
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งท่ี ๒/2562 

วันจันทรท่ี  ๒6  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



การประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   ครั้งที่ ๒/2562 

วันจันทรที่  ๒6  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 
ผูมาประชุม 

๑.นายวินัย  แกวประสิทธิ ์  ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

2.นายเกรียงไกร  พันธุสะ   รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

3.นายอนันต  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

4.นายวิชาญ  กมลฉํ่า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 

5.นายประทีป  ศรีวิเชียร   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

6.นายสมเจต  มีจันทรมาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

7.นายพวน  อยูอาจินต   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

8.นางจุฑามาศ  สมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 

9.นายสมศักดิ์  กรผลึก   สมาชกิสภาเทศบาลเขต  ๒ 

๑0.นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

ผูไมมาประชมุ 

1. นายสมหวัง  พุฒวันด ี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    (ลา) 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑.นายไพโรจน  พวงศริิ   นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

  ๒.นายวิรัตน  เรียนลึก   รองนายกเทศมนตรี 

  ๓.นายมนัส  บุญสม   รองนายกเทศมนตรี 

  ๔.นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกฯ 

  ๕.นายจรัญ  สุขด ี   ที่ปรึกษานายกฯ 

  ๖.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ  ปลัดเทศบาล 

  7.นางกาญจนา  ผลสันต   หัวหนาสํานักปลัด 

  8.นางพีรญา  แสงรูจี   ผูอํานวยการกองคลัง 

  9.นายธนกร  ชิศากรวณิช   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

  10.นางภัทรวดี  แกวกระจาย  ผูอํานวยการกองการศกึษาฯ 

  11.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  12.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายชางโยธา 

  13.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม เวลา   ๑0.0๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ 

สมัยที่  3   ครั้งที่ 2/2561.   เพื่อเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  -ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว 

ประธานสภาฯ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑/2562  

เมื่อวันอังคารที่  13  สิงหาคม พ.ศ.2562 ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจดูรายงาน

การประชุ มครั้ ง ที่ แล ว  ที่ ส ง ไปพร อมกับหนั ง สื อ เ ชิญประชุ ม ไปแล วนั้ น  

ถาตองการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอใหเสนอในที่ประชุมเลย  

ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง

ที่แลวการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ ๑/2562  เมื่อวันอังคารที่  13  

สิงหาคม พ.ศ.2562  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ รับรอง   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.๑  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2563    วาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติ    

 ตอไปนี้เปนการประชุมเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

ชี้แจงและเสนอความเห็นตอที่ประชุมสภาครับ 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผม 

นายวิชาญ  กมลฉ่ํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ปฏิบัติหนาที่เปน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอรายงานใหที่ประชุมสภาทราบ 

 เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    

ขอ 49  ญัตติรางเทศบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว   

ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง 

เทศบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา

ทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย   
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ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง  

ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็

ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ

จะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ   

ขอ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 

เทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมีหรือไมมี

การแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ 

แปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ

แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย   และใหประธานสภาสงรายงานนั้น

แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนการประชุมพิจารณา   เวนแตตอง

พิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลง

ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ขอ 59   การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะ 

การขอลดรายจายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจายและตองมีจํานวน

สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนา

เปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาท่ีสภากําหนด 

ตามขอ 45 วรรคสามและขอ 49 วรรคหนึ่ง 

ขอ 60  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหมหรือเพ่ิมเติมรายจายหรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงนิท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับการรับรอง

จากผูบริหารทองถ่ิน  หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใด

อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันหรือไม  ใหประธานสภาทองถ่ิน

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดมีมติรับหลักการแหงราง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   ในการประชุม

สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และให

ส งร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563  

ใหคณะกรรมการแปรญัตติรวมกันพิจารณาโดยละเอียด  
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 โดยกําหนดระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติระหวางวันที่  16 - 18 

สิงหาคม  2562 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  และในระหวาง

เวลาท่ีกําหนดใหยื่นแปรญัตตินั้น ปรากฏวา  ไมมีผูใดเสนอยื่นคําแปรญัตติ  และ

คณะกรรมการแปรญัตติไดสรุปผลการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แลว   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคงไวรางเดิมแหง

รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  จึงเรียนมา

เพ่ือแจงใหที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาทราบ  และไดพิจารณาในวาระที่ 

2 และวาระที่ 3 ตอไป 

ประธานสภาฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดเสนอรายงานการประชุมและบันทึกความเห็น

ดังกลาวใหที่ประชุมทราบแลวนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๑ กําหนดวา “ในการพิจารณาราง 

เทศบัญญัติวาระที่สองใหปรึกษาเรียงลําดับ  เฉพาะขอที่มีการแปรญัตติหรือ 

ที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตวาที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ

เปนอยางอ่ืน” แตเนื่องจากไมมีการเสนอคําขอแปรญัตติและคณะกรรมการ 

แปรญัตติไมไดแกไขรางเทศบัญญัติแตอยางใด เมื่อไดชี้แจงระเบียบไปแลว  มีสมาชิก

ทานใดมีขอสงสัยประการใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  หากไมมี  ขอมติที่

ประชุมวา  จะเห็นชอบใหคงไวรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 หรือไมครับ  หากเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคงไวรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

ประธานสภาฯ 3.๒  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕63 วาระที่ ๓  ขั้นอนุมัติรางเทศบัญญตั ิ เพื่อตราเปนเทศบญัญตั ิ

ตามท่ี  ประชุมสภาแหงนี้ไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ในวาระที่ ๒  ไปแลวนั้น  การพิจารณาราง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕3  ในวาระที่ ๓  นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๗  (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)  ขอ ๕๒ การพิจารณาราง 

เทศบัญญัติในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ

ใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ใหท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม  จึงขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตราเปน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  หรือไม  หาก

เห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2563  
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ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63  แลวนั้น  ตามความในมาตรา ๖๒  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  ภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติ  ใหประธานสภาเทศบาล
สงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอ  เพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา   เมื่อ
ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติ  ใหสงกลับนายกเทศมนตรีลง
นามใชบังคบัเปนเทศบัญญัติตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ประธานสภาฯ  มีทานใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

นายกเทศมนตรี ตามที่ประธานไดขอมติที่ประชุมสภาแลววามีมติเห็นชอบเทศบัญญัติป 2563 
ขั้นตอนตอไปคือสภาตองนําสงจังหวัดใหผูวาพิจารณาและสงกลับมาใหเทศบาล
ประกาศใชเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตอไป โดยงบประมาณ 31,336,500บาท  ผมก็ตองทําตามเทศบัญญัตินั้น และ
ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ผานรางเทศบัญญัตินี้ใหเทศบาลใชในป 2563  
ขอขอบคุณทุกทานครับ อีกเรื่องผมไดรับหนังสือจากชมรมผูสูงอายุ  ตามที่  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดอนุมัติ
โครงการผูสูงอายุสุขใจ  เมื่อกองทุนฯ รวมใจดูแลผูสูงอายุ   โดยเยี่ยมผูสูงอายุ  
อายุตั้งแต ๘๐ ปข้ึนไป  จํานวน  135  ราย และโครงการเยี่ยมบาน เยี่ยมใจ ถามไถ
ขาวคราว ผูพิการและผูปวยติดเตียง จํานวน  118 ราย   จึงขอเรียนเชิญทานเขา
รวมโครงการดังกลาวฯ   โดยกําหนดเยี่ยมผูสูงอายุและผู พิการ  เขตที่  ๑  
ประกอบดวยหมูท่ี ๒,๓,๔,๕ ในวันที่ 5 กันยายน ๒๕62  และตอดวยเขตที่ ๒  
ประกอบดวยหมูที่ ๑,๖,๗,๘  ในวันที่ 6 กันยายน ๒๕62 เริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. 
เปนตนไป ท่ีสํานักงานเทศบาล ผมขอเชิญทุกทานรวมโครงการดวยครับ 

ผอ.กองการศึกษาฯ ในวันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดจัดทําโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชเงินงบประมาณจากเงินพัฒนา
ผูเรียน ขอเชิญสมาชิกทุกทานและคณะผูบริหารเขารวมโครงการในเวลา 09.00น. 
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาคะ 

นายกเทศมนตรี ดวยทางหลวงชนบท  จะทําโครงการถนนสวยของหมูบาน  โดยมีไฟ 21 ดวง และ
ถนนลาดยางใหม ตีเสนทําเปนถนนสวยงาม  จังหวัดอางทอง ไดตําบลไผดําพัฒนา
เปนตําบลนํารอง โดยใหเทศบาลไดผานประชาคมหมูบานในหมูที่ 8  เปนโครงการ
ของทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการ ไดไฟ 21 ดวง และถนนจากเริ่มหมู 8 บริเวณ
บานกํานันสนอง และถึงโคงตาโมทย บริเวณโรงหมูของเลขา วันนี้เขาขอใหตัดตนไม
ให สท.ประทีปหาคนตัดตนไมให ตอนนี้ไฟมาตั้งแลว จะลงหมอแปลงไฟตรงโคง
สะพานหมูที่ 8  ถนนจะเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 แตไฟจะเสร็จก็
ประมาณอีกหนึ่งอาทิตยก็จะเรียบรอย หมูที่  8 จะไดถนนสวยงาม  อีกเรื่อง 
งบพัฒนาของเทศบาลเราเองก็ประมาณลานกวาบาท  สวนมากโครงการที่ไดมาก็จะ
ขอจากงบทองเท่ียว งบยุทธศาสตรจังหวัด งบ อบจ.  งวดนี้ไดขาววา ผูวาฯ ไดงบ 
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สงเสริมเศรษฐกิจ ประมาณสองรอยลาน ผมก็จะทําเรื่องขอโครงการไป 
ของบประมาณเปนโครงการสวนสาธารณะ  ตองเนนทําเปนแหลงกักเก็บน้ําให
ประชาชนไดใชน้ําในการทําการเกษตร และเปนสถานที่ออกกําลังกาย ใหประชาชน
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ผมให SCG. เขียนแบบใหฟรี  เปนสวนสาธารณะที่สวย 
งบประมาณ 13,100,000บาท ผมจะนําเสนอกับผูวาฯ ถาผูวาฯ กรุณาใหมา ไผดํา
ก็จะมีสวนสาธารณะและเปนแหลงกักเก็บน้ํา งบตอนนี้ผานไดมาสองลานเปนการทํา
ถนนจากคลองเจาเจ็ดขยายออกไปทางคลอง คือเปนงบขางนอกที่เราตองพยายาม
ไปขอมา งบที่ผมจะตั้งใจจะทําถนนจากซุมไปถึงสะพานหมูที่ 6 เปนถนนยกสูงเปน
คันกั้นน้ํา เริ่มจากถนนปาโมก-สุพรรณ ตรงเขามาใจกลางตําบล จะเปนคันกั้นน้ําให
ไผดํา ซึ่งไผดําเปนแหลงรับน้ํา ตอนนี้มีงบปลูกหญาแฝกของกรมพัฒนาดิน เขาใหทํา
หมูบานแหลงรับน้ํา ผมใชโครงการนี้ลอกคลองลาดมะไฟ เอาน้ํามาเก็บไวที่บึง 
ลาดมะไฟ และมีไฟโซลาเซลลตั้งเครื่องสูงน้ําที่วัดหินงอกเพ่ือสูบน้ําจากแมน้ํานอย
เขามาเลี้ยงคลองไผดํา ผานบึงลาดมะไฟ อยากใหไผดําเปนคลองสวยน้ําใส งบไฟฟา
ผมก็ทําไปทางลาดจินจาน ทาอูทําไปแลว เราก็จะมีทางออกทางเขาออกหลาย
ชองทาง  และในเทศบัญญัติป 63  เราไดทําซุมประตูทางเขาตําบลจํานวน 4 ซุม 
จะทําเปนซุมใหมที่หมูที่ 6  สวนอีก 3 ซุม จะเปนโครงการปรับปรุงซุม  โดมไดมา
แลวงบประมาณสองลาน อําเภอเปนผูดําเนินการ เราเปนผูควบคุมงานขนาดกวาง 
30x40 เมตร และผมไดปรึกษากับนายกสํารวยจะขอสรางบานพักคนชราที่ไมมี
ลูกหลานไมเลี้ยงเราจะหาคนดูแลให เปนการทําบุญใหกับผูยากไรครับ 

ประธานสภาฯ              มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม  ผมขอปด
ประชุม      

       ปดประชุมเมื่อเวลา ๑0.50  น. 

                                                                            

             

           (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

      (นางจํานงค  พึ่งสมศักดิ์) 

       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

 

                                 (ลงชื่อ)                         ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวินัย  แกวประสิทธิ)์ 

                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดใหความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งท่ี  ๒/2562   วันจันทรท่ี  ๒6  สิงหาคม  ๒๕62 

เรียบรอยแลว 

 

 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 

     (นายอนันต  เขียวสวาส) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายประทีป  ศรีวิเชียร) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 

     (นายสมเจต  มีจันทรมาก) 

 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

สภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ไผดําพัฒนา ดังกลาว  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562 

 

 

 

 

    (นายวินัย  แกวประสิทธิ์) 

                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 


