชางรีบดําเนินการ
เรื่องที่ 2 การออกประชาคมหมูบานออกติดตามผลรายงานโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปน
ขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจ ครัวเรือน พรอมนําเสนอขอมูลทุกอยาง เพื่อตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐาน ไดฝากใหทีมงานพนักงานเทศบาลรวมถึงฝายบริหารทุกทาน ใหเขารวม
โครงการประชาคมของแตละหมูบานแตละหนวย เพื่อจะรับทราบปญหาของชาวบานอยาง
จริงจัง และนําปญหาของชาวบานมาปรับปรุงแกไขกันอยางจริงจัง
ประธานสภา:
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป
2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายแกไข ขอเชิญ หากไมมี ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาล ทาน
ใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
เลขานุการ:
มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง
2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประธานสภา:
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายแกไข เพิ่มเติม ขอเชิญ
หากไมมี ขอมติสมาชิกสภาทานใด เห็นชอบโปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไม
เห็นชอบโปรดยกมือ
/ขอแกไข...
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นายกันณพงศ จันทรน้ํา:
สมาชิกสภาเขต 2
ประธานสภา:
นางพจนีย รัตนพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
ประธานสภา:

เลขานุการ:
ประธานสภา:
นายกเทศมนตรี:

ขอแกไขเพิ่มเติม หนาที่ 13 ในสวนของ นางพจนีย รัตนพนัส สมาชิกสภาเขต 2ในสวนของ
การประเมินศูนยเด็กเล็ก
มีทานใดจะอภิปรายแกไขเพิ่มเติม อีกหรือไม ขอเชิญ
ขอแกไขเพิ่มเติม หนาที่ 4 คําวา “จํานวย” เปน “จํานวน” และหนาที่ 6 “งดออกเสีย”
เปน“งดออกสียง”
ขอใหเลขานุการสภาตรวจดูความเรียบรอย และรายละเอียดใหดีดวย มีสมาชิกทานใดจะ
แกไขเพิ่มเติม อีกหรือไม ถาไมมี ขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
มะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใด เห็นชอบ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไมเห็นชอบ – ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2557
ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ เปนผูแถลงญัตติ
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา
นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ขอเสนอญัตติที่ 3 การรายงานผล
การดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2557 ซึ่งในการบริหารงานของเทศบาลตําบลมะเขือ
แจ จะตองมี แผนงานในการดําเนินงานของแตละปงบประมาณสําหรับปงบประมาณ 2557
ไดเริ่มบริหารงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2556
– 30 กันยายน 2557 ซึ่งในแผนงาน
ดําเนินงานแตละปงบประมาณจะตองมีวิสัยทัศนของหนวยงาน วิสัยทัศนเรานํามาจากฝาย
บริหารและไดนําเสนอนโยบายตอสภาในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 และนํานโยบายนั้นมา
กําหนดวิสัยทัศนในการทํางานภารกิจของเราที่จะตองทําตอประชาชนตําบลมะเขือแจและ
ตองมีเปาหมายในการทํางาน มียุทธศาสตรที่จะใชในการพัฒนาตําบลตอไป จะนํามาปรับใช
กลยุทธตางๆ อาทิ เชน การประชุมสภาอาจจะมีการถายทอดออกอากาศทางเสียงไรสาย
ภายในตําบลมะเขือแจ เพื่อใหประชาชนตําบลมะเขือแจไดรับรูรับทราบถึงกระบวนการการ
ทํางาน ของฝายบริหาร ฝายสภาเปนตน และอยากใหสภาไดดูรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปงบประมาณ 2557 ผลเปนอยางไร โครงการที่อนุมัติผานทางสภา ผลดําเนินการ
ครอบคลุมไดมากนองเพียงใด เทศบาลตําบลมะเขือแจนาจะเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมและคํา
ขวัญใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและนํามาปรับใชใหเปนวิสัยทัศนใหม
และนํามาใชในแผนพัฒนาของป 2558 ภายในป 2560 อยากใหตําบลมะเขือแจเปนเมือง
นาอยูคูเกษตรกรรม เพราะพื้นที่ของตําบลมะเขือแจเปนพื้นที่ราบเหมาะแกการเกษตร
อีกทั้งยังมีลําไยเนื้อสีทองที่จะเปนสินคาโอทอป ของดีประจําตําบลมะเขือแจ การพัฒนา
ดอยขะมอใหเปนสถานที่ทองเที่ยว นิคมอุสาหกรรม ใหเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ
ดานวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในการพูด การแตงกาย การกิน ของแตละทองที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นใหเปนไปตามแตละทองที่ที่มีประเพณีดั่งเดิมอันดีงามอยูแลว
และการยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ วิสัยทัศนในป 2558 ขอเพิ่มเติม “เมืองนาอยู
คูเกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมล้ําเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
และจะขอปรับเปลี่ยน คําขวัญประจําตําบลมะเขือแจ ในป 2558 เพื่อใหเขากับสถานการณ
ปจจุบัน “ดินแดนบอน้ําศักดิ์สิทธิ สิ่งประดิษฐจากไม ลําไยสีทอง ของกินของฝาก
/หลากหลายวัฒ...
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หลากหลายวัฒนธรรม ” ขอนําเสนอตอสภาทั้งวิสัยทัศนและคําขวัญของป 2558
เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของผลงานป 2557 วาขาดตกบกพรองในสิ่งใดและอยากให
สภาชวยขัดเกลา และชวยกําหนดวิสัยทัศน คําขวัญ ของเทศบาลตําบลมะเขือแจตอไป
ประธานสภา:
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปรายและนําเสนอสิ่งที่จะเกิดประโยชนตอตําบลมะเขือแจ ขอเชิญ
สําหรับการขอแกไขปรับปรุงเกี่ยวกับคําขวัญของตําบลมะเขือแจ ก็สามารถปรับปรุงแกไขให
เขากับสถานการณปจจุบันได
นายสงกรานต พรหมพนัส เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขอสอบถาม ในชวงนี้
เรามีการประชาคมหมูบาน มีประชาชนไดสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในป 2559 เราจะมี
สมาชิกสภาเขต 2
งบประมาณในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานเพียงพอตอความตองการหรือไม ซึ่งโครงการ
พัฒนาของแตละหมูบานเปนโครงการใหญๆ ทั้งนั้น จึงอยากทราบวางบประมาณในป
2559 จะเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้ง 21 หมูบานหรือไม
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
ประธานสภา:
นายกันณพงศ จันทรน้ํา: เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา นายกันณพงศ
สมาชิกสภาเขต 2
จันทรน้ํา สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถามดานยุทธศาสตร ดานที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน
สังคมและสวัสดิการรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งกลัวจะขัดแยงกับคณะคสช. เพราะ
โครงการเผยแพรประชาธิปไตยในชุมชน โดยคิดวาถาเราจะพูดเรื่องประชาธิปไตยในชุมชน
โครงการเผยแพรไดตั้งโครงการในการใชงบประมาณที่ตั้งไวอยู 106,000 บาท(หนึ่งแสนหก
พันบาท)ในงบนี้ขอชี้แจงที่มาที่ไปดวย
ประธานสภา:
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด ชี้แจง
นายศักดิ์พันธ จันตัน: เรียน ประธานสภา นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทานขาพเจา
หัวหนาสํานักปลัด
นายศักดิ์พันธ จันตัน หัวหนาสํานักปลัด ขอชี้แจงในกรณี โครงการสนับสนุนประชาธิปไตยใน
ชุมชนตามที่สํานักปลัดรับผิดชอบโครงการเผยแพรวามรูใหประชาชนเปนการจัดซื้อจัดหา
สิ่งพิมพ แจกจายตามชุมชนตางๆ
ประธานสภา:
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ทางดานยุทธศาสตรที่
สมาชิกสภาเขต 1
ผานมา ทางคณะผูบริหารไดจัดสรรงบประมาณลงมา ในหลายๆดานและเปนที่นาพอใจในการ
พัฒนา เชน การพัฒนาไฟฟาสาย หมูที่ 3 – หมูที่ 1 ถือเปนประโยชนตอชาวบานอยาง
แทจริงเพราะชาวบานไดใชประโยชน ในการเดินทางที่สะดวก และขอชื่นชมการทํางานของ
ฝายบริหาร ที่คํานึงถึงประโยชนความสําคัญของชาวบาน
ประธานสภา:
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
นายเจษฎา อุตแจม:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน
สมาชิกสภาเขต 1
ขอเสนอเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
นาจะมีการสนับสนุนมากที่สุดเพราะพื้นที่ตําบลมะเขือแจมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม
ผมอยากจะเห็นและนาจะมีการสงเสริมในดานการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับดานการเกษตร และ
การทําโฮมสเตยการผสมผสานกันเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
/มีสมาชิก.
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มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีจะขอเสนอความคิดเห็น ยุทธศาสตร
ประธานสภา:
แนวทางการจัดการบริหารดานสิ่งแวดลอม ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมในขณะนี้มี
ผูประกอบการเอกชน มาสรางเตาเผาขยะ เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยทางผูบริหารจะมีแนวทางใน
การบริหารจัดการยังไงเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยขอเชิญ
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา นายวัฒนา
นายกเทศมนตรี:
จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ขอตอบขอสักถามจากสมาชิกสภาเทศบาลเรื่อง
แรกที่นายสงกรานต พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ในเรื่องของงบประมาณในป 2559
นี้จะตองดูฐานการผลิต การแบงสันปนสวนรายไดประจํา สวัสดิการนั้นตองนํามาจัดสรรให
เหมาะสมในป2559 เราตั้งงบประมาณอยูที่ 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานบาท)
ตัดออกไป 40 % เปนรายจายประจําและในปหนาคาดวาจะมีงบประมาณที่ตั้งไวใน
เทศบัญญัติ 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบหาลานบาท) แตจะลงมาโครงสรางพื้นฐานเทาไหร
ตองดูที่ความตองการของชาวบานในเรื่องตางๆในยุทธศาสตร จะตองแบงสรรจัดสวนให
เทาๆกัน เรื่องที่ 2 จะทําอยางไรใหตําบลมะเขือแจเปนแหลงทองเที่ยวจึงขอเสนอสภา ในดาน
การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ดอยขะมอและพัฒนาดานวัฒนธรรม พรอมสงเสริมวัฒนธรรม
ทางดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เรื่องที่ 3 แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยในแผน
งบประมาณเราหมดไปมากในการกําจัดขยะ จึงคิดหาวิธีการ โดยใหบริษัทเอกชนมาจัดตั้ง
โรงงานเตาเผาขยะ และจะจางบริษัทเอกชนในการเผาขยะของตําบลมะเขือแจ เพื่อลด
คาใชจาย ซึ่งเตาเผาขยะถือเปนการกําจัดขยะที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพมาก ในการ
กําจัดขยะและลดปริมาณของขยะไดมากแตตอนนี้เรายังติดสัญญากับบริษัทเดิมซึ่งตองรอให
สัญญาหมดลงเสียกอนจึงจะเริ่มโครงการไดทันที
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
ประธานสภา:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา นางพจนีย
นางพจนีย รัตนพนัส: รัตนพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาและการปองกันปญหาของ
สมาชิกสภาเขต 2
ยาเสพติด เพราะตอนนี้ตําบลมะเขือแจกําลังระบาดหนักในเรื่องของยาเสพติด จะมีวิธีการ
แกไขปญหาในเรื่องของยาเสพติดและชวยกันปองกันมิใหเยาวชนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
ประธานสภา:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขอชื่นชมการทํางานที่ได
นายสงกรานต พรหมพนัส เทคโนโลยีเขามาใชใหเกิดประโยชนมีการพัฒนาการทํางานเปนทีมการทํางานที่
สมาชิกสภาเขต 2
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเชิญ
ประธานสภา:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน
นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ: มีความยินดีและชื่นชมการทํางานที่ผานมาของฝายบริหารตลอดระยะเวลา 3 ปที่ทําใหตําบล
สมาชิกสภาเขต 2
มะเขือแจมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่ทานนายกไดดําเนินงานในป 2557
ที่ผานมาแผนยุทธศาสตรทั้ง 8 แผนถือวาการทํางานของทานนายกนั้นดีมาก ทําเพื่อพี่นอง
ตําบลมะเขือแจมีความพึงพอใจแตขอเสนอดานการจายขาดเงินสะสมนั้นบางโครงการยังมี
ความลาชาอยู เพราะอยากใหสิ่งที่ทางสภาอนุมัติหรือเสนอไปนั้นไดแลวเสร็จละลวงไปดวยดี
และขอเสนอแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลมะเขือแจที่จะพัฒนาเปน
/แหลงทองเที…่ยว
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แหลงทองเที่ยวภายในตําบลของเราอยากใหการสนับสนุนอยางจริงจัง สําหรับยุทธศาสตรที่ 5
มีแนวคิดอยากใหการดําเนินการของบริษัทเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยกําจัดขยะเฉพาะ
ตําบลของเรา เพราะบริษัทเอกชนมีการดําเนินงานอยางรวดเร็ว
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอเชิญ นายกชี้แจงขอดังกลาวและ
ประธานสภา:
อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการจางบริษัทเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอย อยากใหผูบริหารหา
ขอมูลใหชัดเจนและขอใหมีการตรวจสอบใหเรียบรอยถึงการดําเนินงานของบริษัทเอกชน
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา นายวัฒนา
นายกเทศมนตรี:
จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ในการที่จะบริหาร หรือหาขอมูลตางๆมี
การศึกษาถึงที่มาที่ไปในการจัดทําโครงการแตละโครงการและมีขอมูลในการจัดทําโครงการ
นี้เปนที่เรียบรอยแลว
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ถามีขอเชิญ
ประธานสภา:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน
นายกันณพงศ จันทรน้ํา: ขอเสนอโครงการพัฒนาดานศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีเพราะตําบลมะเขือแจเรามี
สมาชิกสภาเขต 2
ผูสูงอายุที่มีฝมือทางดานภูมิปญญาทองถิ่นและอยากใหมีการสงเสริมจัดตั้งศูนยพัฒนาทองถิ่น
ใหกับผูสูงอายุเหลานี้
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีขอเชิญ นายกชี้แจง
ประธานสภา:
เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ ทุกทาน ขาพเจา นายวัฒนา
นายกเทศมนตรี:
จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตําบลมะเขือแจ ขอชี้แจงขอคิดเห็นในการจัดตั้งศูนยพัฒนา
ทองถิ่น แตเดิมไดวางโครงการเปนที่เรียบรอยแลว รอกองการศึกษาดําเนินโครงการใน
โครงการที่ชื่อวา โครงการกายบําบัด เรื่องของอาชีพ เพื่อพัฒนาการดูแลผูสูงอายุ การเขา
รวมกิจกรรมของผูสูงอายุดวยกันเอง ณ ศูนยนี้จะเปนแหลงรวบรวม การจัดตั้งศูนยของ
ผูสูงอายุ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม (ไมมี)ก็ขอขอบคุณ
ประธานสภา:
สมาชิกทุกๆ ทาน ที่ไดเขารวมการประชุมในครั้งนี้จนครบองคประชุมและขอขอบคุณผูที่เขา
รวมประชุม ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงาน ทุกทาน และขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
มะเขือแจ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 ไวเพียงแคนี้

(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดทําการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบับ
นี้ เมื่อวันที่
กุมภาพันธ 2558 เห็นวาถูกตองกับความจริง
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายทองดี ปญญาเจริญ)

(นายบุญทา ตันตรา)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวเสาวลักษณ ริบแจม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(นายเจษฎา อุตแจม)

กรรมการ

กรรมการ
(นายรันต ศิริหิรัญรัชตะ)

(นายมานพ ทาสีคํา)

กรรมการ/เลขานุการ
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