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๓
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
…………………………
ผู้มาประชุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายธวัช
จินชัย
นายกเทศมนตรี
ธวัช
จินชัย
นายณรงค์
วรรณชาติ
รองนายกเทศมนตรี
ณรงค์
วรรณชาติ
นายตื่ม
กุมภาว์
รองนายกเทศมนตรี
ลา
นายวุฒิ
นนท์ภักดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
วุฒิ
นนท์ภักดี
ผู้มาประชุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายสมศักดิ์ ศรีกุศล
ประธานสภาเทศบาล
สมศักดิ์
ศรีกุศล
นายสุริยันต์
หิรัญเขว้า
รองประธานสภาเทศบาล สุริยันต์
หิรัญเขว้า
นางเพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
เพ็ญศรี เลิศเกษมสุขสกุล
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
ประกอบ ปราบคะเชนทร์
นายสมสันต์
มีสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมสันต์
มีสทิ ธิ์
นายธมากร ลีภ้ ัยดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ธมากร
ลีภ้ ัยดี
นายมุด
ชัยศร
สมาชิกสภาเทศบาล
มุด
ชัยศร
นายรติภู
ลีภ้ ัยดี
สมาชิกสภาเทศบาล
รติภู
ลีภ้ ัยดี
นายจักริน
วีระปิต
สมาชิกสภาเทศบาล
จักริน
วีระปิต
นายกองเหรียญ กุมภาว์
สมาชิกสภาเทศบาล
กองเหรียญ กุมภาว์
นายบุญเกิด
ป้องขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
บุญเกิด
ป้องขันธ์
นายทรงวุฒิ
บุญมาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
ทรงวุฒิ
บุญมาธรรม
นายอภิชาติ
บุโฮม
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล อภิชาติ
บุโฮม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นางจิรภา
เลิศเกษมสุขสกุล หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ จิรภา
เลิศเกษมสุขสกุล
นางพยุงจิตร บุญโนนแต้
หัวหน้ากองคลัง
สิมานาถ แป้นหาญ(แทน)
นายสันกฤต ทรัยพย์ประดิษฐ
หัวหน้ากองช่าง
สันกฤต ทรัยพย์ประดิษฐ
นางสุพิศ
แสนลือชา
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม สุพิศ
แสนลือชา
นายวิชาญ แสนลือชา
หัวหน้ากองการศึกษาฯ
ลา
นายเสรี
บุญมา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล นายเสรี
บุญมา

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุม ปลัดเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ได้
ตรวจสอบรายชื่อผูเ้ ข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม
- ปลัดเทศบาล เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
- ปลัดเทศบาล อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี
๒๕๕๔ และเชิญประธานสภากล่าวเปิดประชุม
- ประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุม
ประธาน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๓
มีท่านใดจะขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง ....ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ต่อที่ประชุม
ว่าจะรับรองรายง านการประชุมหรือไม่ ...ถ้าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ยกมือขึน้ .....ยก ๑๑ เสียง ท่านใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือขึน้ .....ไม่มี
ที่ประชุม
-มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ๒๕๕๔ และกาหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๕
ประธาน
- การกาหนดสมัยประชุมประจาปี ๒๕๕๔ จะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๔
๒. การกาหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย
๓. การกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๔. การกาหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจาปี ๒๕๕๔
- ผมขอนาปรึกษาในที่ประชุมว่า จะกาหนดสมั ยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ .ศ.
๒๕๕๔ และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ .ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
หรือไม่
๑. สมัยสามัญสมัยที่ ๒ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. สมัยสามัญสมัยที่ ๓ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. สมัยสามัญสมัยที่ ๔ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๕ และกาหนดระยะเวลา
๓๐ วัน ตั้ งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
/...ประธาน

ประธาน -

ที่ประชุม

-๓มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ......ถ้าไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุม ท่านใด
เห็นด้วยตามที่ประธาน ได้เสนอการกาหนดสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ ประจาปี ๒๕๕๔.....ขอให้ยกมือขึน้ …..ยก ๑๑ เสียง ครับขอบคุณครับ ท่านใด
ไม่เห็นด้วย.....ขอให้ยกมือขึน้ …ไม่มี ..ครับขอบคุณครับ
- มีมติให้กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า สมัย สามัญ ประจาปี ๒๕๕๔
วันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาการประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาการ
ประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี ๒๕๕๕
๑. สมัยสามัญสมัยที่ ๒ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. สมัยสามัญสมัยที่ ๓ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. สมัยสามัญสมัยที่ ๔ มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๕ และกาหนดระยะเวลา
๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๓
ประธาน
- ต่อไปคือ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
๒๕๕๓ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ เรียน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้
ข้าพเจ้าได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๓ จากเลขานุการคณะกรรม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านเขว้าแล้ว จึงขอเสนอแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เพื่อจะได้ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ครับขอบคุณครับ
ประธาน ครับทุกท่านก็ได้รับแบบรายงานการติดตามและประเมินผ ลแผนพัฒ นาท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ แล้วขอให้ทุกท่านตรวจดูว่าได้ ดาเนินการตามแผนปีงบประมาณ
๒๕๕๓ ว่าได้ดาเนินการอะไรบ้าง .......เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูแล้วใครมีขอ้ สงสัยหรือไม่ครับ ..
เมื่อไม่มีผมก็จะไปในระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

/....ระเบียบวาระที่ ๕

-๔ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เรื่องการลดหย่อนที่ดิน ไม่ ต้องเสีย
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประธาน
- ญัตติรา่ งเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เรื่องการลดหย่อนที่ดิน ไม่ ต้องเสีย
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ
- เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ โดยที่เป็นการสมควรออกเทศ
บัญญัติ เทศบาล ตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒(๒)
และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ กาหนดให้มีการลดหย่อนที่ดิน
จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลหรือในเขต
สุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรื อข้อบังคับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรา
เทศบัญญัติในการลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๒(๒) และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตาบลบ้านเขว้าเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ จัดตัง้ ขึ้นตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และมีอานาจ
หน้าที่จัดเก็บรายได้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนัน้ เพื่อให้การลดหย่อนภาษีบารุง
ท้องที่เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นสมควรตราเทศ
บัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านเขว้า
ประธาน
- มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างครับ เชิญท่านทรงวุฒิ
บุญมาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
นายทรงวุฒิ
- เรียนท่าน ประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ครับผมอยาก
ให้ขยายความข้อ ๕ ในกรณี ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่ไม่น้อยกว่าสองร้อย
ตารางวา
ประธาน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ
-เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ในกรณีน้เี จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
ตอบคาถามได้ชัดเจนกว่าครับ
ประธาน
- เชิญนางสาวสิมานาถ แป้นหาญ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นางสาวสิมานาถ
- เรียนท่าน ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ทุกท่าน ในกรณี ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่ไม่น้อยกว่าสองร้อยตารางวา เช่น
เรามีที่ดินอยู่ สองไร่ ก็ลดหย่อนได้ หนึ่งไร่ ถ้าเรามีที่ดนิ หนึ่งไร่ ก็ลดหย่อนได้หนึ่งไร่
แต่ถ้าเรามีที่ดนิ ไม่ถึงไร่แต่ไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยตารางวาก็สามารถลดหย่อนได้ทั้งหมด
/....ประธาน

-๕ประธาน
- คงพอจะเข้าใจแล้วนะครับ ...มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีขอ้ สงสัยอะไรบ้าง
ครับ ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้วา่ จะรับหลักการ ร่างเทศบั ญญัติตาบลบ้านเขว้า
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบที่จะรับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การล
ดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ที่
นายกเทศมนตรีเสนอมาขอให้ยกมือขึน้ ....ยก ๑๑ เสียง มีท่านใดไม่เห็นชอบที่จะรั บหลักการ
ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๔.....ไม่มี
ที่ประชุม มีมติรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การล ดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. ๒๕๕๔ จานวน ๑๑ เสียง ไม่รับ ๐ เสียง
ประธาน ครับต่อไป ประธานจะสอบถามท่านสมาชิกว่าจะ พิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่
ผมจะให้ สมาชิกทั้งหมด ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ โดยจะถาม ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอให้มี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้นครับ ๑๑ เสียง สมาชิก ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว เลย โดยผมจะขอมติที่ประชุมสภา
แห่งนี้วา่ จะให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียว เลยหรือไม่ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ พิจารณา
สามวาระรวดเดียว เลย ขอให้ยกมือขึน้ ครับ ๑๑ เสียง ท่านใดไม่เห็นควรให้ พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวเลย ไม่มี
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวเลย จานวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
ประธาน ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ต่อไปจะเป็นวาระที่ สอง โดยที่ประชุมสภาเทศบาลเป็น
กรรมการแปรญั ตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคาแปรญัตติดว้ ยวาจาได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคาแปรญัตติหรือไม่ ..ถ้า
ไม่มี จะเป็นวาระที่สามคือ การลงมติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเข
ว้า เรื่อง การลดหย่อ นภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ตราเป็นเทศบัญญัติ ตาบลบ้านเขว้า
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔ ขอให้ยกมือขึน้ ๑๑ เสียง ท่านใดไม่เห็น
ควรให้ ตราเป็นเทศบัญญัติ ตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. ๒๕๕๔
ไม่มี
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบให้ ร่างเทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตราเป็นเทศบัญญัติ ตาบลบ้านเขว้า เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ.
๒๕๕๔ จานวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี
ประธาน ซึ่งผมจะส่ง เทศบัญญัติตาบลบ้านเขว้า เรื่ อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอ่นื ๆ
ประธาน
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ เนื่องด้วยผมไปประชุมสันนิบาตเทศบาล
ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในที่ประชุมได้หารือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยในปีงบประมาณนีจ้ ะมี
งบประมาณเข้าร้อยละ ๒๖.๑๔ แต่ตามกฎหมายนั้นต้องเข้า ร้อยละ ๓๕ ขอบคุณครับ

/...ประธาน
-๖ประธาน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่าน ธมากร ลีภ้ ัยดี สมาชิก
สภาเทศบาล
นายธมากร เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ผมอยากทราบเรื่องรายรับ- รายจ่าย ใน
การจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ที่ผ่านมาว่ามากน้อยเพียงใด
ประธาน
- เชิญท่านนายกเทศมนตรี
นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับ ขอเรียนด้วยความเคารพว่าตอนนี้ได้สรุป
ตัวเลขไว้แล้วและได้ประชุมกันแล้วในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วแต่ผมไม่ได้
เตรียมข้อมูลมาโดยประมาณ สองล้านกว่าบาทครับ ขอบคุณครับ
ประธาน
- สมาชิกท่านใดมีข้ อสงสัยหรือมีขอ้ อภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ....ผมขอขอบคุณ ฝ่าย
บริหารและสมาชิกทุกท่านอีกทั้งเจ้าหน้าที่ ทุกท่านครับ หมดระเบียบวาระการประชุมผม ก็ขอ
ปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ) อภิชาติ บุโฮม เลขานุการสภา
(นายอภิชาติ บุโฮม)
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(ลงชื่อ) พัฒนา น้อยวิเศษ ผู้จด/บันทึกการประชุม
(นายพัฒนา น้อยวิเศษ)
นิติกร ๕
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ประกอบ
ปราบคะเชนทร์ ประธานกรรมการ
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