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การประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําปี 2558
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ผู้เข้าประชุม
1. นายบุญเกิด
2. นางรพีพรรณ
3. นายบุญส่ง
4. นายบุญญาณุภาพ
5. นายจรูณ
6. นายจิระพันธ์
7. นางแก้วเรือน
8. นายภัทรพงศ์
9. นายจําลอง
10. นางวลัยลักษณ์
11. สิบเอกวันชัย
12. นายธีระวัฒน์
13. นายประเสริฐ

ชมภูรัตน์
สุริยานรากร
มูลอินตา
ภูธรใจ
อินตา
สุอินไหว
นนเทศา
จันทร์ติ๊บ
ทาดาริน
อินชัย
สังข์สุทธิ์
ใจกล้า
ภาใจดี

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษม
2. นายสุชาติ
3. นายธนกร
4. นายสมควร
5. นายนิเวศน์
6. นายอุกฤษณ์
7.นายดํารง
8.นายสรกฤต

ถาพินิจ
สุวรรณปรีชา
อุดมพันธุ์
กันธาอินต๊ะ
เนตรคํา
ประสพโชคชัย
พื้นผา
รัตนพันธ์

นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง

9. นายสุพล

กันทาสม

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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10.นางสุพิน
11.นางพวงทอง
12.ว่าที่ ร.ต.สืบศักดิ์
13.นายบุญส่ง
14.นายเนตร
15.นางศิริกานต์
16.นางลัดดา
17.นางกัลญา
18.นางณภาภัช
19.นางสาวเกวลิน
20.นางสาวเรณู
21.นางศรัญญา
22.นายวุฒิกร
23.นางสาวจิราพรรณ
24.นายวิรัตน์
25.นางสุภารัตน์
26.นายสนั่น
27.นางสาวอรทัย

ดาวเรือง
เครือยศ
ปัญโญ
ณ ลําปาง
ศรีคํามูล
อุนจะนํา
ชัยวุฒิ
ทองแก้ว
ศิรพฤฒิชัย
ม่วงเกษม
บุญตัน
ปัญญาจิตร
วิกรมโยธิน
ทาญานะ
วิริยาสกุล
เพชรอินนุรักษ์
หลวงมณีวรรณ์
โฮตา

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นิติกร 7 ว
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากร
พนักงานจ้าง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่ อ ถึ ง เวลา 10.00 น. เลขานุก ารให้ส ัญ ญาณเชิญ สมาชิก สภา
เทศบาลตํ าบลสั นป่าตองเข้าห้องประชุ ม และรายงานประธานสภาเทศบาล
ตําบลสันป่าตองว่า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตองมาประชุม จํานวน
12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายบุญเกิด ชมภูรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตําบลสั นป่าตองได้
กล่าวว่า เมื่อครบองค์ป ระชุ มแล้ว ผมขอเปิ ด ประชุ มตามระเบีย บวาระการ
ประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง
2.1 การประชุ ม สภาเทศบาลตํ าบลสั นป่ าตอง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ประธานสภาเทศบาล
ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว
ว่ามีข้อความตอนใดที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อ ไปจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสั นป่าตอง สมั ย สามัญ สมัย ที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ยกมือรับรองรายงานการประชุม 11 เสียง ประธานสภาเทศบาล
งดออกเสียง 1 เสียง

2.2 การประชุ ม สภาเทศบาลตํ าบลสั นป่ าตอง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประธานสภาเทศบาล
ขอให้ทุกท่านพิจารณาสําเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้าแล้ว
ว่ามีข้อความตอนใดที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อ ไปจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ยกมือรับรองรายงานการประชุม 11 เสียง ประธานสภาเทศบาล
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
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4.1 คณะกรรมการแปรญั ต ติ ได้ พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ประธานสภาเทศบาล
ตามที่สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และรับคําแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2558
ที่ผ่านมา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับคําแปรญัตติฯไม่มีผู้ย่ืนขอเสนอแปรญัตติฯ
แต่อย่างใด
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 2 แปรญัตติ)

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตําบลสันป่าตอง รายงานการแปรญัตติต่อสภาเทศบาล
นายจําลอง ทาดาริน
ตามที่สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบล สันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2558 ดังนี้
1.กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอขอแปรญัตติระหว่างวันที่ 11
สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 18.00 น. จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง
2.กําหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ
ร่างเทศบั ญ ญั ติใ นวั น ที่ 13 สิ งหาคม 2558 เวลา 14.00 น. พร้อ มทั้ ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาเทศบาล
3.กําหนดประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงความเห็นไว้แล้ว ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับคําแปรญัตติฯไม่มีผู้ยื่นขอเสนอแปรญัตติฯ
แต่อย่างใด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ
พิจารณาคํ า แปรญั ตติ พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอร่างเทศบั ญ ญั ติต ามร่างเดิ ม
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล เพื่ อ พิ จารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 51 และ ข้อ 52 ต่อไป
5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 3 ลงมติ)
ประธานสภาเทศบาล

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยที่ค ณะกรรมการฯ ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว
ข้างต้น ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างเทศบัญ ญัติว าระที่ส อง ให้ป รึก ษาร่าง
เทศบั ญ ญัติเ รีย งตามลํ าดับ ที่มีก ารแปรญั ตติ หรือที่ค ณะกรรมการแปรญั ตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นขอแปรญัตติฯแต่อย่างใด จึงขอมติจาก
ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2558 โปรดยกมือ
ที่ประชุม
ลงมติ ย กมื อ เห็ น ชอบ ๑1 เสี ย ง ให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปี พ.ศ.2558 ประธานสภางดออกเสียง
๑ เสียง
เลขานุการสภาเทศบาล
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นตอนต่อไป จะได้เสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออนุมัติต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
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5.2 ญั ต ติ ข อแก้ ไ ขคํ า ชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (กองช่ า ง) ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง และค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายกเทศมนตรี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอแก้ไขคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2558 รายละเอียดดังนี้
รายการเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 จั ด ซื้ อ เครื่ อ งตั ด คอนกรี ต (ชนิ ด ล้ อ เข็ น )
งบประมาณ 40,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องตัดคอนกรีต (ชนิดล้อเข็น) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดใบตัด 12 นิ้ว – 16 นิ้ว
- ขนาด 356x788x711 mm
- ความลึกที่ตัดได้ 110-150 mm
- ความเร็วในการตัด 3200 rpm
- ประเภทเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ OHV
- กําลังเครื่องยนต์ 13 HP (แรงม้า)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขยะ หมู่ท่ี 10 ตําบล
ยุหว่า งบประมาณ 235,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขยะ พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 25 ตารางเมตร พื้นที่ปูบล๊อกคอนกรีต 267
ตารางเมตร พื้นที่ รางคอนกรีต เสริม เหล็ก 98 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสันป่าตอง

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1.1 จั ด ซื้อ เครื่ อ งตั ด คอนกรี ต (ชนิ ด ล้ อ เข็ น )
งบประมาณ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ
เครื่องตัดคอนกรีต (ชนิดล้อเข็น) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดใบตัด 12 นิ้ว – 16 นิ้ว
- ประเภทเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ OHV
- กําลังเครื่องยนต์ 13 HP (แรงม้า)/3600 รอบ/ rpm
- การปรับความลึกของร่องตัด แบบเกลียวหมุน
- ความลึกที่ตดั ได้ไม่น้อยกว่า 110 mm.
แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขยะ หมู่ที่ 10 ตําบล
ยุหว่า งบประมาณ 235,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขยะ พื้นที่ปูแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต 25 ตารางเมตร พื้นที่ปูบล็อกคอนกรีต 267
ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 98 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสันป่าตอง
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รายการเดิม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(3) ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้ายชุมชน
(3)ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้ายชุมชน
หมู่ที่ 1 ตําบลยุหว่า จํานวน 100,000.- บาท
หมู่ที่ 1 ตําบลยุหว่า จํานวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายหมู่บ้านและป้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน ขนาด
ชุมชน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.70 เมตร ตาม 1.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร และป้ายชุมชน ขนาด
แบบแปลนของเทศบาลตําบลสันป่าตอง
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.70 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลสันป่าตอง

(4) ก่ อ สร้ า งป้ า ยชุ ม ชนหลั ง อํ า เภอและป้ า ยหมู่ บ้ า น
(4)ก่อสร้างป้ายชุมชนหลังอําเภอ หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10 ตําบลยุหว่า
ตําบลยุหว่า และป้ายหมู่บา้ น(บ้านกลาง) หมู่ที่ 2
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งป้ า ยชุ ม ชน ขนาดกว้ า ง ตําบลยุหว่า
1.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร ป้ายหมู่บ้าน (บ้านกลาง)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งป้ า ยชุ ม ชนหลั ง
ขนาดกว้า ง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร ตามแบบ อํ า เภอ หมู่ ที่ 10 ตํ า บลยุ หว่ า ขนาดกว้ า ง 1.00
แปลนของเทศบาลตําบลสันป่าตอง
เมตร ยาว 2.50 เมตร และป้ า ยหมู่ บ้ า น (บ้ า น
กลาง) หมู่ที่ 2 ตําบลยุหว่า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 1.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
สันป่าตอง

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามขอ
เรียนเชิญ
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นางรพีพรรณ สุริยานรากร ขอสอบถามที่ ป ระชุ ม ญั ต ติข อแก้ ไ ขคํ า ชี้ แ จงประกอบงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 หน้ า 2 (3) ได้ ร ะบุ จํ า นวน
งบประมาณไว้ แต่ (4) ไม่ ไ ด้ แ จ้ ง จํ า นวนงบประมาณให้ ท ราบแต่ อ ย่ า งใด
จึง ขอสอบถามว่า งบประมาณใน (4) ใช้ ง บประมาณจํ า นวนเท่ า ใด มี ก าร
เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่อย่างไร
นายกเทศมนตรี
จํานวนงบประมาณใน (4) ได้ระบุไว้เท่าเดิม
นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ
ขอให้ ร ะบุ จํ า นวนงบประมาณให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลได้ รั บ ทราบว่ า
จํานวนงบประมาณเท่าใด
นายกเทศมนตรี
จํานวนงบประมาณใน (4) ได้ระบุไว้เท่าเดิมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ จํานวน 85,000.-บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันป่าตอง ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม
ขอเรียนเชิญ
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลขออภิปราย ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม
สมาชิ ก สภาท่ า นใดเห็ น ชอบให้เ ทศบาลแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอไปแล้วข้างต้น โปรดยกมือ
ที่ประชุม
ลงมติยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง
๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเรียนเชิญ
นางวลัยลักษณ์ อินชัย
ขอสอบถามทางผู้บริหารเทศบาล จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโรงครัวบริเวณชุมชนบ้านไร่ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้ว ขอสอบถามว่าขณะนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนใด เนื่องจาก ได้รับความเดือดร้อนเพราะหลังคาโรงครัวรั่ว
2. รางระบายน้ําบริเ วณชุม ชนบ้า นไร่ ไม่ท ราบว่า จะมีโ ครงการ
ก่อ สร้า งรางระบายน้ํ าต่ อเนื่องหรื อไม่ เพราะปั จจุ บั นมี น้ํา ขั ง บริเ วณราง
ระบายน้ําไม่สามารถระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ได้ น้ําเน่าขังในรางระบายน้ํา
ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งอาจทําให้เกิดโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่ได้
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ประธานสภาเทศบาล

ฝากให้ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธานสภาเทศบาล
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

14.00

14.30

