รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชแล
************************************
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ
๒ นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ
๓ นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร
๔ นำงศิวนำถ
ลำสุนนท์
๕ นำยวิเชียร
วงศ์อำมำตย์
๖ นำงจิตรำมณี เคนมี
๗ นำงสำวทิพำภรณ์ จันทำ
๘ นำงเพ็ญศรี
ชำยสีดำ
๙ นำยอภินัทธ์ นิลดอนหวำย
๑๐ นำยบุญตรี
ธนะรักษ์
๑๑ นำยสมสี
อย่ำงสวย
๑๒ นำยสำคร
ประทุมศำลำ
๑๓ นำยสุระเดช แก้วกำ
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล
๑
๒
๓
๔

นำยเกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
นำยเดชำ
ปัตถำวโร
นำยเรืองฤทธิ์ กิติรำช
นำงสมจิต
กุลธรวณิชย์
เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลแชแล
ที่
ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔

นำยปรีชำ
ปำสำวัน
นำงสำวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด
นำยพีระพล
อำจหำญ
นำงสำวเยำวรัตน์ ผ่ำนสำแดง

ตำแหน่ง
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๑
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒
สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล เขต ๒

ลำยมือชื่อ
อำนุภำพ
พิชัยยุทธ
จตุรงค์
ศิวนำถ
วิเชียร
จิตรำมณี
ทิพำภรณ์
เพ็ญศรี
อภินัทธ์
บุญตรี
สมสี
สำคร
สุระเดช

พันธ์พินิจ
เบ้ำทองหล่อ
ชำนำญสำร
ลำสุนนท์
วงศ์อำมำตย์
เคนมี
จันทำ
ชำยสีดำ
นิลดอนหวำย
ธนะรักษ์
อย่ำงสวย
ประทุมศำลำ
แก้วกำ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

นำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
รองนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

เกรียงศักดิ์ ศรีโบรำณ
เดชำ
ปัตถำวโร
เรืองฤทธิ์ กิติรำช
สมจิต กุลธรวณิชย์

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

ปรีชำ
หรรษลักษณ์
พีระพล
เยำวรัตน์

หมำยเหตุ

ปำสำวัน
หล่อจันทร์อัด
อำจหำญ
ผ่ำนสำแดง

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

-๒ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นำงสุดำรัตน์
กิตติพัฒน์วงศ์
นำยปรีดำ
ประจุดทะศรี
นำงพยอม
ไชยวงศ์คำ
นำยธนชัย
ธนสีลังกูร
นำงศรุษำ
โพธิ์ศรี
นำงสำวสุธำสินี โพธิชัยยำ
นำงสำวอังคณำ ไชยคำ
นำยธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
นำงสลิตตำ
หล้ำศักดิ์
นำงสำวลัดดำวรรณ พำลี
นำงรัชฎำพร
ศรีโบรำณ
นำยเจษฎำ
โพธิชัยยำ
นำยบุญสิน
สุขเกษม
นำยเชิดรักษ์
รินทชัย
นำยชูชำติ
ไชยศำสตร์
นำงจุฑำมณี
วงษ์ชำดี

หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้
หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
นักวิชำกำรเกษตร
นักพัฒนำชุมชน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ฯ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรพัสดุ
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน
เจ้ำพนักงำนประสำนงำนชนบท
ช่ำงไฟฟ้ำ
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้

สุดำรัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
ปรีดำ ประจุดทะศรี
พยอม ไชยวงศ์คำ
ธนชัย
ธนสีลังกูร
ศรุษำ โพธิ์ศรี
สุธำสินี โพธิชัยยำ
อังคณำ ไชยคำ
ธรรมำวุธ ธรรมสกุลรังสี
สลิตตำ หล้ำศักดิ์
ลัดดำวรรณ พำลี
รัชฎำพร ศรีโบรำณ
เจษฎำ โพธิชัยยำ
บุญสิน สุขเกษม
เชิดรักษ์ รินทชัย
ชูชำติ
ไชยศำสตร์
จุฑำมณี วงษ์ชำดี

หมำยเหตุ

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ บัดนี้ได้เวลำประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมำชิกสภำเทศบำลได้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
และท่ำนประธำนสภำเทศบำล ได้จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัยและดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรียนท่ำนนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ประธำนสภำเทศบำล) หัวหน้ำส่วนรำชกำรและพนักงำนเทศบำลทุกท่ำน กระผมรูส้ ึกเป็นเกียรติและมีควำม
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล ในวันนี้และก่อนทีจ่ ะเข้ำสู่
ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ผมขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำล อ่ำนประกำศ
จังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมทรำบ ขอเชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลครับ

-๓นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยนำยกเทศมนตรีตำบลแชแล ขออนุมัตเิ ปิดประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแล
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนีจึงประกำศเรียก
ประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๒
มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อดุล จันทนปุ่ม
(นำยอดุล จันทนปุ่ม)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุดรธำนี
ที่ประชุม

รับทรำบ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เลขำนุกำรสภำเทศบำลได้อ่ำนประกำศจังหวัดอุดรธำนี เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) ตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล
ผู้ทรงเกียรติได้รบั ทรำบแล้ว ต่อไปผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุม
ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องใดต่อ
(ประธำนสภำเทศบำล) ที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ (๑) แจ้งประกำศสภำเทศบำลตำบลแชแล เรื่อง กำรกำหนดสมัยประชุม สมัยสำมัญ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
(๒) โครงกำรเทศกำลสงกรำนต์ สรงน้ำพระธำตุจอมศรี รดน้ำขอพรผูส้ ูงอำยุ
งบประมำณ ๘๐,๐๐๐ บำท กองกำรศึกษำอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(๓) ปฏิทินกำรปฏิบัตงิ ำน เทศบำลตำบลแชแล สรุปรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินงำน หน่วยดำเนินกำรและงบประมำณ
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่นำเรียนนี้)

-๔(๔) หลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรตลำดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘
(กรมกำรค้ำภำยใน กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘)
-มำตรกำรที่ ๑ กำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอกำรเก็บเกี่ยว
-มำตรกำรที่ ๒ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกในระบบน้ำหยด
-มำตรกำรที่ ๓ กำรเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรค้ำผู้ประกอบกำร
-มำตรกำรที่ ๔ กำรยกระดับมำตรฐำนกำรแปรรูปมันสำปะหลัง
แนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรตลำดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘
-มำตรกำรที่ ๑ กำรสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอกำรเก็บเกี่ยว
(เกษตรกร: ผู้ขอรับชดเชย)
-มำตรกำรที่ ๒ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกในระบบน้ำหยด
(เกษตรกร: ผู้ขอรับชดเชย)
-มำตรกำรที่ ๓ กำรเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรค้ำ
(สหกรณ์/ลำนมัน/โรงแป้ง/โรงงำนเอทำนอล: ผู้ขอรับชดเชย)
-มำตรกำรที่ ๔ กำรยกระดับมำตรฐำนกำรแปรรูปมันสำปะหลัง
(สหกรณ์/ลำนมัน/โรงแป้ง/โรงงำนเอทำนอล: ผู้ขอรับชดเชย)
(รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่นำเรียนนี)้
นางสาวหรรษลักษณ์ หล่อจันทร์อัด (๕) รำยละเอียดเงินสะสมทีส่ ำมำรถใช้ได้ ณ มีนำคม ๒๕๕๘
(ผู้อำนวยกำรกองคลัง)
เงินสะสม ณ วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๘
๑๑,๖๔๕,๑๓๕.๗๖
หัก ๒๕ % จำกเงินสะสม (๑๑๖๔๕๑๓๕.๗๖ x ๒๕%) ๒,๙๑๑,๒๘๓.๙๔
คงเหลือ
๘,๗๓๓,๘๕๑.๘๒
หัก ค่ำใช้จ่ำยประจำ จำกเดือน พ.ค. – ก.ย. ๕๘ (๕เดือน)
เดือนละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเดือนบัญชี ๔
๖๐๐,๐๐๐.๐๐
งบกลำง
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้
๑,๗๓๓,๘๕๑.๘๒
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระ ที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๕๘
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ รำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว ทำงเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) ทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไข ถ้อยคำ
ใดและแก้ไขเพิ่มเติมประกำรใดหรือไม่ ขอเชิญเสนอครับ

-๕ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว จึงขอมติทปี่ ระชุมว่ำรับรอง
(ประธำนสภำเทศบำล) รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๕๘ หรือไม่ หำกรับรองรำยงำนประชุม
ขอให้ยกมือรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระ ที่ ๓
ที่ประชุม

เรื่อง เพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระ ที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแชแล
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ กระผมขอเข้ำสูร่ ะเบียบวำระที่ ๔ เรื่องกำรพิจำรณำคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำร
สภำเทศบำลแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมสภำเทศบำลทรำบ ขอเชิญครับ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เรียนท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำน กระผมขอแจ้งระเบียบ
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น ให้นำควำมในข้อ ๘
มำใช้บังคับโดยอนุโลม”
กรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้สภำท้องถิ่นใดมี
รองประธำนสภำท้องถิ่นได้มำกกว่ำหนึ่งคน ให้เลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นคนที่หนึง่ ก่อน
แล้วจึงเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่ำจะครบตำมจำนวนที่พงึ มี
ระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำล ถือปฏิบัติตำมแนวทำงเลือก
ประธำนสภำฯ ให้สมำชิกสภำเทศบำลเสนอชื่อทีเ่ ห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง ๑ คน ๑ ชื่อ
และก็มสี มำชิกรับรองอย่ำงน้อย ๒ คน สมำชิกสภำเทศบำลแต่ละคนรับรองได้เพียงคนเดียว
ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน คัดเลือกโดยกำรเขียนชื่อ ถ้ำหำกคะแนนสูงสุดเท่ำกัน ก็จะใช้
วิธีกำรเดิม ถ้ำหำกคะแนนยังเท่ำกันอีก ก็จะให้ประธำนชี้ขำด
ข้อ ๑๔ “ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำ
ท้องถิ่น ถ้ำมีกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึง่ คน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก”
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ตำมที่ท่ำนเลขำนุกำรสภำฯ ได้นำเรียนระเบียบกฎหมำยไปแล้วนั้น ต่อไปขอให้ท่ำนสมำชิก
(ประธำนสภำเทศบำล) สภำเทศบำลทุกท่ำน เสนอชื่อเพือ่ รับกำรคัดเลือกแต่งตัง้ เป็นรองประธำนสภำเทศบำล
ขอเรียนเชิญครับ
สท ศิวนาถ ลาสุนนท์
(สมำชิกสภำเทศบำล)

กรำบเรียนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ ดิฉัน นำงศิวนำถ ลำสุนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล
เขต ๑ ขอเสนอชื่อผูท้ ี่สมควรเข้ำรับตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล คือ นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร

-6สท สมสี อย่างสวย
(สมำชิกสภำเทศบำล)

กรำบเรียนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ กระผม นำยสมสี อย่ำงสวย สมำชิกสภำเทศบำล
เขต ๒ ขอเสนอชื่อผูท้ ี่สมควรเข้ำรับตำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล คือ นำยจตุรงค์
ชำนำญสำร

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำน ครับ
(ประธำนสภำเทศบำล) (มีผู้ยกมือรับรอง ๒ ท่ำน) ดังนี้ ๑. นำงสำวทิพำภรณ์ จันทำ สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑
๒. นำยสมสี อย่ำงสวย สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๒
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีผู้รับรองถูกต้อง มีผู้เสนอชื่อสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนอื่นเป็นรองประธำนสภำเทศบำล
(ประธำนสภำเทศบำล) อีกหรือไม่
มติที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ถ้ำไม่มีผู้เสนอชื่อสมำชิกท่ำนอื่นเพิ่มเติม ก็ถือว่ำ นายจตุรงค์ ชานาญสาร ได้รับเลือกเป็น
(ประธำนสภำเทศบำล) รองประธานสภาเทศบาลตาบลแชแล และได้ดำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ขอเชิญท่ำนจตุรงค์ ชำนำญสำร ได้กล่ำวแสดงควำมรูส้ ึกต่อที่ประชุมสภำ ที่ท่ำนได้รับเลือก
(ประธำนสภำเทศบำล) เป็นรองประธำนสภำเทศบำล เชิญครับ
นายจตุรงค์ ชานาญสาร กระผมนำยจตุรงค์ ชำนำญสำร สมำชิกสภำเทศบำล เขต ๑ มีควำมยินดีที่ได้รบั เลือก
(สมำชิกำสภำเทศบำล) เป็นรองประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแลและขอขอบคุณทุกท่ำนทีเ่ สนอชื่อครับ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ลำดับต่อไป ก่อนที่จะเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอพักกำรประชุม ๑๐ นำที
(ประธำนสภำเทศบำล)
-เริ่มการประชุมนายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ ขอเรียนเชิญท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลแชแลทุกท่ำนเข้ำห้องประชุมพร้อมกันครับ
(เลขำนุกำรสภำ)
เพื่อเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ ระเบียบวำระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อทีป่ ระชุม
(ประธำนสภำเทศบำล) ขอเชิญครับ
นายปรีชา ปาสาวัน
(หัวหน้ำสำนักปลัด)

ขอแจ้งโครงกำรวันอปพร. ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบำลตำบลแชแล ได้กำหนดจัดงำนขึ้นใน
วันที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลำนกีฬำหน้ำสำนักงำนเทศบำลตำบลแชแล จึงขอ
เชิญท่ำนสมำชิกสภำทุกท่ำนร่วมเป็นเกียรติในงำนโครงกำรดังกล่ำวด้วยครับ

นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นวันท้องถิ่นไทย กระผมได้เข้ำประชุมในวันดังกล่ำว
(เลขำนุกำรสภำเทศบำล) และในทีป่ ระชุมได้แจ้งเรื่องกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในวันอปพร และสำมำรถจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนได้ แต่ต้องรอหนังสือสั่งกำรและประกำศฯ
นายอานุภาพ พันธ์พินิจ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอื่นอีกหรือไม่
(ประธำนสภำเทศบำล)
(ไม่มี)

-7ถ้ำไม่มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้ำสู่สภำเทศบำล กำรประชุมสภำเทศบำล
ได้ดำเนินกำรมำครบทุกวำระแล้ว กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนและข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำลทุกท่ำน
ซึ่งได้ให้เกียรติมำร่วมประชุมฯ ในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี
ในโอกำสนี้ กระผมขอปิดกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลแชแล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพียงเท่ำนี้
ขอขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

อังคณำ ไชยคำ
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวอังคณำ ไชยคำ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(ลงชื่อ)
พิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพิชัยยุทธ เบ้ำทองหล่อ)
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลแชแล
(ลงชื่อ)

สุระเดช แก้วกำ
(นำยสุระเดช แก้วกำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

จตุรงค์ ชำนำญสำร
(นำยจตุรงค์ ชำนำญสำร)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

เพ็ญศรี ชำยสีดำ
(นำงเพ็ญศรี ชำยสีดำ)
สมำชิกสภำเทศบำล

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(ลงชื่อ)

อำนุภำพ พันธ์พินิจ ผู้เห็นชอบรำยงำนกำรประชุม
(นำยอำนุภำพ พันธ์พินิจ)
ประธำนสภำเทศบำลตำบลแชแล

