รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ ครังแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๕5
วันที 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 13.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

ลําดับที

ชือ – สกุล

ตําแหน่ง

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

นายบุญทา
ตันตรา
นายทรงศักดิ
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจ่ม
นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ
นายมานพ
ทาสีคาํ
นายรัตน์
ไชยวงค์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
นางพจนีย ์
รัตพนัส
นายสงกรานต์
พรหมพนัส
นายทองดี
ปัญญาเจริ ญ
นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ
นายจรัล
ศิริหิรัญรัชตะ
ผู้ไม่มาประชุ ม
ไม่มี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

2.ผู้เข้าร่ วมประชุม...

ลําดับที

ชือ – สกุล

ตําแหน่ง

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

นายจําลอง เณรแย้ม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายคํามูล พรหมพนัส
นายชนะ
บุตรนุชิต
จ่าเอกชูพงศ์ ธนพรหมาวิวฒั น์
นายพชร
หลวงไผ่พล
นายสาคร สุขประสงค์
นายอภิวฒั น์ สิทธิใหญ่
นางกิ งกาจน์ พรมเสน
นางสาวราตรี วงศ์โสมะ
นายถวิล
มณี ขตั ิย ์
นางสาวจินตนา แสนสิ งห์ชยั

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ท้องถิ นอําเภอเมืองลําพูน
เจ้าพนักงานปกครองอําเภอ
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง

13

นางสาวหัทยา ปัญญา

หัวหน้าฝ่ ายสังคมสงเคราะห์

14

นายธนชาติ

เตจ๊ะยวง

หัวหน้าฝ่ ายปกครอง

15

นายนพดล

เตียวตระกูล

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา

16

นางอนงค์ลกั ษณ์ ธีระศักดิ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน 7ว

17

นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน

เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว

18

นายคําปัน

สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําพูน

19

นายประเสริ ฐ อุตตระพยอม

กํานันตําบลมะเขือแจ้

20

นายอุทยั

ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ

21

นายประกิจ กันทาแจ่ม

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที 2

21

นายทองใบ

ถาพยอม

ประชาชน

22

นายวิเชียร

เทพวรรณ์

ประธานองค์กรชุมชนตําบลมะเขือแจ้

23

นายคณิ ตพงษ์ นาคกระแสร์

ลังกาพยอม
เสนางาม

เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการท่องเทียว 1

เริ มประชุม...
เริ มประชุมเวลา 13.0๐ น.
เมือถึงเวลาประชุม นายทวน สุขสําราญ ปลัดเทศบาล เลขานุ การสภาเทศบาลชัวคราว
ได้นบั องค์ประชุม เห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุม จํานวน ๑2 คน เป็ นอันว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว ได้เรี ยนเชิญนายจําลอง เณรแย้ม นายอําเภอเมืองลําพูน ประธานใน
พิธี เปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตามลําดับต่อไป
นายทวน สุขสําราญ
เลขานุการสภาเทศบาล
ชัวคราว

เรี ยน นายอําเภอเมืองลําพูน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ทุกท่าน กระผมขออ่านประกาศจังหวัดลําพูน เรื องเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือ
แจ้ครังแรก ดังนี “ตามทีได้มกี ารเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ ริ หารท้องถิน ใน
กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง เมือวันที 8 มกราคม 2555 และคณะกรรมการการ
เลือกตังได้ประกาศผลการเลือกตังครบตามจํานวนเมือวันที 31 มกราคม 2555 นัน
เนืองจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 24 วรรคสอง ซึงแก้ไขเพิ มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 ได้บญั ญัติให้การประชุมสภาเทศบาล
ตําบลครังแรกต้องกําหนดให้สมาชิกสภาได้มาประชุมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั
ประกาศผลการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ทีประชุมเลือก
ประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล อาศัยอํานาจตามความมาตรา 24 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และคําสังจังหวัดลําพูนที 55/2552 ลงวันที 14
มกราคม 2552 จึงเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ครังแรกในวันที 9
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ประกาศ ณ
วันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.255 ลงชือ นายจําลอง เณรแย้ม นายอําเภอเมืองลําพูน ปฏิบตั ิ
ราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน”

นายจําลอง เณรแย้ม :
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน สําหรับวันนี
เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ครังแรก ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕5
ตรงกับวันที 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 ก่อนจะเปิ ดการประชุม กระผมขอเล่าประวัติ
ส่วนตัว และแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับการเลือกตังทุกท่าน ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ
ต่างๆ
ในการหาปัญหาและความต้องการของหมู่บา้ นโดยพิจารณาจากแผนชุมชน
หมู่บา้ นต่างๆ โดยเสนอให้มองปัญหาต่างๆในภาพรวมโดยปี ทีผ่านมาก็จะเป็ นปัญหา
เรื องนํา ซึงปัญหามาจากต้นนํา กลางนําและปลายนํา ปัญหานิคมอุตสาหกรรมทีจะ

เกิดขึนในตําบลมะเขือแจ้ ว่าหากสร้างนําขวางทางนําหรื อไม่อย่างไร พรบ.ดินและถม
ดิน เพือหนีนาํ ทีสาธารณะให้อยูแ่ ละมีขึนทีสาธารณะทีประชาชนใช้อยูร่ ่ วมกัน ฝาก
องค์กรท้องถินให้ดูแล การแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดกลุ่มผูเ้ สพ ผูค้ า้ ลดลง และขอให้
ช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเบาะแสยาเสพติดโดยอําเภอได้ตงตู
ั ไ้ ปรษณี ยเ์ พือรับแจ้งเบาะแส
สถานบันเทิงกลางคืน คาราโอเกะ ร้านเกมส์ต่างๆ ร้านประกอบอาหาร ว่ามีความ
เหมาะสมหรื อไม่ โดยขอให้ฝ่ายบริ หารพิจารณาออกเทศบัญญัติเพือควบคุมเพือเป็ นการ
ป้ องกันปัญหาทีจะตามมา ฝากงานทะเบียนพิจารณาเกียวกับปัญหาคนทีอาศัยอยูใ่ นเขต
เทศบาลแต่ไม่ได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาในเขต ปัญหา
การลักสายไฟฟ้ า...
การลักสายไฟฟ้ า ปัญหาการทิ งขยะข้างทางทีรก และจํานวนงบประมาณเพือการพัฒนา
จังหวัดและอําเภอ การแก้ไขปัญหาสังคมทีไม่ตอ้ งใช้งบประมาณ พอสังเขป และฝาก
หมายเลขโทรศัพท์ของนายอําเภอเมืองลําพูน 081 - 8674377 เพือติดต่อสอบถามเรื อง
ต่างๆ บัดนี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชัวคราวทําหน้าที และ
ขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
นายทวน สุขสําราญ:
เลขานุการสภาเทศบาล
ชัวคราว

ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลผูม้ ีอาวุโส ได้แก่ นายรัตน์ ไชยวงค์ษา ทําหน้าที
ประธานสภาชัวคราวและนําสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคําปฏิญาณตนและเลือก
ประธานสภาเทศบาลต่อไป

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
ประธานสภาเทศบาล
ชัวคราว

เรี ยน นายอําเภอเมืองลําพูน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ทุกท่าน กระผมจะทําหน้าทีประธานสภาเทศบาลชัวคราว และขอให้ทุกท่านกล่าวคํา
ปฏิญาณตามข้าพเจ้า ดังต่อไปนี ข้าพเจ้า (ออกนามตนเอง ) จะรักษาไว้และปฏิบตั ิตาม
ซึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทังจะซือสัตย์และปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์
ของท้องถิ น

ทีประชุม

ลุกขึนยืนและกล่าวคําปฏิญาณตามประธานเทศบาลชัวคราวได้กล่าวนํา

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที ๒ เรื องการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 8 ระบุว่า วิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ น ให้สมาชิกสภาท้องถิ นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชือสมาชิกสภาท้องถินคนหนึงทีตน

เห็นว่าสมควรให้เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ น การเสนอนันต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ นรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ นแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครังเดียว
ชือทีเสนอไม่จาํ กัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ น
ลงคะแนนเลือกจากชือเหล่านัน โดยวิธีเขียนชือตัวและชือสกุลของผูท้ ีถูกเสนอชือคนละ
หนึงชือ เมือตรวจนับแล้วให้ประธานทีประชุมประกาศคะแนนต่อทีประชุมสภาท้องถิน
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเป็ นผูไ้ ด้รับเลือก ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะ ผูท้ ีได้คะแนนสูงสุดนัน โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผไู้ ด้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจบั ฉลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน จึงขอให้ที
ประชุมเสนอชือบุคคลทีจะทําหน้าทีประธานสภาเทศบาลตามระเบียบ

นายทรงศักดิ สุภา:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอชือนาย
บุญทา ตันตรา เป็ นประธานสภาเทศบาล
นายมานพ ทาสีคาํ ...

นายมานพ ทาสีคาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายจรัล ศิริหิรัญรัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอชือนาย
รุ่ งฤทธิ กองยศสืบ เป็ นประธานสภาเทศบาล

นายสงกรานต์ พรหมพนัส
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นางพจนีย ์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายทวน สุขสําราญ
เลขานุการสภาเทศบาล

กล่าวว่ามีผเู้ สนอชือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 2 คน เป็ นประธานสภาเทศบาลดังนัน
จึงให้สมาชิกสภาเทศบาลรวมประธานสภาเทศบาลชัวคราว ได้ลงคะแนนเลือกจากชือ

ชัวคราว

เหล่านัน โดยเขียนชือตัวชือสกุลของผูถ้ กู เสนอชือคนละหนึงชือ และเชิญสมาชิกสภา
จํานวน 2 คนได้แก่นายทองดี ปัญญาเจริ ญ และนางพจนีย ์ รัตพนัส ช่วยกันตรวจนับ
คะแนนตรวจนับการลงคะแนน ปรากฏว่านายบุญทา ตันตรา นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ
ได้คะแนนเท่ากัน จํานวน 6 เสียงต่อ 6 เสียง จากนันก็ให้ใช้วิธีการเลือกประธานสภา
เทศบาลโดยใช้วิธีการเดิม ผลการเลือกใหม่ ปรากฎว่านายบุญทา ตันตรา นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ ได้คะแนนเท่ากัน จํานวน 6 เสียงต่อ 6 เสียง ก็เลยใช้วิธีการจับสลาก โดยให้
นายบุญทา ตันตราและนายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ ตกลงกันว่า จะให้ผใู้ ดเป็ นผูจ้ บั สลาก
ก่อนหลัง ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ เลยใช้วิธีจบั สลาก ผลปรากฏว่า นายบุญทา ตันตรา
เป็ นผูจ้ บั สลากคนแรก นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบจับสลาก คนทีสอง ผลการจับสลากว่า
ผูใ้ ดจะได้รับเลือกเป็ นประธานสภาเทศบาล ผลปรากฏว่านายบุญทา ตันตรา ได้รับ
เลือกเป็ นประธานสภาเทศบาล ฝ่ ายเลขานุการได้จดั ทําคําสังแต่งตังให้นายอําเภอเมือง
ลําพูน ลงนามทันที จากนันได้อ่านคําสังจังหวัดลําพูนเรื องแต่งตังประธานสภาเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้ที 188/2555 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2555 และได้เชิญนายบุญทา ตันตรา
ทําหน้าทีประธานสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 3 เรื องการเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ น ให้นาํ
ความในข้อ 8 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ดังนัน จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้
สมควร
จะทําหน้าที...
จะทําหน้าทีรองประธานสภาเทศบาล

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอชือนาย
มานพ บุญทา เป็ นรองประธานสภาเทศบาล

นายทรงศักดิ สุภา
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายเจษฎา ริ บแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวว่ามีผใู้ ดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอืนอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี เป็ นอันว่านาย
มานพ ทาสีคาํ ได้รับเลือกเป็ นรองประธานสภาเทศบาล
ต่อไปเป็ นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 ข้อ
13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ น ให้นาํ ความในข้อ 8 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ดังนัน
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอผูส้ มควรจะทําหน้าทีเลขานุการสภาเทศบาล

นางพจนีย ์ รัตพนัส
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉนั ขอเสนอชือนายทวน
สุขสําราญ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายจรัล ศิริหิรัญรัชตะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูร้ ับรอง

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

กล่าวว่ามีผใู้ ดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอืนอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี เป็ นอันว่านายทวน
สุขสําราญ ปลัดเทศบาลเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นเลขานุการสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที 4 เรื อง การกําหนดสมัยสามัญ ประจําปี และวันเริ มสมัยประชุม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ.2547
(แก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปี ของแต่ละ
สมัยในปี นัน ...
สมัยในปี นัน วันเริ มสมัยประชุมสามัญประจําปี ของปี ถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปี ถัดไป ให้ประธานสภาเทศบาลนําปรึ กษาในที
ประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของแต่ละปี จึงนําเสนอทีประชุมพิจารณากําหนดสมัย
ประชุมต่อไป

ายทองดี ปัญญาเจริ ญ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล
มติทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอ
ดังต่อไปนี
สมัยประชุมสภาสามัญประจําปี 2555 สมัยประชุมละ 30 วัน จํานวน 4 สมัย โดยมี
ห้วงระยะเวลา (เริ มต้น-สิ นสุด) ได้แก่
สมัยแรก 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555
สมัยที สอง 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2555
สมัยที สาม 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2555
สมัยที สี 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2555
สมัยประชุมสภาสามัญประจําปี 2556
สมัยประชุมละ 30 วัน จํานวน 4 สมัย ห้วงระยะเวลา (เริ มต้น-สิ นสุด) ได้แก่
สมัยแรก 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอืนเสนออีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการ
กําหนดสมัยประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จํานวน 9 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม จํานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที 5 เรื องอืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลหรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเสนอเรื อง
อืนๆ อีกหรื อไม่ขอเชิญ

นายอภิวฒั น์ สิทธิใหญ่
ท้องถิ นอําเภอเมืองลําพูน
นายคําปัน ลังกาพะยอม
สมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด

กล่าวแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นประธานสภา รองประธานสภาและ
เลขานุการสภาเทศบาล
กล่าวแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นประธานสภา รองประธานสภาและ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายประเสริ ฐ อุตตระพะยอม
กํานันตําบลมะเขือแจ้
กล่าวแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นประธานสภา รองประธานสภาและ

เลขานุการสภาเทศบาล
นายบุญทา ตันตรา
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา…
มีสมาชิกเสนอเรื องอืนๆ อีกหรื อไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดทีจะนําเสนอเรื องอืน ๆ
แล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน ทีได้เข้าร่ วมการประชุมในครังนีจนครบองค์
ประชุมและขอขอบคุณผูท้ ีเข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร พนักงานเจ้าหน้าที ทุกท่านและขอ
ปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ ครังแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5
ไว้เพียงแค่นี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นายทวน สุขสําราญ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาํ การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ฉบับนี เมือวันที
กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าถูกต้องกับความจริ ง

ลงชือ)
ประธานกรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)
(ลงชือ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชือ)
กรรมการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
(ลงชือ)

กรรมการ

(นายทองดี ปัญญาเจริ ญ)
(ลงชือ)

กรรมการ
(นายทรงศักดิ สุภา

)

