๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นางพจนีย์ รัตพนัส

ประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองประธานสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

๑
2

ผู้ไม่มาประชุม
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายประเสริฐ อุตตระพยอม
นายนราชัย ริมแจ่ม
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ สุวลัย
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
/14 นาย...

๒
14
15
16
17
18
19

นายธนชาติ เตจ๊ะยวง
นางสาวสุธาสินี บูรพาพัธ
นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

รักษาการแทนผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

1
2
3
4

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นางสาวอัญชลี กันทะสะวะ
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นายสุภชัย โพธิ
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภาเทศบาล ได้นับองค์
ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญนายบุญทา
ตันตรา ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม
สภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 บัดนี้ได้เวลาอันสมควร
แล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับวันนี้มีสมาชิกสภาลาประชุม 2 ท่าน คือ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม ,
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา และขอแนะนาตัวพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติราชการเทศบาล
ตาบลมะเขือแจ้ ขอเชิญแนะนาตัว

นายสุภชัย โพธิ:
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสุภชัย โพธิ ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลต้นธง ขอบคุณครับ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รัฐธรรมนูญใหม่ออกมาบังคับใช้แล้ว เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2560 ในส่วนของท้องถิ่น
มี 6 มาตรา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องได้แก่ รูปแบบการปกครองท้องถิ่น , อานาจหน้าที่
ของ อปท. , การบริหารงานบุคคลของ อปท. , การรายงานผลการดาเนินงานของ
/อปท. ...

๓
อปท. ให้ประชาชนทราบ , การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนถึงการถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นต้น , กฎหมาย 7 ชั่วโคตร หรือกฎหมายที่ว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นา
สาเนาบันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอ
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 สมาชิ กสภาท่ านใดเห็ น ควรรั บรองรายงานการประชุ ม
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ อ งการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานผลการรับแปรญัตติ

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า ประธานคณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ฯ ขอชี้ แ จงการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ ตามที่สภาเทศบาลได้กาหนดแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2561 ในคราวประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 และได้กาหนดการรับแปร
ญัตติ ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้บริหารขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อ ๑ ลดเงินสารองจ่าย จานวนเงิน 177,840 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ข้อ ๒ เพิ่มแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง งานรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน เงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน จานวนเงิน 177,840 บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
/ข้อ 3...

๔
ข้อ 3 ลดเงินสารองจ่าย จานวนเงิน 223,680 บาท (สองแสนสองหมื่น
สามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ข้อ 4 เพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จานวนเงิน 30,240 บาท (สามหมื่น
สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ข้อ 5 เพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวนเงิน
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 6 เพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงิ นเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวนเงิน 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 7 เพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวนเงิน
8,640 บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ข้อ 8 เพิ่มแผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา จานวนเงิน 64,800 บาท (หกหมื่น
สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
-ไม่มีการแก้ไข
เพื่อนาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ต่อไป
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 กระผม
เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทน ผมเกรงว่า สตง.จะตรวจสอบแล้วต้องมีการคืน
เงิน เพราะขณะนี้ ผู้ บริหารและสมาชิกสภาอยู่ในระหว่างรักษาการ หากไม่ เป็ น
ปัญหา ผมก็ยินดี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เชิญ นายกเทศมนตรี

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
กรณีการแปรลดเงินสารองจ่ายเพื่อแปรเพิ่มค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง ได้ทาตาม
หนังสือสั่งการ ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
/นายบุญทา...

๕
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือ

ที่ประชุม:

มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติ
เป็นขั้นตอนการพิจารณาให้ตราเทศบัญญัติ สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติหรือไม่ เนื่องจาก
วาระที่ ๑ ได้ผ่านขั้นตอนขั้นรับหลักการไปแล้ว ในวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕60
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายไปแล้ว
วาระที่ ๒ หากมีการแปรญัตติให้แปรเพิ่มหรือแปรลดต้องดาเนินการในวาระนี้
ตามที่ คณะกรรมการฯ ได้รายงานในที่ประชุมไปแล้ว
วาระที่ ๓ เป็นขั้นตอนของการขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จานวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ หรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เทศบาลตาบลมะเขือแจ้ได้อนุมัติการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 18 การก่อสร้าง
กาลังจะแล้วเสร็จ มีการขออนุญาตใช้สถานที่ เทศบาลจะไม่อนุญาตไม่ได้ เพราะเป็น
อานาจหน้าที่ อยากให้ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ และนิติกร ช่วยตรวจสอบเรื่อง
การชาระภาษี และการประกาศร่วมทุนในกิจการของรัฐ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนใน
การดาเนินการเก็บ ขนย้ายและกาจัดขยะภายในตาบลมะเขือแจ้ ในส่วนของเทศบาล
มีหน้าที่เสนอเรื่อง จะได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง เทศบาลไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ เสนอเรื่องตาม
ขั้นตอนเท่านั้น
/นายบุญทา...

๖
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ที่หมู่บ้าน
สันป่าเหียง ช่วงหน้าฝนจะมีน้าเน่าเสียจากการประกอบการลาไยและน้าฝนไหลรวม กัน
เป็นแอ่งน้ามีกลิ่นเน่าเหม็น ผมจะสอบถามรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตอนนี้อยู่ที่ไหน
ผมได้สอบถามเจ้าหน้าทีบ่ อกว่าไม่มีคนขับหรือไม่ก็เสีย น่าจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เราได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ หากเสียก็น่าจะนาไปซ่อม จะได้นามาใช้งาน

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เชิญ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

นายถวิล มณีขัติย์:
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เดิมที
ใช้บริการสูบส้วมภายในเขตเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ แต่มีปัญหาคือไม่มีที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ซึ่งหมู่ที่ 2 ไม่อนุญาตให้นาไปทิ้ง ตอนนี้ไม่มีคนขับเนื่องจากย้ายไปงานกู้ชีพและเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ สาหรับรถก็ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2561 ได้ตั้งงบไว้แล้ว จะทาการสรรหาคนขับรถ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เทศบาล ฝาก สท.กันณพงศ์ ทาความเข้าใจกับชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ให้ด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ที่สาธารณะ หมู่ 2
ประโยชน์มีเยอะหากจะใช้ประโยชน์ มีไม่กี่คนที่ต่อต้าน ขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์
ทาความเข้าใจกับชาวบ้าน เราสามารถใช้ที่สาธารณะร่วมกันได้

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นายเจษฎา อุตแจ่ม

นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายเจษฎา อุตแจ่ม สมาชิกสภาเขต 1 มีสถานประกอบ
การโรงฆ่าสัตว์ อยู่ห่างจากสวนผมประมาณ 4 กิโลเมตร พอถึงช่วงกลางคืนจะได้ยิน
เสียงสัตว์ร้องดังมาก ขอให้กองสาธารณสุขฯและงานนิติกรเข้าไปตรวจสอบขั้นตอน
และวิธีการฆ่าสัตว์ด้วย

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส

นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 เรื่องน้าเสียเป็น
ปัญหามายาวนาน ฝากกองสาธารณสุขฯ เข้าไปตรวจสอบ มีชาวบ้านปล่อยน้าเสียลง
ลาน้าเหมือง หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง เทศบาลต้องออกข้อบังคับให้เข้มงวดกว่านี้
/นายมานพ...

๗
นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญนายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 หมู่บ้าน
สันป่าเหียง น้าที่ปล่อยออกมามีสารปนเปื้อน มีการใช้สารเคมีล้างทาให้ลาไยมีสีทอง
ขอให้เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านใช้ EM ล้างแทนการใช้สารเคมี

นายมานพ ทาสีคา:
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระ
การประชุมได้พิจารณาหมดลงแล้ ว ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เห็นว่าถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายบุญทา ตันตรา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ สุภา)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมานพ ทาสีคา)

๘
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

