
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 

วันพุธ ท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง 
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ผู้มาประชุม 

นายวิรัตน์  เวียงค า 
นางรัตติยา  อ่อนนวล 
นายศรีวรรณ  ก้อนค า 
นายนิคม  ทุ่นใจ 
นางพิศมรพัชญ์  จับใจนาย
นายประเสริฐ  ศรีค า 
นายเจตร  ประกาสิทธิ์ 
นางยอด  สติราษฎร์ 
นายวีระ  วงศ์ใหญ ่
นายศุภชัย  ใจดี 
นายสะอาด  ธิต๊ะยา 
นายบรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
       - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ด.ต.ทองอยู่  ใจดี 
นายทรงพล  เวียงค า 
นายทัตพงศ์  ใจดี 
นายจักร์แก้ว  อ่อนนวล 
นายแต่ง  เวียงค า 
นายนฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงค์ 
นายสมเกียรติ  ไชยมงคล 
นางสาวระพีพรรณ์  เมืองมูล 
นายชาตรี  นิลค า 
นางอรัญญา  กันศรีเวียง 
นางธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
นางสุภิญญา  สติราษฎร์ 
นางนิตยา  เชียงแสน 
นางสาวณัฐภรณ์  เงินค า 
นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าฝุายธุรการ 
หัวหน้าฝุายปกครอง 
หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
หัวหน้าฝุายบริหารงานการศึกษา 
หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

วิรัตน์  เวียงค า 
รัตติยา  อ่อนนวล 
ศรีวรรณ  ก้อนค า 
นิคม  ทุ่นใจ 
พิศมรพัชญ์  จับใจนายนาย
ประเสริฐ  ศรีค า 
เจตร  ประกาสิทธิ์ 
ยอด  สติราษฎร์ 
วีระ  วงศ์ใหญ ่
ศุภชัย  ใจดี 
สะอาด  ธิต๊ะยา 
บรรจง  ประกาสิทธิ์ 
ส าราญ  ใจดี 

 

 
 
 

ทองอยู่  ใจดี 
ทรงพล  เวียงค า 
ทัตพงศ์  ใจดี 
จักร์แก้ว  อ่อนนวล 
แต่ง  เวียงค า 
นฤเบศ  วงศ์ราษฎร์ 
ณัฐชา ขันทะวงค์ 
สมเกียรติ  ไชยมงคล 
ระพีพรรณ์  เมืองมูล 
ชาตรี  นิลค า 
อรัญญา  กันศรีเวียง 
ธัญชนิกาญจน์  นิลค า 
สุภิญญา  สติราษฎร์ 
นิตยา  เชียงแสน 
ณัฐภรณ์  เงินค า 
ภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น 

 
 

/เร่ิมประชุม… 



~ ๒ ~ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้า
ห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงทราบว่า  สมาชิกสภา
เทศบาล  จ านวน  ๑2  คน  มาครบองค์ประชุมแล้ว 

นายวิรัตน์  เวียงค า เรียนนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม
ประธานสภาเทศบาล นายวิรัตน์ เวียงค า ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียง ขอเปิดการประชุม สภาเทศบาล 
                               ต าบลเวียง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕64 
 
 ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง คร้ังแรก ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕64 

 
นายวิรัตน์  เวียงค า จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีประเด็นท่ีจะแก้ไข  เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี  
  
นายวิรัตน์  เวียงค า หากไม่มี   กระผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง
ประธานสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕64 หากสมาชิกสภาเห็นชอบรับรองรายงานการ 
                               ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียง ครั้งแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ 
 
 ที่ประชุม                  มีมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงครั้งแรก 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64   (จ านวน ๑2 เสียง) 

 
ระเบียบวาระที่  3        ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
 

นายวิรัตน์  เวียงค า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล 2562 มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาล

เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่
มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

 
 
 
 

/กรณี... 



~ ๓ ~ 
 

กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
หรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ปล่อยให้ เนิ่น ช้าไปจะกระทบต่อประ โยชน์ส า คัญของราชการหรือราษฎร 
นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเลือก
ประธานสภาเทศบาล  

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย    
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมด้วย  

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้  ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวิธีการแจ้งค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้
ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกป ี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีสานักงานเทศบาลด้วย เชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายครับ/เชิญครับ 

   
ด.ต.ทองอยู่  ใจดี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี กระผม ด.ต.ทองอยู่  ใจดี นายกเทศมนตรีต าบลเวียง ขอให้ค าแถลงนโยบายเพื่อเป็น

กรอบและแนวทางในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง ดังนี้ 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับรอง
ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลเวียง ตามมติ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 และกระผม ได้รับ
ทราบแล้ว นั้น 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14    
พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าท่ี            
ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ     
สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดังนั้น กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเวียง 
ดังนี้ 

 
 
 

/นโยบายการ... 
 



~ ๔ ~ 
 

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟูาสาธารณะ ประปา 
ถนนต่างๆ ในพื้นท่ีให้ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบระบายน้ าให้คลอบคลุมพื้นท่ี เพื่อให้การระบาย
น้ า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

2. สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ และ
ผู้อยู่ในภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  3. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ปุวยโรคเอดส์ ให้ท่ัวถึงอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมชมรม
ผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การรวมกลุ่มอาชีพ 
สร้างรายได้   ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

  6. ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ 
ประชาชนและใช้ในการประกอบอาชีพ 

   7. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กในทุกๆด้าน  

   8. ส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการและสันทนาการ ส าหรับ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

   9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรคแก่
ประชาชน 

นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแล สอดส่อง 

ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 

  2. ปรับปรุงศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
ทันสมัยในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ  

  3. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปูองกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 

 
 

/4. สนับสนุนการ... 
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   4. สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ อปพร. และฝุายความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาขน 

   5. พัฒนาระบบการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ด้วยการอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติและจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยและการฝึกซ้อม
แผนปูองกันภัยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

นโยบายด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบการจัดการขยะ ต้ังแต่การจัดเก็บขยะต้นทาง การคัด
แยกขยะ การก าจัดขยะให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะ
ท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว รณรงค์เรื่องภาวะ

โลกร้อนและลดการใช้พลังงาน 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของพลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาสภาวะลดโลกร้อน สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับชุมชนให้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
นโยบายด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     1. อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  เพื่อให้มีบทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

     2. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่าของท้องถิ่น 
โดยการจัดกิจกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้
แพร่หลายกลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลท่ัวไปอย่างท่ัวถึง 

    3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย  
และภูมิใจในความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเพณีของท้องถิ่น 
งานรัฐพิธีต่างๆ วันประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น 

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

    1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง และการบริหารในฐานะพลเมืองท่ีร่วมคิดร่วมพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหา
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

/2. จัดระบบ... 
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    2. จัดระบบการบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง และสังคม  ท่ีดีท่ีเรียกว่า หลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า
เทียมตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อน ามาพัฒนา
ระบบงาน การให้บริการ น าองค์กรไปสู่จุดหมาย 

    4. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ให้พร้อมบริการและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     5. ด าเนินการและพัฒนารายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนรายได้ท้องถิ่น
ให้เพิ่มขึ้น 

ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้เพื่อรับทราบครับ 

นายวิรัตน์  เวียงค า      จากการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล       อภิปรายหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

สมาชิกสภา     ไม่มี 

นายวิรัตน์  เวียงค า       ต่อไประเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาล         หรือไม่ ครับ/เชิญครับ 
 
ส.ต.ท.ส าราญ  ใจดี     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม
เลขานุการสภา      เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2564  

ซึ่งกระผมขอหารือ ทางเทศบาลต าบลเวียง กองช่าง มีโครงการ ท่ีต้องเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงและโอนงบประมาณท่ีจะขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณา 

 

นายวิรัตน์  เวียงค า    กระผมมีความเห็นว่าควรจะประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล    ในวัน 18 พฤษภาคม 2564 สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ   

เชิญครับ 
 
สมาชิกสภา  ไม่มี 

นายวิรัตน์  เวียงค า    หากไม่มีกระผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ท่ี  1 ครั้ ง ท่ี  2 
ประธานสภาเทศบาล    โดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุม ในวัน 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ   

          ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียง  
 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 

/นายวิรัตน์  ... 
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นายวิรัตน์  เวียงค า   ในระเบียบวาระท่ี 4 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ครับ/เชิญครับ 
 
ที่ประชุม  ไม่มี 

นายวิรัตน์  เวียงค า    หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอ 
ประธานสภาเทศบาล   ปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ไว้เพียงเท่านี้ครับ   
       ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.3๐ น. 
 

 
        (นางภัควลัญชญ์  ไกลถิ่น) 

          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

         ส.ต.ท. 
           (ส าราญ  ใจดี) 

     เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 

 
 
 

                              (ลงช่ือ)        (ประธานกรรมการ)       
                                                   (นายศุภชัย  ใจดี)    
                                                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                               (ลงช่ือ)          (กรรมการ)       
                                                    (นายนิคม  ทุ่นใจ)    
                                                   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
                                (ลงช่ือ)           (เลขานุการ/กรรมการ)       
                                                   (นายศรีวรรณ  ก้อนค า)    
                                                     สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


