
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่ 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
***************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๔. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๕. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๖. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไมม่าประชุม  
๑. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ลาประชุม 
๒. นายณรงค์ ปัญญากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลาประชุม 
๓.  นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ลาประชุม 
๔. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายยุทธนา ปัญญาสุภาตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายวัชระ เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.20  น. 

  นายชุมพร  แสงเป็ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 6 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่  สำหรับวาระนี้ไมม่ีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2561 สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 5 
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) รอบเดือนตุลาคม  

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  รอบเดือนตุลาคม  

                     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 
48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

   ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย (พ.ศ. 
2561 - 2564) ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายทราบ ดังนี้   

1. การประเมินผลแผนตามพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   
     เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เฉพาะโครงการในปี พ.ศ. 2561 จำนวน  168 โครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
17.73  แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้   

1.1 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน 168  โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จำนวน  43 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
25.59 

1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  และ
เทศพาณิชย์  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน 4 โครงการ  
สามารถปฏิบัติได้จำนวน  - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

1.3 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  จำนวน  8 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จำนวน  
1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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1.4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน  13 โครงการ  สามารถปฏิบัติ
ได้จำนวน  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.36 

1.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน  49 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จำนวน  12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
24.48 

1.6 การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ปรากฏใน
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน 15 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จำนวน  
3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

1.7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) จำนวน  8 โครงการ  สามารถปฏิบัติได้จำนวน  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 2. ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  จำนวน 94  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,038,550.-บาท และได้ดำเนินการ
ทั้งสิ้นจำนวน 67  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.73  ของโครงการทั้งหมด รวมเป็นงบประมาณจำนวน 
19,482,309.25 บาท  โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 
1,438,300.- บาท 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืนและ        
เทศพาณิชย์   จำนวน  -  โครงการ งบประมาณ  -   บาท 

3. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 
โครงการ งบประมาณ 3,294.-  บาท 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จำนวน  4 โครงการ งบประมาณ 95,919.- บาท 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 
19,481,632.- บาท 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  จำนวน 3 โครงการ  
งบประมาณ  523,914.25 บาท 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 146,050.- บาท 

  นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตตินี้ เป็นการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  รอบเดือนตุลาคม  เพ่ือให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายทราบ จึงไม่มีการลงมติในที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  รอบเดือนตุลาคม 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงาน
ผลการประกาศใช้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
ใช้แผนการดำเนินงานต่อไป    

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบว่าเทศบาลตำบลแม่อายได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

  นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตตินี้ เป็นการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  รอบเดือนตุลาคม  เพ่ือให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายทราบ จึงไม่มีการลงมติในที่ประชุม หากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม รับทราบ ประกาศใช้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เพื่อเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย 
จำนวน 2 คน 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน 

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่อาย จะได้คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่อาย แทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อายที่ครบวาระ โดย
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอยื่นญัตติขอความเห็นชอบมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย      
เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน ให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน โดยให้สมาชิก
สภาเทศบาล เสนอรายชื่อทีละหนึ่งท่าน และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอได้ 

1. ข้าพเจ้านางนงลักษณ์   ทานันท์   สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย   ผู้รับรอง   1. นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  
2. นายชุมพร  แสงเป๊ก  

2. ข้าพเจ้านายชุมพร   แสงเป๊ก   สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอนางรัตติกาล   ศรีอุทธา 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย   ผู้รับรอง  1. นายสัญญา  แสนศรี      
2. นางนงลักษณ์  ทานันท์  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายสัญญา   แสนศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นางรัตติกาล ศรีอุทธา  สมาชิกสภาเทศบาล 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  5  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุม ขอเชิญ
เสนอได้ 

นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย  ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่อาย   
ให้สวยงาม ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวได้แวะท่ีเทศบาลของเรา ทำให้การค้าขายดีขึ้น 

วันที่ 1 ธันวาคม  2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาชน 

นายอินปั๋น  มะโนน้อม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  วัดส้มสุก ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่แล้ว และ
ได้รับการร้องขอจากประชาชนขอให้เทศบาลตำบลแม่อาย เข้าไปดูแลด้วย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  บริเวณหน้าตลาดสด มีการจอดรถไปไม่เป็น
ระเบียบ จอดรถซ้อนคัน ทำให้การสัญจรช่วงเวลาเร่งด่วนติดขัด อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอให้ประสานทาง
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เพ่ืออำนวยความสะดวกด้วย 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  การปรับปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ตำบลแม่อาย  ได้รับการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์จากประชาชน  บริษัท ห้องร้านต่างๆ โดยได้ร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริหาร พนักงานในการทาสี ทำความสะอาดสองข้างทางถนนสายหลักในเขตเทศบาล  

การเข้าไปดูแลวัดส้มสุก จะได้มีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่อาย ในการจัดงานต่างๆ 
ของวัด การหาพระสงฆ์มาอยู่วัดขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอแม่อายเป็นผู้ดำเนินการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 10.00  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป็ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สี่  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2561 
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)             
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร์) 
                          กรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ     

 
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สี่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 
สมัยแรก ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 
 
        (ลงชื่อ)           

                (นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  


