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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สมัยสามัญ สมัยที 3 ครังที 1 ประจําปี พ.ศ.๒๕๕5
วันที 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

ลําดับที

ชือ – สกุล
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นายบุญทา
ตันตรา
นายมานพ
ทาสีคาํ
นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม
นายทรงศักดิ
สุภา
นายเจษฎา
อุตแจ่ม
นายรุ่ งฤทธิ
กองยศสืบ
นายรัตน์
ไชยวงค์ษา
นางพจนีย ์
รัตพนัส
นายสงกรานต์
พรหมพนัส
นายทองดี
ปัญญาเจริ ญ
นายกันณพงศ์
จันทร์นาํ
นายรันต์
ศิริหิรัญรัชตะ
ผู้ไม่มาประชุ ม
ไม่มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
นายวัฒนา จันทนุปาน
นายชนะ
บุตรนุชิต
นายคํามูล
พรหมพนัส
นายนราชัย ริ บแจ่ม
นายวัชระ
นันตา
นายกสินธุ์ สายเกษม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกฯ
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
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7
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10
11

นายอุดม
นายพชร
นายสาคร
นายถวิล
นางสาวราตรี

ปันแจ่ม
หลวงไผ่พล
สุขประสงค์
มณี ขตั ิย ์
วงศ์โสมะ
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13
14
15
16
17

นางสาวจินตนา แสนสิ งห์ชยั
นางหัทยา
ปัญญา
นายนพดล
เตียวตระกูล
นายสายัณห์ มณี วรรณ
นางอนงค์ลกั ษณ์ ธีระศักดิ
นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุช
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
2/นางสาวจินตนา...
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน 7ว
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ

เริ มประชุมเวลา 090๐ น.

เมือถึงเวลาประชุม นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม เลขานุ การสภาเทศบาล ได้นับ
องค์ประชุม เห็น ว่าสมาชิก สภาเข้าประชุม จํานวน ๑2 คน เป็ นอัน ว่าครบองค์
ประชุมแล้ว ได้กล่าวเชิญนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาล เป็ นประธาน
เปิ ดการประชุมสภาเทศบาล และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล

เรี ยน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน สําหรับ
วันนีเป็ นการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญสมัยที 3
ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕5 ตรงกับวันที 10 สิงหาคม 2555 บัดนี ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที ๑ เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1. แจ้งคําสังให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าฝึ กอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่ นที
39 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที 10-21
กันยายน 2555 จํานวน 8 ราย ได้แก่ นายรุ่ งฤทธิ กองยศสืบ นายรันต์ ศิริหิรัญรัช
ตะ นายเจษฎา อุตแจ่ม นายทรงศักดิ สุภา นายรัตน์ ไชยวงค์ษา นายกันณพงค์
จันทร์นาํ นายสงกรานต์ พรหมพนัส นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม จึงแจ้งให้ผเู้ ข้ารับ
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นายวัฒนา จันทนุปาน
นายกเทศมนตรี

ทีประชุม:
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

อบรมรับทราบ
2.แจ้งกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนืองใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 รายละเอียดตาม
กําหนดการทีแจกจ่ายให้แล้ว จึงแจ้งให้ทราบ
และเชิญนายกเทศมนตรี นาํ ข้อ
ราชการแจ้งให้ทีประชุมทราบ
แจ้งเรื องดําเนินกิจกรรม otop เฟสติวสั ในวันที 11-13 สิงหาคม 2555 ณ ลานบิ ก
ซี ลําพูน เปิ ดกิจกรรมวันที 11 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. โดยได้เชิญเทศบาล
ตําบลมะเขือแจ้กบั เทศบาลตําบลบ้านกลางร่ วมพิธีเปิ ด การแต่งกายสวม
ผ้าไทย ถ้าสมาชิกท่านใดว่างก็เชิญร่ วมงาน
รับทราบ
/ระเบียบวาระที 2 ...
ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที 1
ประจําปี พ.ศ. 2555 เมือวันที 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ทีฝ่ าย
เลขานุการสภาเทศบาล ได้นาํ สําเนาแจกจ่ายไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
หรื อขอแก้ไข เพิ มเติม โปรดยกมือ

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเพิ มเติมคําว่า ตรงหน้าที 4
หน้าข้อความว่า ในการอบรมระบุตวั ผูเ้ สพ

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อขอแก้ไข เพิ มเติม โปรดยกมือ (ไม่ม)ี ก็ให้เพิ ม
ตามเสนอ มีผใู้ ดจะเพิ มเติมแก้ไขอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติทีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดได้
ยกมือขึน

ทีประชุม
มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑1 เสียง
งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม – ไม่มี
ลาประชุม – ไม่มี
เป็ นอันว่าทีประชุมรับรอง รายงานการประชุม
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ
สมาชิกสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที 3 เรืองทีเสนอใหม่
3.1 ญัตติพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ หมวดที 3 การจัดการสิ งปฏิกลู และมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้า ขอเสนอร่ างเทศบัญญัตติ าํ บลมะเขือแจ้ เรื องการจัดการสิ งปฏิกลู
และมูลฝอยตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของกองสาธารณสุข ฉบับ
นีมาเพือเสนอต่อทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ในสมัยประชุมนี ซึงได้
เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่ างข้อเทศบัญญัติดงั กล่าวมาด้วยแล้ว
ทังหมด 27 ข้อพร้อมทังบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม รายละเอียดตามเอกสารทีแจกให้
ทุกท่านแล้ว ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณา
ต่อไป
ญัตติพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ หมวดที 3 การจัดการสิ งปฏิกลู และมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามทีผูบ้ ริ หารเสนอตามเอกสารทีแจกให้
แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นหรื อไม่ขอเชิญ
/เรี ยนประธานสภา...
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเพิ มเติมเหตุผลถึงการเสนอ
ร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าวว่าจากทีผ่านมาเทศบาลได้ดาํ เนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่มกี ฎหมายรองรับไว้แต่อย่างใด ก็ตอ้ งออกร่ างเทศ
บัญญัติมาเพือให้ถกู ต้องประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ เทศบาลได้มี
การจําหน่ายถุงขยะ ซึงถูกทักท้วงตําหนิ โดยสตง. มาแล้วเทศบาลจึงต้องหา
ทางแก้ไขโดยออกจัดเก็บตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมไม่เกินกฎกระทรวงทีกําหนด
เพือปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบต่อไป
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามทีนายกเทศมนตรี เสนอให้
พิจารณาร่ างเทศบัญญัติหมวดที 3 การจัดการสิ งปฏิกลู และมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอแสดงความเห็นด้วยกับร่ างเทศบัญญัติ
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ดังกล่าวเพราะเป็ นไปตามกฎกระทรวงทีกําหนดไว้
นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ความเห็นส่วนตัวของเหลวควร
จะคิดเป็ นลิตร แต่ ตามบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียม เก็บ ขน และกําจัดสิ งปฏิกลู หรื อมูล
ฝอย ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็ นลิตร มีความหมายเป็ นอย่างไร ขอให้ขยายความด้วย
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงว่าตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการให้บริ การเก็บขยะและกําจัดสิ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
และอัตราค่าธรรมเนียมอืนๆ พ.ศ.2535 ให้กาํ หนดได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม
ตามทีกําหนดไว้โดยค่าเก็บและขนมูลฝอยทัวไป ระบุให้เป็ นลิตร ซึงการเก็บขน
จริ งๆแล้วเก็บขนเป็ นถุง ตามประสบการณ์ทีผ่านมาโดยผูใ้ ช้บริ การจะซือถุงขยะที
ผูใ้ หญ่บา้ นจัดจําหน่ายสิ นเดือนก็จะสรุ ปคิดรวมเป็ นลิตร ตามจํานวนเงิน ตัวอย่าง
บ้านไหนจัดซือ 10 ถุง ราคา 100 บาท คิดเป็ น 100 ลิตร จึงชีแจงให้ทราบ

นายถวิล มณี ขตั ิย:์
ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุข เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฐานะเจ้าขอเรื องขอเพิมเติมว่า
การเสนอร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าวเสนอโดยกฏหมาย พรบ.การสาธารณสุข 2535
รองรับไว้ในหมวดต่างๆ ซึงมีทงหมด
ั
5 หมวด เช่น หมวด 3, หมวด 6 หมวด 7
หมวด 8 หมวด 9 โดยในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลได้จดั เก็บเป็ นถุงซึงก็ถกู
ทักท้วงตําหนิโดย สตง. ซึงก็ได้ชีแจงให้ทราบแล้ว แนวทางแก้ไขในอนาคตต่อไป
จะนําเสนอพิจารณาเก็บขนเป็ นภาชนะให้ถกู ต้อง และก็ให้ประธานอาสาสมัคร
พิทกั ษ์สิ งแวดล้อม หมู่บา้ นละ 1 คน เท่านันเป็ นผูจ้ าํ หน่ายถุงขยะตราสัญญลักษณ์
เทศบาลเนืองจากไม่ให้ไปสะสมทีผูใ้ ดผูห้ นึง จึงชีแจงเพิมเติมให้ทราบ
นายวัฒนา จันทนุปาน:
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการพิจารณาขอให้สมาชิก
นายกเทศมนตรี
สภาพิจารณาตามเนือหาให้ครอบคลุม และบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมทีกําหนดด้วย
/เรี ยนประธานสภา...
นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามตามนโยบายเมือ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตอนหาเสียงของนายกเทศมนตรี ทีกล่าวไว้ว่าจะให้บริ การเก็บขยะ สิ งปฏิกลู ฟรี จะ
ขัดแย้งกับร่ างเทศบัญญัติในบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมนีหรื อไม่
นายกสินธุ์ สายเกษม:
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ปลัดเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ร่ างเทศบัญญัตินีออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีกฎกระทรวง
รองรับ ส่วนการจะให้บริ การเก็บขยะ สิ งปฏิกลู ฟรี ฟรี อย่างไรก็ตอ้ งมีกฎกติกา
รองรับต่อไป
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงว่าระเบียบวาระนีเป็ น
การเสนอพิจารณาร่ างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ งปฎิกลู และมูลฝอยซึง
ดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ส่วนการให้บริ การเก็บขยะฟรี อยูร่ ะหว่างพิจารณา
กฎเกณฑ์ว่าจะฟรี อย่างไร และจะได้นาํ เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาในโอกาส
ต่อไป
ญัตติพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ หมวดที 3 การจัดการสิ งปฏิกลู และมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามทีผูบ้ ริ หารเสนอมา มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมตั ิ
รับหลักการ ในร่ างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ งปฎิกลู และมูลฝอย โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - ไม่มี
ลาประชุม
- ไม่มี
การพิจารณาร่ างเทศบัญญัติรายจ่ายจะต้องพิจารณา 3 วาระ แต่ร่างเทศบัญญัติทีไม่
เกียวกับการเงิน จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวก็ได้ จึงขอหารื อว่าให้พิจารณาแยก
เป็ นสามวาระ หรื อจะพิจารณาในวาระ 2,3 โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติได้
ทํางานรับแปรญัตติในวันที 14 สิงหาคม
เห็นสมควรพิจารณาเป็ นสามวาระ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ทาํ งานรับ
พิจารณาแปรญัตติ ในวันที 14 สิงหาคม 2555 และนําเสนอวาระ 2,3 ในวันที 15
สิงหาคม 2555
มอบให้คณะกรรมการรับแปรญัตติ กําหนดรับแปรญัตติในวันที 14 สิงหาคม เวลา
09.00 เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ และนําเสนอวาระที
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ทีประชุม
นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

2,3 ในวันที 15 สิงหาคม 2555 ซึงเป็ นการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติรายจ่าย ปี 2556
รับทราบและจะได้ปฏิบตั ิต่อไป
/3.2 ญัตติขออนุมตั ิ...
3.2 ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 รายการ ซือจักรพันริ มแบบธรรมดา และรายการซือจักร
อุตสาหกรรม เนืองจาก คําชีแจงประกอบงบประมาณไม่ถกู ต้อง ทําให้ไม่สามารถ
จัดซือได้ตามวัตถุประสงค์ ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลียนแปลง คําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
2555 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
เรื องเดิม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555
ของเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้ตงงบประมาณ
ั
รายจ่าย จํานวนทังสิ น 51,000,000
บาท
ข้อเท็จจริ ง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2555
เทศบาลตําบลมะเขือแจ้ ได้ตงงบประมาณรายจ่
ั
ายในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ หมวดงบลงทุน ประเภท ครุ ภณั ฑ์ รายการ ครุ ภณั ฑ์การศึกษา พิมพ์
รายการคําชีแจงประกอบงบประมาณไม่ถกู ต้อง ทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดซือ
ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงดังกล่าว
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
คําชีแจงงบประมาณรายจ่ายทีขอเปลียนแปลง
ข้อความเดิม
รายการที 1
คําชีแจงเดิม (หน้า 31)
- จัดซือจักรพันริ ม เพือจัดซือจักร
พันริ ม แบบธรรมดา ชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ า ตามโครงการศูนย์

ข้อความใหม่
- จัดซือจักรพันริ มแบบธรรมดา
เพือจัดซือจักรพันริ มแบบธรรมดาชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ า ตามโครงการศูนย์สาธิตและอบรม
ส่ งเสริ มอาชีพตําบลมะเขือแจ้ จํานวน 2 คันๆละ
13,000 บาท (เป็ นราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์)
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สาธิตและอบรมส่ งเสริ มอาชีพตําบล
มะเขือแจ้ จํานวน 2 เครื องๆละ 20,000
บาท (เป็ นราคาพร้อมโต๊ะและ
อุปกรณ์) เป็ นเงิน 40,000 บาท (ตาม
ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
(พ.ศ.2555-2557)
รายการที 2

คําชีแจงเดิม (หน้า 32)
- จัดซือจักรอุตสาหกรรม
เพือจัดซือจักรอุตสาหกรรม แบบเย็บ
หนัง ชนิด 1 เข็ม ตามโครงการศูนย์
สาธิตและอบรมส่ งเสริ มอาชีพตําบล
มะเขือแจ้ จํานวน 2 เครื องๆละ 13,000
บาท (เป็ นราคาพร้อมโต๊ะและ
อุปกรณ์) เป็ นเงิน 26,000 บาท (ตาม
ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
(พ.ศ.2555-2557)

เป็ นเงิน 26,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตังจ่ายจากเงิน
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล(พ.ศ.2555-2557)
แก้ ไขเปลียนแปลงคําชีแจงใหม่ เป็ น
- จัดซือจักรอุตสาหกรรม
เพือจัดซือจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง ชนิด 1 เข็ม
ตามโครงการศูนย์สาธิตและอบรมส่ งเสริ มอาชีพตําบล
มะเขือแจ้ จํานวน 2 คันๆละ 20,000 บาท (เป็ น
ราคาพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์) เป็ นเงิน 40,000 บาท
/คําชีแจงเดิม…
(ตามราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (พ.ศ.2555-2557)

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ข้อ
29 ความว่า “การแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุ ภณั ฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลียน ให้เป็ น
อํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิน
เพือเป็ นการส่งเสริ มอาชีพในชุมชน จึงเห็นควรอนุมตั ิให้แก้ไข
เปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย รายการดังกล่าว ตามเสนอ
ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณา
ต่อไป
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นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติขออนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2555 รายการ ซือจักรพันริ มแบบธรรมดา และรายการซือจักรอุตสาหกรรม
ตามทีผูบ้ ริ หารเสนอตามเอกสารทีแจกให้แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อ
แสดงความเห็นหรื อไม่ขอเชิญ
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแสดงความเห็นด้วยกับญัตติ
ทีนายกเทศมนตรี เสนอมา
เรี ยนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามทีเทศบาลจะมีการจัดซือ
จักรอุตสาหกรรม ขอแสดงความเห็นด้วย และขอให้เทศบาลใช้ประโยชน์โดยจัดให้
มีการฝึ กอบรมการเย็บจักรให้ถกู วิธีโดยครู ฝึกเหมือนกับหมูบ่ า้ นทีจัดซือโดยใช้งบ
sml

ญัตติขอแก้ไข...
ญัตติขอแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2555 รายการ ซือจักรพันริ มแบบธรรมดา และรายการซือจักรอุตสาหกรรม
ตามทีผูบ้ ริ หารเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นอีก
หรื อไม่ (ไม่ม)ี มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมตั ิแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจง
งบประมาณรายจ่ายโปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - ไม่มี
ลาประชุม
- ไม่มี
3.3 ญัตติขออนุมตั ิโอนงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 รายการจัดซือ
จักรอุตสาหกรรม เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
ขอเชิญนายกเทศมนตรี กล่าวชีแจง
ข้าพเจ้า

ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
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พ.ศ.2555 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี
นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรื องเดิม
ตามที เทศบาลตํา บลมะเขื อ แจ้ ได้ต ังเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดงบลงทุน
ประเภทค่าครุ ภณ
ั ฑ์ รายการการจัดซือจักรพันริ ม หน้า 31 รายการการจัดซือจักร
อุตสาหกรรม หน้า 32 นัน
ข้อเท็จจริ ง
เนืองจากงบประมาณทีตังไว้ไม่พอจ่าย จึงขออนุมตั ิโอนลด –
โอนเพิ ม งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามรายการดังต่อไปนี
ประเด็นทีจะต้องพิจารณา
โอนเพิม
หน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์
หมวด
งบลงทุน
ประเภท
ค่าครุ ภณั ฑ์
รายการ
การจัดซือจักรอุตสาหกรรม
เพือจัดซือจักร
อุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง ชนิด 1 เข็ม ตามโครงการศูนย์สาธิตและอบรมส่งเสริ ม
/อาชีพตําบลมะเขือแจ้...
อาชีพตําบลมะเขือแจ้ จํานวนเงิน 14,000 บาท (หนึงหมืนสีพันบาทถ้วน) (ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งบลงทุน)
โอนลด
หน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์
หมวด
งบลงทุน
ประเภท
ค่าครุ ภณั ฑ์
รายการ
การจัดซือจักรพันริ ม เพือจัดซือจักรพันริ มแบบ
ธรรมดาชนิด 1 เข็ม 3 ด้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ า ตามโครงการศูนย์สาธิตและอบรม
ส่งเสริ มอาชีพตําบลมะเขือแจ้ จํานวนเงิน 14,000 บาท (หนึงหมืนสีพันบาทถ้วน)
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(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งบลงทุน)
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
อาศัย อํานาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้างทีทําให้ลกั ษณะ
ปริ มาณคุณภาพเปลียนหรื อโอนไปตังจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของ
สภาท้องถิ น
เพือเป็ นการส่งเสริ มอาชีพในชุมชน จึงเห็นควรอนุมตั ิให้โอน
งบประมาณรายจ่าย รายการดังกล่าว ตามเสนอ
ขอเสนอทีประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ เพือโปรดพิจารณา
ต่อไป

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

มติทีประชุม

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
นายกันณพงศ์ จันทน์นาํ :

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นอีกหรื อไม่ (ไม่ม)ี ญัตติขออนุมตั ิ
โอนงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 รายการจัดซือจักรอุตสาหกรรม
เนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามทีผูบ้ ริ หารเสนอมา มีสมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมตั โิ ปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง จํานวน 11 เสียง
งดออกเสียงจํานวน ๑ เสียง
ไม่อยูใ่ นทีประชุม - ไม่มี
ลาประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที 4 เรื องอืนๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรื อหัวหน้าส่วนราชการเสนอเรื องอืนๆหรื อไม่ขอเชิญ
/เรี ยน ประธานสภาเทศบาล...
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามเรื องการจัด
งานแห่เทียนเข้าพรรษาทีผ่านมาว่าในการจัดงานดังกล่าวขาดการตังจุดให้บริ การนํา
ดืม เนืองจากขณะเดินขบวน ผูร้ ่ วมเดินเช่น เด็ก ประชาชนทัวไป หิวนําแต่ไม่มีนาํ
ให้ดืม เป็ นเหตุให้บา้ นมะเขือแจ้ตอ้ งกลับไปเอามาให้ผรู้ ่ วมเดินขบวนเอง
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามโครงการที
เคยได้รับอนุมตั ิแล้วเมือคราวสมัยนายกถวิลถา ใจพัฒนะ เช่นก่อสร้างถนน ราง
ระบายนํา การต่อเติมสิ งก่อสร้างต่างๆ ดําเนินการอยูใ่ นช่วงไหนแล้ว และในวันที
15 สิงหาคม ก็จะพิจารณาร่ างเทศบัญญัติรายจ่ายปี 2556 ซึงจากการไปร่ วมงานศพ
งานวัดต่างๆ ประชาชนในพืนทีจะสอบถามถึงว่าการก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว และ
โครงการทีจ่ายจากเงินสะสมก็ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการอีก จึงขอสอบถามเพือจะ
ได้ชีแจงให้ประชาชนทราบ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามโครงการ
ต่างๆ ทีจ่ายจากเงินสะสมดําเนินการไปถึงขันตอนไหนแล้วเนืองจากประชาชนใน
พืนทีสอบถามขอทราบคําตอบวันนีด้วย

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

นางพจนีย ์ รัตพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคํามูล พรหมพนัส:
รองนายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สอบถามเรื องงบ
ซ่อมแซมฝารางระบายนํา หมู่ที 2 ประชาชนสอบถามมา หากทําแล้วก็ขอขอบคุณ
หากยังไม่ได้ดาํ เนินการก็ให้เร่ งดําเนินการด้วยโดยเฉพาะงบซ่อมแซม
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอขอบคุณทีได้รับการ
ท้วงติงจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน งบประมาณเพือดําเนินการด้านการก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น งบประมาณปี 2555 งบจ่ายจากเงินสะสม งานพัฒนาอ่างแม่ตีบ ทุก
โครงการไม่คา้ งอยูบ่ นโต๊ะ หากดําเนินการล่าช้าโดยผูร้ ับจ้าง เทศบาลก็จะต้อง
ดําเนินการปรับตามระเบียบต่อไป จึงเสนอให้ทีประชุมทราบ
กล่าวให้กองการศึกษาชีแจงเรื องจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

นายมานพ ทาสีคาํ :
รองประธานสภาเทศบาลปฏิบตั ิ
หน้าทีแทนประธานสภาเทศบาล

นายนพดล เตียวตระกูล:

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวันจัดงานแห่เทียน
เข้าพรรษา เทศบาลได้ประสานขอรับการสนับสนุนนําดืมจากนิ มซีเส็งจํานวน
1,000 ขวด ภายในเต้นท์ยงั มีจุดให้บริ การนําดืม เต้นละ 2 จุด แต่มีขอ้ ผิดพลาดที

13
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารการศึกษา ไม่ได้จดั เจ้าหน้าทีไปคอยบริ การแจกนําดืมตรงบริ เวณขบวน และรถขบวนทีมารับ
เทียน
/พรรษาไม่ได้ไปจอดรถ...
พรรษาไม่ได้ไปจอดรถยังบริ เวณทีจัดไว้สาํ หรับให้จอดรถขบวน ทําให้บงั จุด
บริ การนําดืมของนิ มซีเส็งด้วย จึงชีแจงให้ทีประชุมทราบ

นายกสินธุ์ สายเกษม:
ปลัดเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสาคร สุขประสงค์:
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอชีแจงกรณีการจ้าง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2555 ดังนี
ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง ทีอยูร่ ะหว่างการทํางานของผูร้ ับจ้าง ได้แก่ โครงการ หมู่ที
6, 17,20, โครงการทีอยูร่ ะหว่างเรี ยกทํางานสัญญา ได้แก่ หมู่ที 5,13,18,19
โครงการทีอยูร่ ะหว่างการตรวจการจ้าง ได้แก่ หมู่ที 1,14 โครงการทีรอราคากลาง
จากกองช่างได้แก่ หมู่ที 10 และหมู่ที 10 ซึงได้รับทราบว่าจะได้รับเงินอุดหนุนฯ
งานโครงการก่อสร้างทีกันเงินไว้ งบประมาณปี 2554 อยูร่ ะหว่างประกาศสอบราคา
ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล หมู่ที 3 และโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คสล. หมู่ที 18
ส่วนงบจ่ายจากเงินสะสมทุกโครงการเป็ นไปตามแผนการ
ดําเนินงานของพัสดุโดยโครงการทีแล้วเสร็ จได้แก่ โครงการซ่อมแซมฝายกันนํา
หมู่ที 16
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเสนอให้ฝ่ายบริ หาร
ออกเยียมเยียน พบปะชาวบ้านทังเขต1 เขต 2 เพือเข้าใจ เข้าถึง ทราบปัญหาของ
ประชาชน เรื องร้องเรี ยน เรื องจริ ยธรรม คุณธรรมต่าง ๆ แบบเชิงรุ ก ทุกวันพุธ เวลา
09.00 - 12.00 น. ตังแต่ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป ขอเสนอนายกพิจารณาด้วย
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชีแจงโครงการ
ก่อสร้างฝายชะลอนํา หมู่ที 10 ทีรอราคากลางจากกองช่าง เทศบาลทําโครงการมี
งบประมาณรองรับ และขอรับการสนับสนุนจากอุทยานแม่ตะไคร้, กรมป่ าไม้,
สิ งแวดล้อม แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาํ เนินการคิดว่าโครงการนีจะตกไป ต่อมา
ได้รับหนังสือจากรัฐบาลให้ดาํ เนินการปลูกป่ าและสร้างฝายชะลอนํา
จึงจะนํา
หนังสือนีเป็ นหลักฐานยืนยันว่าสามารถปลูกป่ าทําฝายละชอนําได้ แต่ตอนนีฤดูฝน
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เสนอให้กนั เงินไว้ก่อนเพือก่อสร้างหลังฤดูฝน ส่วนโครงการซ่อมแซมเสริ มผิว
ถนน หมู่ที 15 ทีรอราคากลางจากกองช่าง รับทราบมาว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริ มก็ขอชะลอไว้ก่อน เรื องร้องเรี ยนต่างๆ ก็รับทราบ และรับปากว่าจะ
ประสานกับผูร้ ้องเรี ยนภายในหนึงอาทิตย์

นายวัฒนา จันทนุปาน:
นายกเทศมนตรี

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอนําเรี ยนว่าปัญหาใน
การทํางานทุกอย่างทีเกิดขึนขอให้ผนู้ าํ ทุกคนทุกฝ่ ายอดทนไว้ มีสติมภี าวะผูน้ าํ บาง
ทีบางอย่าง โดยขอให้สมาชิกสภาเข้าใจว่าการทํางานต่างๆ โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดินต้องบริ หารจัดการภายใต้กรอบข้อกฎหมาย พรบ. ระเบียบ มติต่างๆ ซึงต้อง
ยึดเป็ นหลัก
ก็รู้สึกดีใจทีสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันสะท้อนปัญหาต่างของ
ประชาชนในพืนทีให้ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายประจํา ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้รับทราบ ซึงนายกก็จะ
ได้แก้ไขต่อไปซึงต่อไปก็จะขอให้สมาชิกสภาช่วยกันสะท้อนปัญหาในการทํางาน
ของแต่ละกองตังแต่ปลัด ถึงฝ่ ายประจําว่า ผูบ้ ริ การไปใช้บริ การแล้ว ถูกตําหนิ
ร้องเรี ยน นายกกําลังประเมินอยู่ ช่วยนายกประเมินข้าราชการด้วย เช่น ช่วย
ตรวจสอบว่าพนักงานไหนเฉือยชา อึด พนักงานจ้างภารกิจคนไหนไม่สมควรจ้าง
ต่อ หรื อได้รับเลือนขันเงินเดือน หรื อสมควรได้โบนัส เป็ นการประเมินร่ วมกัน
หลายฝ่ าย ไม่ได้ทาํ หรื อตัดสินเองโดยนายก ส่วนการพบปะประชาชนนายกก็ได้
พบปะเมือคราวประชาคมทําแผนทีผ่านมาแล้ว ส่วนในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 2556 ภาคบ่ายก็จะมีการหารื อถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ งาน
โครงการปี 2554 ทีกันเงินไว้กไ็ ม่แล้วเสร็จ โครงการทีจ่ายจากเงินสะสมทําเสร็จแค่
โครงการเดียว อยากตําหนิแต่นายกก็เข้าใจว่าทีงานล่าช้าเพราะจะต้องดําเนินการ
ตามขันตอนของระเบียบพัสดุ ซึงมีกรอบระยะเวลาในการทํางาน ซึงนายกก็จะได้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ดังนันก็ขอให้งบประมาณทีกันเงินของปี 2554 ผ่านไปก่อน
งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หมูท่ ี 3 และงาน
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ซึงขณะนีอยูร่ ะหว่างการทํางานของผูร้ ับจ้าง จะสิ นสุดสัญญาจ้าง
ในวันที 14 สิงหาคม หากยังทําไม่เสร็จต้องปรับผูร้ ับจ้าง ต่อไปนายกจะได้
พิจารณาปรับปรุ งในส่วนของผูร้ ับจ้าง โดยพิจารณารื อกรอบแก้ไขความอืดอาด
ล่าช้า ใช้กฎหมายเกียวกับเอือผลประโยชน์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (การฮัว) มาใช้เพือมิ
ให้เกิดปัญหาให้ประชาชนในพืนทีมาตําหนิสมาชิก จึงขอความเข้าใจกับสมาชิก
สภาด้วย
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

กล่าวว่าสิ งไหนทีเป็ นเนือหาสาระ ให้ผปู้ ฏิบตั ินาํ ไปปฎิบตั ิ มิใช่เป็ นการถามมาแล้ว
ตอบไปโดยไม่ได้ปฏิบตั ิ ในการทํางานขอให้ยดึ หลักความถูกต้องและมิให้ยดึ หลัก
ความถูกใจหรื อฉวยโอกาสในช่องว่างข้อระเบียบ ปัญหาบางอย่างหากแก้ไม่ได้กใ็ ห้
พิจารณาดําเนิ นการ ทังนี ให้ยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็ นหลัก ก็ ขอขอบคุ ณ
สมาชิ ก ทุ ก ๆ ท่ า น ที ได้เ ข้า ร่ ว มการประชุ มในครั งนี จนครบองค์ ป ระชุ มและ
ขอขอบคุณผูท้ ีเข้าร่ วมประชุม ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที พนักงาน ทุกท่านและขอปิ ดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้ สมัยสามัญ สมัยที 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕5
ไว้เพียงแค่นี

นอให้ (ลงชือ)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะเขือแจ้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาํ การตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ฉบับนี เมือวันที 14 สิงหาคม 2555 เห็นว่าถูกต้องกับความจริ ง
(ลงชือ)

ประธานกรรมการ
(นายทองดี ปัญญาเจริ ญ)

(ลงชือ)
กรรมการ
(นายสงกรานต์ พรหมพนัส)
(ลงชือ)

กรรมการ
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(นายทรงศักดิ สุภา)
(ลงชือ)

กรรมการ
(นายเจษฎา อุตแจ่ม)

(ลงชือ)
กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ริ บแจ่ม)
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มติทีประชุม:

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายทองดี ปัญญาเจริ ญ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นางอนงค์ลกั ษณ์ ธีระศักดิ:
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน

20

นายสงกรานต์ พรหมพนัส:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสาคร สุขประสงค์:
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

นายกันณพงศ์ จันทร์นาํ :
สมาชิกสภาเทศบาล

นายรัตน์ ไชยวงค์ษา:
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจษฎา อุตแจ่ม:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสาคร สุขประสงค์:
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

นายบุญทา ตันตรา :
ประธานสภาเทศบาล
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นายพชร หลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

นายรันต์ ศิริหิรัญรัชตะ:
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล

นายพชร หลวงไผ่พล:
รองปลัดเทศบาล

นายบุญทา ตันตรา:
ประธานสภาเทศบาล
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