
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 2 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

************** 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง   ลายมือ 

1. นางวันทนา มงคล  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร              วันทนา มงคล 

2. นายณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน์  รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร         ณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน ์

3. นายประยูร กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1       ประยูร กองเงิน 

4. นายณเรศ นาแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        ณเรศ นาแกว้ 

5. นายโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล 

6. นายสมศักดิ์ กอ๋งเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        สมศักดิ์ กอ๋งเงิน 

7. น.ส.เชษฐสุดา เคหา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2        เชษฐสุดา เคหา 

8. นายประสงค ์ ดงรําคาญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       ประสงค ์ ดงรําคาญ 

9.นายจันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       จันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง  

10.นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       กฤษณะ ปารมี 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายโชคชัย อินยา  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองหาร  ลา (เป็นไข้หวัดใหญ)่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี     สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายเรืองเดช  ชัยหงษ์  รองนายกเทศมนตรฯี    เรืองเดช  ชัยหงษ ์

3. นางพัทธนันท์  อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท์  อุ่นใจ 

4. นายทินน์  สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรฯี   ทินน์  สมณะ 

5. นายพุฒ  อุทาเลิศ  ที่ปรึกษานายกฯ     พุฒ  อุทาเลิศ 

6. นางวารุณ ี ณ น่าน  ประธาน อสม.หมู่ 7    วารุณ ีณ น่าน 

7. นางศิรดา  ธรรมรังษี ประธานผู้สูงอายุหมู่ 1    ศิรดา ธรรมรังษ ี

8. นางบุญเลือน  สงวน  รองประธานแม่บ้านหมู่ 7    บุญเลือน สงวน 

9. นางปรศินา  ปักษณิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 7    ปรศินา ปักษณิ 

10. นายยงยุทธ  สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 7    ยงยุทธ สงวน 

11. นางอําไพ  ยาวิลาศ  รองประธานแม่บ้านหมู่ 8    อําไพ ยาวิลาศ 

12. นายคํา  สมศร ี ประธานสภาวัฒนธรรมหมู่ที่ 13   คํา สมศร ี

13. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ    ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์

14. นายจิรัฎฐ์  มลิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 8    จิรัฎฐ์ มลิพัฒน ์

15. นางพิสมร  บุญทา  ประธานผู้สูงอายุหมู่ 13    พิสมร บุญทา 

16. นางนิภา  ดวงรัตน์  รองประธานแม่บ้านหมู่ 13   นิภา ดวงรัตน ์
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17. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผอ.กองช่าง     เอกลักษณ ์ตนยอม 

18. นายมานพ  จําปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13    มานพ จําปา 

19. นายสมคิด   แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1    สมคิด  แข็งแรง 

20. น.ส.ทัศนีย์  แกว้ยัง  ผอ.กองคลัง     ทัศนีย์  แกว้ยัง 

21. น.ส.สุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล    สุดารัตน์ พัฒนเรือง 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงกําหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล   ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทยีนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งเรื่องเลขานุการสภาฯ นายโชคชัย อินยา ลาป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ี              

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร ในครั้งนี ้

ประธานสภาฯ  เนื่องจากนายโชคชัย อินยา ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุม

คร้ังนี้ ได้ เนื่องจากไม่สบาย เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย                      

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ . 2547 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)                      

พ.ศ. 2554) ในการประชุมสภาท้องถิ่นคร้ังใด ถา้ไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ 

หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรอืไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้ องถิ่นเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 26 

วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ 

 วิธีการเลือกเลขานุการท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือ ข้าราชการหรอืพนักงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งเลขานุการสภาฯ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกวา่สองคน              

โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงคร้ังเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 

และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น  

 เชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาทําหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราว                 

พรอ้มผู้รับรอง 2 คน เชิญค่ะ 

สท.โชติอนันต ์ ขอเสนอ นายประยูร กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1  

ผู้รับรอง  1. นายณเรศ  นาแกว้  2. นายประสงค ์ ดงรําคาญ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ .....(เว้นนิดหน่อย )...ถา้ไม่มี ขอมติที่

ประชุมสภาให้ นายประยูร กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1  ทําหน้าที่

เลขานุการสภาท้องถิ่นในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี 2558 

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ 

ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง  
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ประธานสภาฯ  มติที่ประชุมเห็นชอบให้นายประยูร กองเงิน ทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุม

สภาเทศบาลตําบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี 2558 ขอเชิญ                    

นายประยูร กองเงิน ทําหน้าที่คะ่ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3             

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม 2558 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3               

คร้ังที่ 1 ประจําปี 2558 มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอเชิญ คะ่… (เว้นนิดหน่อย )... ถา้ไม่มี

เลขานุการสภาดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 

76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหาร  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2558 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 

โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “รับรอง”  ด้วยเสยีง 9 เสียง ไม่รับรอง – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ  

  3.1 ผลการพิจารณาญัตติแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ชีแ้จง เชิญค่ะ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกทา่น ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ                       

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 255 9 เมื่อการประชุม               

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี 255 8 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 255 8                   

จํานวน 5 ท่าน และที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้สําหรับผู้ที่ต้องการเสนอ

คําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ .ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. ถงึวันที่ 16 สิงหาคม พ .ศ. 2558 เวลา 12.00 น. ปรากฏว่ามีนายกเทศมนตรี

ตําบลหนองหาร มาขอยื่น คําแปรญัตติในวันที่ 15 สิงหาคม ในเวลา 11.39 น. เพื่อขอแก้ไข 

เพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559 

  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ประชุมและพิจารณาไปแล้ว เสร็จ  เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  รายการท่ี 1  

หมวดเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รายการอุดหนุนเทศบาลตําบล             

สันนาเม็ง โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นสถานที่กลาง  สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้

จัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2559  

 

นายประยรู กองเงิน 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ 
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โดยขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อความ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558  ซึ่งมติในที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติม 5 เสียง งดออกเสียง ไม่มี 

(เอกสารการแปรญัตติแนบท้ายนี้) 

 

รายการท่ี 2 

หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย 

  1.1 โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

- กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชา  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558  

- กจิกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 

-    กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชนิี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559  

  1.2 โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2559 

โดยขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อความ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558  ซึ่งมติในที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติม 5 เสียง งดออกเสียง ไม่มี 

(เอกสารการแปรญัตติแนบท้ายนี้) 

 

รายการท่ี 3  

หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โดยขอเพิ่มเติมในส่วนของข้อความ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558  ซึ่งมติในที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติม 5 เสียง งดออกเสียง ไม่มี 

(เอกสารการแปรญัตติแนบท้ายนี้) 

 

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

          5.1.1 วาระที่ 2 การแปรญัตต ิ

เลขานุการสภา  ในวันนีจ้ะเป็นการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

2559 วาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรตีําบลหนองหาร ชีแ้จง 
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นายกฯ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกทา่น ขอมอบหมายให้นายมงคล รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลตําบลหนองหารเป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดมงคล   รายการท่ี 1 

หมวดเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รายการอุดหนุนเทศบาลตําบลสันนาเม็ง 

โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นสถานที่กลาง  สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2559 หน้า 20 

ร่างเดิม 

   อุดหนุนเทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดหา

วัสดุอุปกรณใ์นสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ .ศ .2559 จํานวน 25 ,000 บาท  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว 8 มกราคม พ .ศ.2553 จากการ

คํานวณวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่างบประมาณเงินอุดหนุนไม่เกนิรอ้ยละ 3 ตาม

กฎหมายกําหนด โดยได้รับความเห็นช อบจากคณะอนุกรรมการ ฯ หน่วยงานรับผดิชอบงาน

บรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 7.2 พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม หน้าที่  64 ลําดับที่ 4 

สอดคล้องยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 5 การสรา้งประสิทธิภาพ

ความโปรง่ใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

ร่างท่ีขอแก้ไข 

   อุดหนุนเทศบาลตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการจัดหา

วัสดุอุปกรณใ์นสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ .ศ .2559 จํานวน 25 ,000 บาท  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว 8 มกราคม พ .ศ.2553 จากการ

คํานวณวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่างบประมาณเงินอุดหนุนไม่เกนิรอ้ยละ 3 ตาม

กฎหมายกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม 

ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558 หน่วยงานรับผดิชอบงานบรหิารงานทั่วไป 

สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน 

การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 7.2 พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การบรหิารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม หน้าที่ 64 ลําดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตรข์อง

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี และ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 5 การสรา้งประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็น

ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 
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รายการท่ี 2 

หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย 

   1.1 โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

- กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชา  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558  

- กจิกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 

-    กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชนิี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559  

   1.2 โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 

หน้า 21 

ร่างเดิม 

   อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 115,000 บาท  

1.1 โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 90,000 บาท ประกอบด้วย 

- กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชา  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558  

- กจิกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 

-    กิจกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชนิี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559  

1.2 โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปี พ .ศ. 2559 จํานวน 

25,000 บาท 

โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 74 ลว 8 

มกราคม พ.ศ.2553  จากการคํานวณวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่างบประมาณเงิน

อุดหนุนไม่เกนิรอ้ยละ 3 ตามกฎหมายกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ 

หน่วยงานรับผดิชอบงานบรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

(2559-2561) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 7.2 

พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม 

หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2สอดคล้องยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ 

7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี และยุทธศาสตร ์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 5 

การสรา้งประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

  ร่างท่ีขอแก้ไข 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 115,000 บาท 

1.1 โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 90,000 บาท ประกอบด้วย 

- กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชา  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558- 

- กจิกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 

-   กจิกรรมวันเฉลิมชนมพรรษามหาราชนิี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559  

1.2 โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปี พ .ศ. 2559 จํานวน 

25,000 บาท 
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โดยถอืปฏิบัติต ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 74                    

ลว 8 มกราคม พ .ศ.2553  จากการคํานวณวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่า

งบประมาณเงินอุดหนุนไม่เกนิรอ้ยละ 3 ตามกฎหมายกําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 

2558 หน่วยงานรับผดิชอบงานบรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 

7.2 พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน การบรหิารจัดการ และการตรวจสอบ

ควบคุม หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2สอดคล้องยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ที่ 7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี และยุทธศาสตร ์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็น

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 การสรา้งประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็นประชาธิปไตย แล ะเป็นธรรมในการ

ให้บริการ 

รายการท่ี 3  

หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน้า 21  

ร่างเดิม 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชี ยงใหม่ ตามโครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ                

คร้ังที่ 40 ประจําปี พ .ศ .2559 จํานวน 5,000 บาท  โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74  ลว 8 มกราคม พ .ศ.2553 จากการ

คํานวณวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่างบประมาณเงินอุดหนุน  ไม่เกิ นรอ้ยละ 3                 

ตามกฎหมายกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ ฯ หน่วยงานรับผดิชอบงาน

บรหิารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 7.2 พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่ว ม

ของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ  และการตรวจสอบควบคุม หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2 

สอดคล้องยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร ์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 5 การสรา้ง

ประสิทธิภาพความโปรง่ใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

  ร่างท่ีขอแก้ไข 

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานไม้ดอก ไม้ประดับ คร้ัง

ที่ 40 ประจําปี พ.ศ.2559 จํานวน 5,000 บาท โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนมาก ที่ มท 0808 .2/ว 74  ลว  8 มกราคม พ .ศ.2553  จากการคํานวณวงเงิน

งบประมาณเงินอุดหนุน ปรากฏว่างบประมาณเงินอุดหนุน  ไม่เกนิรอ้ยละ 3 ตามกฎหมาย

กําหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 

4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558  หน่วยงานรับผดิชอบงานบรหิารงานทั่วไป               

สํานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน

การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี แนวทางที่ 7.2 พัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ในการบรหิารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2 สอดคล้องยุทธศาสตร์      

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ 7 การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี                   

และยุทธศาสตร ์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 5 การสรา้งประสิทธิภาพความโปรง่ใส

เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณ นายมงคล รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลตําบลหนองหารที่ได้ช้ีแจง มีสมาชิก

ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ ...( เว้นนิดหน่อย )....... ถา้ไม่มี จะได้ขอลงมติในที่ประชุม

ต่อไป โดยจะเร่ิมจากรายการสุดท้ายกอ่น แล้วค่อยไล่มาตามลําดับ  

  รายการท่ี 1 แกไ้ข เพิ่มเติมข้อความในรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 หน้าที่ 20 รายการอุดหนุนเทศบาลตําบลสันนาเม็ง โครงการ                  

จัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นสถานที่กลาง สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่น ประจํา ปี พ.ศ. 2559 “ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2558” 

รายการท่ี 2 แกไ้ข เพิ่มเติมข้อความในรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 หน้าที่ 21 รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย  

โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 และโครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปี 

พ.ศ. 2559 “ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 

4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ.ศ. 2558” 

รายการท่ี 3 แกไ้ข เพิ่มเติมข้อความในรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 หน้าที่ 21 รายการอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 “ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ อนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 

สงิหาคม พ.ศ. 2558” 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 รายการที่ 3 หน้า 21 รายการอุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  โดยขอเพิ่มเติมข้อความ “ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ                 

แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558 ” การลงม ต ิ              

ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ )                  

โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง  
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ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 รายการที่ 2 หน้า 21 รายการอุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอสันทราย  โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐพิธี และประเพณีทอ้งถิ่นอําเภอ                 

สันทราย จังหวัดเชียงใ หม่ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 และโครงการจัดงานไม้ดอก               

ไม้ประดับ คร้ังที่ 40 ประจําปี พ .ศ. 2559 โดยขอเพิ่มเติมข้อความ “ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม               

พ.ศ. 2558” การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 

(1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม  “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาเห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 รายการที่ 1 หน้า 20 รายการอุดหนุนเทศบาล

ตําบลสันนาเม็ง โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นสถานที่กลาง  สําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร              

การจัดซื้อจัดจ้างของหน่ วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ .ศ. 2559 โดยขอเพิ่มเติม

ข้อความ “ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้วตามมติท่ีประชุม ครั้งที่ 

4/2558 วันท่ี 13 สงิหาคม พ .ศ. 2558 ” การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย               

โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม  “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  ผลการลงมติสภาเทศบาลตําบลหนองหารเห็นชอบให้แกไ้ขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ตามที่นายกเทศมนตรตีําบลหนองหาร

เสนอทั้ง 3 รายการ 

3.1.2  วาระที่ 3 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 

(แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3               

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถา้มีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่เชญิคะ่.....(เว้นนิดหน่อย)........ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอให้มีการอภิปราย..... ให้เลขา ฯ ดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น

อยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ ลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) 

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 9 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ   ผลการลงมติสภาเทศบาลตําบลหนองหารเห็นชอบให้ตราร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

สท.ณเรศ  - ฝากบริหารและเจา้หน้าที่ช่วยดูแลสถานที่ ถนน รวมทั้งการตัดหญ้าข้างทางในเขต

พืน้ที่เทศบาลตําบลหนองหารเพราะบางซอยยังไม่ได้ตัด รวมทั้งร่องรางระบายน้ํา เนื่องจาก            

ช่วงกอ่นมีปรมิาณน้ําฝนมากทําให้มีน้ําไหลไปยังบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดรอ้น 

  - ฝากเรื่องการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกทางเข้าค่าย ตชด .ที่ 33 ฝั่งตรงข้าม 

เนื่องจากมีชาวบ้านได้แจ้งว่าทําไมบรเิวณดังกล่าวถงึไม่ได้รับการดูแล เหมือนในเขตของเทศบาล

เมืองแม่โจ้ 

  -  เสียงตามสายหมู่ที่ 7 บ้านหนองหารชํารุดเสียหายหลายจุด ประกาศแล้วไม่ได้ยิน 

นายกฯ  - เรื่องการตัดหญ้าข้างทางในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหารนั้น เทศบาล                        

มีงบประมาณจ้างผู้รับเหมาให้ไปดําเนินการทุกหมู่บา้น สําหรับบางซอยที่ยังไม่ไดต้ัดนั้นฝาก สท.

ในพืน้ที่เข้าตรวจสอบและแจ้งกับผูร้ับเหมาให้ดําเนินการ 

  - ในส่วนของถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลหนองหารจะนําหินคลุกมาลงซอ่มแซมให้ 

ฝาก สท.ในพืน้ที่ช่วยตรวจสอบว่ามีตรงไหนที่ชํารุดเสียหาย 

  -  ขอแจ้งการจัดกจิกรรมแม่โจ้แป๋งบ้านสรา้งเมือง ของคณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันเสารท์ี่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. 

เป็นต้นไป ในพืน้ที่หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก  

  -  แจ้งเรื่องการจัดโครงการ “อําเภอยิม้ ...เคลื่อนที่ ” ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 

โดยจะจัดที่สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหาร ภายในงานจะมีการตั้งบูธของหน่วยงานอําเภอ 

สันทรายประมาณ 20 หน่วยงาน 

รองเรืองเดช  -  ขอเพิ่มเติมในเรื่องการซอ่มแซมถนนในเขตเทศบาลฯ ฝากสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บา้น

ช่วยเข้ามาแจ้งว่าถนนขอแต่ละพืน้ที่ แต่ละจุด จะต้องมีการซ่อมแซมด้วยหินคลุก หินลูกรัง หรือ

เทปูน/คอนกรีต เพื่อที่เจ้าหน้าที่กองช่างจะได้ดําเนินการให้ 

ปลัดมงคล  - ขอให้เรง่สํารวจถนน รวมทั้งหญ้าข้างทาง และแจ้งมายังเทศบาลฯ เนื่องจากใกล้               

สิน้ปีงบประมาณไม่เช่นนั้นจะทําเรื่องเบกิจา่ยไม่ทัน 

รองเรืองเดช  - ในส่วนของการซอ่มแซมเสียงตามสาย ได้มีการประชุมหัวหน้ าส่วนหารอืปัญหาเรื่อง

เสียงตามสาย โดยเทศบาลฯจะดําเนินการเปลี่ยนสาย ไฟให้ใหม่ทั้ง 5 หมู่บา้น และพ่นเป็นสี              

ของเทศบาลเอง พรอ้มจัดซื้อวัสดุอุปกรณใ์นการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ยกเว้นแอปม์ เนื่องจากเป็น

ครุภัณฑ์  

ปลัดมงคล  - หญ้าข้างทางบรเิวณฝั่งตรงกันข้ามแยกทางเข้าค่าย ตชด .ที่ 33 เป็นของ             

ทางหลวง ซึ่งในกรณีของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทางหลวงได้มอบให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลเองแล้ว               

แต่ของเทศบาลตําบลหนองหารยังไม่ได้รับมอบ ถา้จะดําเนินการตัดหญ้าต้องใช้งบประมาณและ

เจา้หน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ทําการตัด เมื่อก่อนทางหลวงจะมีงบประมาณให้สําหรับเทศบาล

ดูแลในส่วนนีแ้ต่เดีย๋วนี้ไม่มี 
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รองพัทธนันท์  - แจ้งเรื่องการจัดเก็ บขยะในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร เดิมเทศบาลจัดเก็บ

คา่ธรรมเนียมพรอ้มการแจกถุงขยะ ในอัตรา  30 บาท/ถุง 4 ใบ และ สตง . ได้ทักท้วงมาว่าผิด 

ดังนั้นในปีงบประมาณหน้าเทศบาลจะเก็บเฉพาะคา่ธรรมเนียม และยกเลิกการแจกถุงขยะ               

ในอัตราหลังคาเรอืนละ 30 บาท ในเบื้องต้นจะทําความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง และทํา

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกํานัน / ผู้ใหญ่บา้น ประชาสัมพันธ์  รวมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่เขา้

รว่มประชุมหมู่บ้านเพื่อตอบข้อซักถาม และอธิบายให้ชาวบ้านว่าเหตุใดถงึมีการเปลี่ยนแปลง  

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกทา่นที่เสียสละเวลาเข้ารว่มการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังนี ้                   

และขออํานวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ  ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี                       

พ.ศ. 2558 ปิดการประชุม คะ่ 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น 

 (ลงชื่อ)                 ประยูร  กองเงิน   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายประยูร  กองเงิน)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2558 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  ประธานกรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 

 

(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ์  กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทุใสตระกูล 

 


