
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด 

สมัยวิสามญั  สมัยที ่๒  ครั้งที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 
วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด 
.................................................. 

ผู้มาประชุม 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายขวัญใจ       ภูกาสอน ประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ขวัญใจ ภูกาสอน  
๒ นางสาวเพชรา หอมกลิ่น รองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด เพชรา หอมกลิ่น  
๓ นายประยงค์ ภูนิลามัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ประยงค์  ภูนิลามัย  
๔ นายอัมรินทร์ แฝงจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   อัมรินทร์ แฝงจันดา  
๕ นายสุรชาติ  ดลอารมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   สุรชาติ  ดลอารมย์  
๖ นายส าราญ       ภูอ่าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ส าราญ ภูอ่าว  
๗ ว่าที่ร้อยตรี รณชิต  ภูพลอย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   รณชิต    ภูพลอย  
๘ นางสาวชมภู  ค าสุข      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ชมภู  ค าสุข       
๙ นายศราวุธ      ศีลพันธ ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ศราวุธ   ศีลพันธ์  

๑๐ นางสาวดวงใจ      จันทริมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ดวงใจ จันทริมา  
๑๑ นายทวีวัฒน์     อินทร์แปลง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   ทวีวัฒน์  อินทร์แปลง  

  

ผู้ไม่มาประชุม 
 
 
 

  นายพีรวัฒน์  สมศรี      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด  ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 
หมาย
เหต ุ

๑ นายแดนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรี แดนไทย   โคตรยอด  
๒ นายบุญเลี้ยง  พิชัยเชิด รองนายกเทศมนตรี บุญเลี้ยง  พิชัยเชิด  
๓ นางสาวทับทิม  ฉัตรศุภกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทับทิม  ฉัตรศุภกุล  
๔ นายอภิรักษ์  สิทธิขวา รองปลัดเทศบาล อภิรักษ์  สิทธิขวา  
๕ นางสุภาวดี   ทรงเดชกล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สุภาวด ี  ทรงเดชกล้า  
๖ นางสาวอุลัยวรรณ์  ภูสมนึก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อุลัยวรรณ์  ภูสมนึก  
๗ นายกัณฐพงศ์ ภูเกิดพิมพ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กัณฐพงศ์   ภูเกิดพิมพ์  
๘ นายจิรายุ  ประสิทธิ์สุข พนักงานจ้างเหมาบริการ จิรายุ  ประสิทธิ์สุข  

 
 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
นายทวีวัฒน์  อินทร์แปลง  เลขานุการสภาเทศบาล   วันนี้ขอแจ้งที่ประชุมรับทราบมีท่านสมาชิกสภาขอลาประชุม 

๑ ท่าน ได้แก่ ท่านพีรวัฒน์  สมศรี  และต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภา จุดเทียนธูปบชูาพระรัตนตรัย   
อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘  และ      

                  เรียนเชิญท่านประธานสภากล่าวเปิดประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน ประธานสภาเทศบาล  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒   
ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๘ ส าหรับการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด  ๖  วาระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
(๑) แจ้ง นางสาวเพชรา  หอมกลิ่น  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาดได้ยื่น

หนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ขอลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลยางตลาด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยให้เหตุผลเนื่องจากมีภารกิจส่วนตัว   
เกรงว่าจะท าหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนตามภารกิจที่ประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด
มอบหมาย อาจเกิดความเสียหายกับราชการได้  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์    
ได้รับทราบการลาออกของ นางสาวเพชรา  หอมกลิ่น  เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 
๑  ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป   

(๒) ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมปิดเครื่องมือสื่อสารขณะประชุม
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 

(๓) ขอแจ้งที่ประชุมวันนี้  ท่านพีรวัฒน์  สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลขอลาประชุม  

ที่ประชุม     - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘   

            เมื่อวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   
- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘   

            เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมฝ่ายเลขานุการฯได้จัดส่งให้ท่านได้พิจารณา
ล่วงหน้าแล้วทุกท่านคงได้ตรวจดูเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในวันนี้มีการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล รวม ๒ ครั้ง มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียด  ขอเรียนเชิญ   -ไม่มี- 

   - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม กระผมถือว่าที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  
- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๘   

          เม่ือวันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   
 
 
 
 



- ๓ – 
 

- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘   
          เม่ือวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่อง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นายทวีวัฒน์  อินทร์แปลง  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ    
 ท่านคณะผู้บริหารที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายทวีวัฒน์  อินทร์แปลง  เลขานุการสภาฯ 
  ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒       
     มาตรา ๒๐ ทวิ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง  ประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
 (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 
 (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
 (๔) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  
     มาตรา ๒๐ ตรี  ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลง
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่ง
ที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗    
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑                         

ข้อ ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา

ท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

          ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่นการเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ 
รับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก  
ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว     
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก     
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม         
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตกลง
กันเสียก่อนว่า จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุม จับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนดิ สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวน
เท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นข้ึนเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ในการนี้ให้น าวิธีการเลือกและการรายงานผลตามข้อ ๘ ข้อ ๑๒ 
หรือข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล   ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  
 เมื่อท่านได้รับทราบถึงระเบียบข้อกฎหมายตลอดจนวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ แล้วนั้น             

ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบล
ยางตลาดแทน นางสาวเพชรา  หอมกลิ่น และขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรองจ านวน ๒ คน ด้วย   
โดยชื่อที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน ขอเชิญครับ 

นายศราวุธ  ศีลพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลยางตลาด  ทุกท่าน  กระผม นายศราวุธ  ศีลพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ        
นางสาวดวงใจ  จันทริมา  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองครบตามจ านวน 

 

 

 

 

 



- ๕ - 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนอชื่อสมาชิกสภาผู้สมควรด ารงต าแหน่งเป็น
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาดอีกหรือไม่  -ไม่มี-   
ถ้าไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอ่ืน ถือว่า นางสาวดวงใจ  จันทริมา ได้รับเลือกให้เป็น                   
รองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑                                    
       ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ 
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่า     
ผู้นั้นได้รับเลือก 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ นางสาวดวงใจ  จันทริมา  ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลยางตลาด   

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศ   เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกรองประธานสภาฯเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป   
จะได้รายงานผลการเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาลงนามต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศ      มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญได้ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีรณชิต   ภูพลอย สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลยางตลาด  ทุกท่าน  กระผม ว่าที่ร้อยตรีรณชิต  ภูพลอย สมาชิกสภาเทศบาล     
ในช่วงนี้มีการก่อสร้างรางระบายน้ าหลายจุดในเขตเทศบาล อาทิ เส้นหน้าบ้านขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านแดนไทย  โคตรยอด  รองนายกเทศมนตรี หน้าบ้านจะเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ กระผมเกรงจะ
เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรใช้เส้นทางรวมถึงถนนเส้นทางไปบ้านยางน้อยและ
ถนนภายในชุมชนหมู่ที่ ๑ มีพ่ีน้องประชาชนบอกกล่าวกระผมด้วยวาจาว่า การก่อสร้างรางระบายน้ า
ไม่ดีเท่าที่ควรมีน้ าขัง ขอน าเรียนฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารแจ้งผู้เกีย่วข้อง
ตรวจสอบด้วย  ขอบคุณครับ 

นายแดนไทย  โคตรยอด  รองนายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางตลาด  ทุกท่าน  กระผม นายแดนไทย  โคตรยอด รองนายกเทศมนตรี
ต าบลยางตลาด  กระผมขอขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน ว่าที่ร้อยตรีรณชิต  ภูพลอย ที่ท่านได้
แสดงความเป็นห่วงเป็นใยพ่ีน้องในเรื่องความปลอดภัยที่มีการก่อสร้างในเขตหลายแห่ง  ขอเรียน
ชี้แจงว่า คณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามประสานผู้รับจ้างเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม       
ห้วงระยะเวลาในสัญญา  เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน  และกระผมขอน าเรียนฝาก      
ท่านสมาชิกท่ีท่านอยู่ในพ้ืนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา หากสังเกตเห็นการก่อสร้างจุใดไม่ได้มาตรฐาน      
ท่านสามารถแจ้งเรื่องมายังเทศบาลได้ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

นางสาวดวงใจ  จันทริมา สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลยางตลาด  ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวดวงใจ  จันทริมา สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน ขอขอบพระคุณ 
ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ทีไ่ด้ให้เกียรติและไว้วางใจเลือกดิฉันให้ด ารงต าแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาลต าบลยางตลาด  ดิฉันจะท าหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายขวัญใจ  ภูกาสอน  ประธานสภาเทศบาล  ในวาระอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)     
กระผม ได้ด าเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๘ ครบทุกวาระ
แล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ขอปิดการประชุม   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 

 
   
  

 
 

 


