๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.๒560
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้

๑
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้มาประชุม
นายบุญทา ตันตรา
นายมานพ ทาสีคา
นายทองดี ปัญญาเจริญ
นายทรงศักดิ์ สุภา
นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายสงกรานต์ พรหมพนัส
นางพจนีย์ รัตพนัส

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

๑
2

ผู้ไม่มาประชุม
นายเจษฎา อุตแจ่ม
นายรุ่งฤทธิ์ กองยศสืบ

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1 (ลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ เขต 1 (ลา)

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคามูล พรหมพนัส
นายนราชัย ริมแจ่ม
นายคาปัน ลังกาพยอม
นายอุดม ปันแจ่ม
นายประกิต สมนาศักดิ์
นายศักดิพันธุ์ จันตัน
นายสินาด กรีทวี
นายถวิล มณีขัติย์
นางประภัสสร สิทธิใหญ่
นางมาลินี อัตตะศิริ
นางสาวพิรุณญาณิน จักรทอง
นายสายัณห์ มณีวรรณ

นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
รองปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ
/14 นายธนาคาร...

๒
14
15
16
17
18

นายธนาคาร พึ่งธรรม
นายนพดล เตียวตระกูล
นายศิระ สัยพันธุ์
นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง
นางวนิดา พุกปลั่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

1
2
3
4
5

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายคณิตพงค์ นาคกระแสร์
นางเขมชิกุล แผลงฤทธิ์
นายประพันธ์ คาจ้อย
พระพีรวัฒน์ ปภาโส
นายประภาส บารุงแจ่ม

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
เจ้าอาวาสวัดดอยขะม้อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.

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

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับ
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี
พ.ศ. ๒๕60 ตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2560 บัดนี้สมาชิกได้มาประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับวันนี้มีสมาชิกสภาลาประชุม 2 ท่าน คือ นายเจษฎา อุตแจ่ม , นายรุ่งฤทธิ์
กองยศสืบ ผู้บริหารมีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องการประเมินผลประสิ ทธิภาพของเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ ด้านที่ 1 การ
บริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลกับงานสภา ด้านที่ 3 การบริหาร
การเงินการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และการประเมินธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ได้คะแนนรวม 85.49 % จังหวัดลาพูนมี อปท.ร่วมประเมิน 58 แห่ง ผล
การประเมินเทศบาลตาบลมะเขือแจ้อยู่อันดับที่ 8 ในส่วนที่ได้คะแนนน้อยได้แก่
งานบริหารการเงินการคลัง จึงเรียนเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและดาเนินการแก้ไข
2.เรื่องการลงข่าวสารในไลน์ และเฟสบุ๊ค ของกลุ่ม CEO ตั้งขึ้นเพื่อสั่งการ ,แจ้งข้อ
ราชการ ,รายงานผลการปฏิบัติงาน และให้ สมาชิกแจ้งปัญหาและวิธีการแก้ไข
ขอให้ลงอย่างสร้างสรรค์ คานึงถึงประโยชน์ของชาวบ้าน
/3.เรื่องรับแจ้ง...
3.เรื่ องรั บแจ้งจากกกองคลัง มีงบประมาณเข้ามา จึงอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนการ

๓
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลาพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ตาบลมะเขือแจ้ โดยกองคลังได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม:

รับทราบ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาล ได้นา
สาเนาบันทึกการประชุมแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอ
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า

นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 ผมได้อ่าน
บันทึกรายงานการประชุม มีการตัดออกหลายประเด็น รายงานรวบรัดไปหรือเปล่า
เป็นเพราะเหตุใด ขอสอบถามเลขานุการสภา

นายทองดี ปัญญาเจริญ:
เลขานุการสภา

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทองดี ปัญญาเจริญ เลขานุการสภา ในการตรวจ
รายงานการประชุม ให้ฝ่ายธุรการกลั่นกรองพิจารณาข้อระเบียบต่างๆ และได้ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจรายงานทั้ง 6 ท่าน เรื่องถาม – ตอบ ในที่ประชุมไม่ได้บันทึกใน
รายงานการประชุม เนื่องจากสมาชิกมีความเห็นไปแนวทางเดียวกันและได้บันทึกเป็น
หลักฐานไว้แล้ว อีกทั้งมีความเร่งด่วนต้องส่งรายงานในคราวประชุมครั้งต่อไป จึงได้
ตรวจตามวาระ ที่ไม่ได้เพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการสอบถาม ถามมา-ตอบไปในที่ประชุม
ถ้าหากต้องการบันทึกก็สามารถขอที่ประชุมเพิ่มเติมได้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 กระผม
ขอเสนอแนะ ที่บอกว่าสมาชิกพูดเป็นเพียงสาระเล็กน้อย ท่านเอาอะไรมากลั่นกรอง
การบันทึกรายงานการประชุม ไม่ควรจะตัดทอนทั้งหมด
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ขอสอบถามเกี่ยว
กับการบันทึกรายงานการประชุม ทาไมประธานสภาไม่ให้ดิฉันพูด ทั้งๆ ที่ยังพูดไม่จบ
ดิฉันเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ให้ข้อเสนอแนะ การพูดก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องไม่กระทบ
กับบุคคลอื่น ประธานสภาน่าจะรับฟัง เวลาบันทึกไม่มีคาพูดของ สท.พจนีย์ ในรายงานการประชุม
สาหรับคาถามของ สท.พจนีย์จะไปตอบวาระอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
/นายทรงศักดิ์...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายทรงศักดิ์ สุ ภา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมขอ

๔
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายศักดิพันธุ์ จันตัน:
หัวหน้าสานักปลัด
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

หารือให้พิจารณาญัตติที่ 3 ก่อน การตรวจรายงานการประชุมยอมรับว่าเร่งด่วน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายศักดิพันธุ์ จันตัน หัวหน้าสานักปลัด ตามระเบียบ
ไม่สามารถยกข้ามวาระได้ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหากยังไม่รับรองให้นาไป
รับรองคราวหน้าได้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอ
แนะการขอมติที่ประชุม ขอให้ระบุชื่อผู้ที่งดออกเสียงและผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 การบันทึก
รายงานการประชุมทาไมต้องตัดออก มีความเร่งด่วนอะไร การกลั่ นกรองถ้าไม่
ละเอียด สภาจะไม่พิจารณา
ผมอยากให้ข้อคิด การบันทึกรายงานการประชุม ต้องอยู่ในเนื้อหา ข้อกฎหมาย ข้อ
สัญญา อยู่ที่เหตุและผล สามารถตรวจสอบได้ มีหลักฐานอ้างอิง เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม ส่วนการบันทึกอื่นๆ เป็นการถามมาตอบไป เป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัย หาก
มีสาระก็เห็นสมควรที่จะบันทึก ผมขอเสนอจะรับรองหรือจะเลื่อนในคราวต่อไป
กระผมขอถามมติเรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นควรเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมในคราวต่อไป โปรดยกมือ
มีมติเห็นสมควรเลื่อนการรับรองในคราวต่อไปด้วยคะแนนเสียง จานวน 6 เสียง
ไม่เห็นสมควรเลื่อนการรับรองในคราวต่อไปด้วยคะแนนเสียง จานวน 1 เสียง
เพระฉะนั้นมีมติเห็นสมควรเลื่อนการรับรองในคราวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติการขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
(กองการศึกษา) เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
/นายวัฒนา...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ งการขอยกวั ด ดอยขะม้ อ (ร้ า ง) ขึ้ น เป็ น วั ด ที่ มี พ ระภิ ก ษุ อ ยู่

๕
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

จาพรรษา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
การขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
เหตุผล
ด้วยมีหนังสือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ที่ ลพ 0034/762
ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์บรรจุเรื่องยกวัดดอยขะม้อ
(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษาเข้าวาระการประชุมสภา
ข้อเท็จจริง
นายประภาส บารุงแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้จัดทารายงานขอยกวัด
ดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ตามแบบคาขอของสานักงาน
พระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ ยื่ นต่ อส านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวัดล าพูน ตาม
ขั้นตอนในหมวด 7 ออกในกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวมและการยุบเลิก
วัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่
จาพรรษา พ.ศ.2559 ซึ่งในการจัดทารายงานดังกล่าวมีเอกสารและหลักฐานที่
ต้ อ งแนบพร้ อ มกั บ รายงานตามที่ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ก าหนด
ประกอบด้ ว ยมติ ส ภาต าบลเห็ นชอบการขอยกวั ดร้ างขึ้ นเป็ นวั ดมี พระภิ กษุ อ ยู่
จ าพรรษา ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด ล าพู น จึ ง ได้ มี ห นั ง สื อ ขอความ
อนุเคราะห์ดังกล่าว
จึงเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษาต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายประพันธ์ คาจ้อย:
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาลาพูน

เรื่องการขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
เชิญคุณประพันธ์ คาจ้อย ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน ให้
ข้อมูลกับที่ประชุม
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประพันธ์ คาจ้อย ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดลาพูน การบริหารจัดการกิจการสงฆ์ มีระเบียบแบบแผนมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) การ
บริหารจัดการวัดใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2515 ประกอบกับมีกฎกระทรวง
พ.ศ. 2559 ได้แก่ การสร้าง การตั้ง การรวม การยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา มีการประกาศใน
กฎกระทรวง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีด้วยกัน 7 หมวด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ยกวัดร้าง อยู่ในหมวดที่ 7 ตั้งแต่ข้อ 22-26 ในแต่ละข้อได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
/พิจารณา...
พิจารณายกวัดร้าง ระบุในเรื่องของการดาเนินการ การบูรณะปฎิสังขรณ์ มีเสนาสนะ
ชุมชนมีการทานุบารุง และทาให้วัดมีความเจริญงอกงาม วัดจะต้องห่างจากวัดอื่นไม่

๖
น้อยกว่า 2 กิโลเมตร มีที่ดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ มีพระภิกษุจาพรรษา มีผู้ศรัทธาที่จะ
บูรณะ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นเอกสารผ่านสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดย
ผู้ว่าราชการส่งเอกสารให้ส่วนกลาง เพื่อเสนออนุมัติต่อมหาเถรสมาคมให้ความเห็น ชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา สานักงานพระพุทธศานาแห่งชาติได้ออกคู่มือ
ดาเนินการตามกฎกระทรวง ระบุการยกวัดร้างต้องมีเอกสารแนบหลายรายการ โดย
รายการที่สาคัญต้องมีแบบสารวจเกี่ยวกับวัด เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน จานวนประชากร
ที่จะรักษาวัดได้ แผนที่อยู่ห่างจากวัดอื่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ มีพระภิกษุจาพรรษา
ไม่น้อยกว่า 4 รูป เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเซ็นรับรอง โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นมีการเสนอ
คณะกรรมการหมู่บ้าน , สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ สานักงานพระพุทธศาสนา
พิจารณาแล้วเห็นว่า วัดดอยขะม้ออยู่ในเขตเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ จึงได้เสนอในที่
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้มีมติรับรองการขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดทีม่ ี
พระภิกษุอยู่จาพรรษาและเพื่อให้ประชาชนได้ทานุบารุงต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2

เรี ย น ประธานสภาฯ กระผมนายกั น ณพงศ์ จั น ทร์ น้ า สมาชิ ก สภาเขต 2
วัดดอยขะม้อเดิมเป็นวัดร้าง ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ผมขอสนับสนุนการยกขึ้นเป็น
วัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา เนื่องจากเป็น สถานที่ส าคัญของตาบลมะเขือแจ้
เทศบาลเห็นความสาคัญได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันแม่ , ปลูกกล้วยไม้
และปลูกป่า
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 กระผม
เห็นด้วย เรื่องการยกวัดขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ข้อดีจะได้มีเจ้าอาวาส
จาพรรษาและจะได้ดูแลทานุบารุงรักษาวัด เมื่อก่อนให้เจ้าอาวาสแต่ละเขตดูแล ซึง่
อาจจะเกิดปัญหาตามมา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ดิฉันขอ
สนับสนุน เนื่องจากเป็นวัดประจาตาบล มีชื่อเสียง มีผู้มาร่วมทาบุญและท่องเที่ยว
หากมีพระจาพรรษาจะง่ายต่อการบริหารจัดการ
/นายมานพ...
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นางพจนีย์ รัตพนัส

๗
นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นางพจนีย์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางพจนีย์ รัตพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ดิฉันเห็นด้วยเพราะ
จะได้มีผู้ดูแลรักษา ดอยขะม้อเป็น 1 ใน 7 ของบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย มีการ
บูรณะพัฒนา มีประเพณีเดินขึ้นดอยขะม้อ เป็นศูนย์รวมเยาวชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ร่วมจัดกิจกรรม และให้ประชาชนทานุบารุงศาสนาต่อไป
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายบุญทา ตันตรา

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 เรื่องการยกวัด
ดอยขะม้อเคยเข้าสภาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ผ่านเนื่องจากขาดเอกสาร ครั้งนี้เอกสาร
สมบูรณ์ ผมขอเรียนถาม 2 เรื่อง 1.การยกฐานะเป็นวัด คาว่าวัดดอยขะม้อได้ผ่าน
กระบวนการมาจากไหน 2.วัดดอยขะม้อ ยอดดอยเป็นบ่อน้าทิพย์ มีบันไดขึ้นไป
มีพื้นที่ 19 ไร่ หากยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา มีสถานะเป็นนิติบุคคล
มีเจ้าอาวาสดูแล หากปิดประตูวัด ประชาชนจะขึ้นยอดดอยตรงไหน ได้มีการกันที่
สาธารณะประโยชน์ให้หรือไม่ หากเกิดกรณีเปลี่ยนเจ้าอาวาสแล้วปิดประตูทางขึ้น
จะมีข้อตกลงยินยอมให้ผ่านหรือไม่
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญฝ่ายบริหาร

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
ทางวัดและหมู่บ้านได้ยื่นหนังสือต่อสานักงานพระพุทธศาสนา เดิมทีวัดดอยขะม้อ
เป็นเป็นวัดร้าง ข้างล่างเป็นศาลาที่พัก ตอนหลังมีพระภิกษุหลายรุ่นมาบูรณะ สร้าง
วัดและวัตถุโบราณสถาน เดิมชื่อสานักสงฆ์ผาลาด ภายหลังพระภิกษุมรณภาพ จึง
ให้เจ้าคณะตาบลรักษาการ มีการสร้างวิหาร เจดีย์ ตลอดจนเจ้าคณะจังหวัดได้มา
ทาศาสนกิจทางพุทธศาสนา และมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลายอย่าง เห็นสมควรที่จะ
ยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา จึงตั้งชื่อวัดดอยขะม้อ (บ่อน้าทิพย์) ปัจจุบัน
พระพีรวัฒน์ ปภาโส ได้รับอนุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภา
นายประพันธ์ คาจ้อย:
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาลาพูน

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายประพันธ์ คาจ้อย ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดลาพูน ตามข้อกฎหมายวัดร้างและศาสนสมบัติในจังหวัดลาพูน ให้อยู่
ในความดูแลของสานักงานพระพุทธศาสนา วัดใดมีพระภิกษุและประชาชน ให้ทา
การขอยื่นเรื่องให้ถูกต้อง ในการขอยกวัดขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา อปท.
/ก็มีส่วน...
ก็มีส่วนทานุบารุงดูแลสอดส่อง จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เรียกวัดดอยขะม้อ
เราจึงตั้งชื่อว่าวัดดอยขะม้อ และได้รับความเห็นชอบจากเถรสมาคม หากต้องการ

๘
เปลี่ยนชื่อก็สามารถทาได้ตามความเหมาะสม สาหรับการขึ้นดอยขะม้อ ประชาชนก็
สามารถขั้นโดยปกติ ไม่ได้มีการปิดกั้นประตูเข้า–ออกวัด หากจะทาการกันพื้นที่จะ
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภา
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
พระพีรวัฒน์ ปภาโส:
เจ้าอาวาสวัดดอยขะม้อ

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายบุญทา ตันตรา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมไม่ติดใจ
เรื่องการตั้งชื่อวัด ประเด็นคือทางขึ้นสู่ยอดเขา สามารถกันทางสาธารณประโยชน์ได้
หรือไม่ ให้มีความชัดเจน วันนี้ขึ้นได้แต่วันหน้าไม่แน่หากมีผลประโยชน์ตามมา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 หากมีการทาสัญญาก็
จะเป็นการดี แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา ต้องขออนุมัติ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ส่วนผลที่จะตามมาค่อยมาหารือกันทีหลัง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 จะเห็นได้ว่า
สถานที่วัดและบ่อน้าทิพย์แยกกันคนละส่วน มีแนวเขตทางเดินขึ้นบ่อน้าทิพย์ สาหรับ
แนวทางแก้ปัญหาในอนาคตน่าจะกันแนวเขตทางขึน้ ตั้งแต่รั้วจะถึงเชิงบันไปนาค โดย
แบ่งพื้นที่วัดเป็น 2 แปลง และไม่ต้องปิดประตูเข้า - ออก ก่อนที่จะมีการขอยกวัดขึ้น
เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ พระพีรวัฒน์ ปภาโส
เดิมทีวัดดอยขะม้อเปิดประตูตลอดเวลา แต่ช่วงหลังจะปิดประตูตั้งแต่เวลา 20.00
น. – 04.00 น . เนื่องจากเกิดปัญหาวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติดตามศาลา หลังจาก
ปิดทาให้ลดปัญหาที่เกิดได้ การเปิด- ปิดประตูต้องดูเหตุและผล หากชาวบ้านมาหา
ของป่าจะรู้เวลา และประตูไม่ได้ใส่กุญแจ สามารถเข้า - ออกหาของป่าได้ตามปกติ
หากสภามีความต้องการที่จะทาสัญญาทางวัดก็ยินดี
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายบุญทา ตันตรา
/นายบุญทา...
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอให้
มีการลงมติแบบมีเงื่อนไขเพื่อบันทึกไว้ และขอกันทางขึ้นประตูด้านทิศเหนือเป็นที่

๙
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

สาธารณประโยชน์ ประมาณ 10 เมตร
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
วัดดอยขะม้อมีพื้นที่ 19 ไร่ พื้นที่ครอบคลุมถึงบริเวณศาลา 2 การตั้งเงื่อนไขในการ
รับรองรายงานการประชุมให้บันทึกว่า “ ต้องไม่ปิดทางเดินขึ้นบ่อน้าทิพย์ ” จะไม่
กันแนวเขตเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายบุญทา ตันตรา

นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
นายบุญทา ตันตรา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายมานพ ทาสีคา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายบุญทา ตันตรา สมาชิกสภาเขต 1 กระผมเห็นด้วย
ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิ์เดินขี้น – ลง ได้ตลอดเวลา
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอถามมติที่
ประชุ ม มี ส มาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ชอบการขอยกวั ด ดอยขะม้ อ (ร้ า ง) ขึ้ น เป็ น วั ด มี
พระภิกษุอยู่จาพรรษา โปรดยกมือ
มีมติให้ความเห็นชอบการขอยกวัดดอยขะม้อ (ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จา
พรรษา ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ผมขอกลับไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 เนื่องจากมีข้อราชการจาเป็น เร่งด่วน
มีเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 รายงานการประชุม
มีความกระชับ ชัดเจน และเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หากเราไม่รับรอง
จะจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไร
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตาบลมะเขือแจ้
การขอมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าเห็นว่าไม่ขาดตกบกพร่อง ให้เพิ่มเติมทีหลัง
ถ้าท่านไม่รับรองถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมด
/นายบุญทา...
ญัตติ 3.6 การขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คลส.หมู่ที่ 13 บ้านสันปู เลย และญัตติ 3.7 การขออนุมัติกันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้า คลส. หมู่ที่ 6

๑๐
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายทรงศักดิ์ สุภา:
สมาชิกสภาเขต 1
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2

บ้านฮ่องกอม่วง ในรายงานไม่มีการบันทึก ก็สามารถเพิ่มเติมได้ หากเห็นด้วยก็ไม่มี
ปัญหา ถ้าไม่เห็นด้วยก็ขอเพิ่มเติมได้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีก
หรือไม่ เชิญ นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ สมาชิกสภาเขต 2 ในการตรวจ
รายงานการประชุม อยู่ที่ดุลพินิจของเลขานุการสภาและผู้จดบันทึก หากข้อความ
ขาดหายก็เพิ่มเติมได้
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอ ต่อไป
ให้พิมพ์มาทั้งหมด แล้วมากลั่นกรองหรือตัดออกทีหลัง
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอ
เพิ่มเติมในญัตติ 3.6 และญัตติ 3.7 โครงการที่มีความเกี่ยวพันกับสภาพอากาศ ให้
ทาก่อนหน้าฝน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ขอเสนอ
แนะ การลงมติขอให้ใส่ชื่อผู้ที่งดออกเสียง และผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่
เชิญ นายทรงศักดิ์ สุภา
เรียน ประธานสภาฯ กระผมทรงศักดิ์ สุภา สมาชิกสภาเขต 1 ในวาระที่ 2 มีการ
ลงมติไปแล้ วนั้น ผมขอเสนอในวาระอื่น ๆ ให้ มีการรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง
มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้นารายงานการประชุมกลับมาพิจารณาในวาระอื่นๆ
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผม
เห็นด้วยกับ สท.ทรงศักดิ์ เพราะรายงานได้ผ่านการตรวจวาระการประชุมไปแล้ว
/นายบุญทา...
ผมขอถามมติที่ประชุ ม ตามที่ สท.ทรงศักดิ์ เสนอ มีสมาชิ กท่านใดเห็ นชอบน า

๑๑
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายกันณพงศ์ จันทร์น้า:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเขต 2
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม:
สมาชิกสภาเขต 2

รายงานการประชุมกลับมาพิจารณาในวาระอื่นๆ โปรดยกมือ
มีมติให้ความเห็นชอบนารายงานการประชุมกลับมาพิจารณาในวาระอื่นๆ
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายมานพ ทาสีคา)
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นายกันณพงศ์ จันทร์น้า
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายกันณพงศ์ จันทร์น้า สมาชิกสภาเขต 2 การพูดในที่
ประชุมต้องให้ครอบคลุม ชัดเจน หากจะนากลับมาพิจารณาผมก็เห็นด้วย
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นายสงกรานต์ พรหมพนัส
เรียน ประธานสภาฯ กระผมนายสงกรานต์ พรหมพนัส สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอ
เพิ่มเติมในญัตติ 3.6 และญัตติ 3.7 โครงการที่มีความเกี่ยวพันกับสภาพอากาศ ให้
ทาก่อนหน้าฝน
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญ นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม
เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม สมาชิกสภาเขต 2 ขอเพิ่ม
ในส่วนของการลงมติขอให้ใส่ชื่อผู้ที่งดออกเสียง และผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือขอแก้ไข เพิ่มเติมอีก หรือไม่ หากไม่มี ผมขอ
ถามมติที่ ประชุม มีส มาชิ กท่ านใดเห็ นสมควรรับรองรายงานการประชุม สมั ย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม:

มีมติเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3
ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง (นายมานพ ทาสีคา)

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอในวาระอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี วันนี้ระเบียบวาระการ
ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาหมดลงแล้ ว ขอปิ ด การประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 4
ประจาปี 2560 ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุม:
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

รับทราบ

๑๒
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายทองดี ปัญญาเจริญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 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)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลมะเขือแจ้ สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายบุญทา

ตันตรา)

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

