
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจําป#   2557 
คร้ังที่ 2/2557 

เมื่อวันที ่17  กันยายน  2557 
ณ  ห,องประชุมเทศบาลตาํบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  10.30   น. 
ผู,มาประชุม 

1 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายประวิด ตุ�นทอง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายสมบัติ อินชื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายมาโนต อ�วมภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
9  นางสาวรัชดาภรณ2 กําเนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายทีรศักด์ิ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นางกัญญมล เอ้ือคณิต สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายมุ�ย กําไร สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายเกรียงศักด์ิ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู,เข,าร3วมประชุม  
1 นางรุ�งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี 
2       นายประวัติ แสนสุรีย2รังสิกุล รองนายกเทศมนตรี 
3 
4 
5 

นางกลิ่นแก:ว 
นางเสาวลักษณ2 
นางทิติยา 

เทียนสันต2 
สรรเสริญ 
กระบาย 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน:าฝ=ายแผนและงบประมาณ 

   6  นางสาวสุรีย2พร อ�อนละมูล หัวหน:าฝ=ายอํานวยการ 
   7 ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2 นายช�างโยธา 6 ว 
    

เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 
  บันทึกการประชุม 

นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 

เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพร:อมแล:ว    สมาชิกสภาเทศบาล  เกินก่ึงหนึ่ง  ถือว�าครบองค2ประชุม      
ตามเวลาการประชุม เวลา  10.00 น.  ก็ขอเชิญท�านประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  เม่ือท่ีประชุมพร:อมแล:วดิฉัน นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขอเปDดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2/2557  ประจําปF  2557  ต�อไปดิฉันขอดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังต�อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม�มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป# 2557 
   ครั้งท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี 11  กันยายน  2557 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดจะแก:ไขอะไรหรือไม� ถ:าไม�มีถือว�ารับรอง  

ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมฯ 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   พิจารณาร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย  ประจําป#งบประมาณ   
                               พ.ศ.  2558  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ต�อไปจะเปIนการพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  

ประธานสภาเทศบาล ฉบับท่ี  1 ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในวาระท่ี  2 คณะกรรมการแปรญัตติ 
ได:ส�งรายงานการประชุมให:ประธานสภาฯ ต้ังแต�วันท่ี 16  กันยายน  2557  แล:ว  
และดิฉันก็ได:ส�งรายงานฯ  ให:สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทราบแล:ว ต้ังแต�วันท่ี  16  
กันยายน  2557  ดิฉันขอเชิญ  คุณกัญญมล  เอ้ือคณิต ประธานคณะกรรมการฯ ได:
รายงานให:สมาชิกสภาเทศบาลทราบ  

นางกัญญมล  เอ้ือคณิต  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน     

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางกัญญมล  เอ้ือคณิต  ประธานกรรมการสามัญประจําสภาฯ ชุดกรรมการแปร
ญัตติ  ได:รับการเลือกจากท่ีประชุมให:เปIนประธานกรรมการและให:นายสมบัติ อินชื่น 
เปIนเลขานุการฯ ตรวจร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว�างวันท่ี  12 � 15 กันยายน  2557  และ

คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจร�างเทศบัญญัติได:มาพร:อมกัน  เพ่ือรอรับคํา
แปรญัตติร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จนหมดเวลาท่ีสภาเทศบาล กําหนด  ปรากฎว�า ไม�มี สมาชิกสภา
เทศบาลท�านหนึ่งท�านใด  มายื่นคําขอแปรญัตติแต�อย�างใด จึงขอเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสภาฯ มาเพ่ือให:สภาเทศบาลพิจารณา ดําเนินการต�อไป   
ขอขอบคุณค�ะ 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ตามท่ีคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  ได:รายงานการประชุมของ 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ  ให:ท่ีประชุมได:รับทราบแล:วนั้น   ปรากฎว�า  ภายในเวลาท่ีกําหนด  
ไม�มีสมาชิกท�านใดยื่นคําขอแปรญัตติ  ดิฉันจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว�า  สมาชิกท�านใด
เห็นควรให:คงไว:ตามร�างเดิม   ให:ผ�านวาระท่ี  2  ขอได:โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฎว�า มีผู:เห็นชอบ   11   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�เห็นชอบวาระ   2  ขอได:โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฏว�า   มีผู:ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู:เห็นชอบ จํานวน   11    เสียง 
     มีผู:ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1     เสียง 
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ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท2 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ต�อไปจะเปIนการพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  

ประธานสภาเทศบาล ฉบับท่ี  1  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในวาระท่ี 3  ดิฉันจะขอมติท่ีประชุม
ว�าจะให:ตราเปIนเทศบัญญัติหรือไม� ถ:าท�านสมาชิกเห็นว�าร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ สมาชิกท�านใด 
เห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติก็ขอได:โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

     ปรากฎว�า มีผู:เห็นชอบ   10   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�เห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   

เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขอได:โปรดยกมือข้ึนค�ะ 
ปรากฏว�า   มีผู:ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  

    ปรากฎว3า  ไม3มีท3านใดยกมือ           
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู:เห็นชอบ จํานวน   10     เสียง 
     มีผู:ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    2     เสียง 
ท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติได: เปIนเอกฉันท2 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได:กล�าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท�าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน ท่ีได:กรุณาเห็นชอบให:ผ�านร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ในวาระ 2  และ
วาระท่ี 3   เรียบร:อยแล:ว ดิฉันพร:อมคณะผู:บริหาร  และเจ:าหน:าท่ี ทุกท�าน จะใช:จ�าย
งบประมาณรายจ�ายอย�างรอบคอบ เกิดประโยชน2ให:แก�บ:านเมืองอย�างสูงสุดและยั่งยืน 
ต�อไป ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเปIนอย�างยิ่งค�ะ   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญ นายเกรียงศักด์ิ   ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาล ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 

เลขานุการสภาเทศบาล ต�อไปก็จะนําร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปF
งบประมาณ  พ.ศ. 2557    เสนอต�อผู:ว�าราชการจังหวัดให:ความเห็บชอบ  เพ่ือ
ประกาศใช:ต�อไป 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู, (ถ,ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม�มีสมาชิกส�งเรื่องกระทู:  จึงขอผ�านวาระนี้ 

ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ค�ะ 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลท่ีทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ทุกท�าน  ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  มีเรื่องจะนํา

เรียนต�อสภาฯ  เรื่องการก�อสร:างรางระบายน้ํา จากบ:านนายบําเพ็ญ  จันประสิทธิพันธ2  
ถึงบ:านนางสุทิน  อุดมวงษ2  เนื่องจากมีผู:แสดงความคิดเห็นลงในหน:าเพจหาดเสี้ยว
บ:านเรา(ทางเฟสบุNค) ว�าการก�อสร:างรางระบายน้ําทําอยู�บนท�อเมนประปาได:อย�างไร  
และสภาอนุมัติได:อย�างไร  ทางเราได:ทราบผู:ท่ีแสดงความคิดเห็นแล:วและได:พูดคุย
สอบถามแล:ว  ถ:าจะตําหนิให:ตําหนินายกเทศมนตรีผู:เดียวเพราะเปIนผู:ขอทําตามคํา
ร:องของประชาชนและเปIนผู:ขออนุมัติจากสภา   แต�เขาร:องมาว�าไม�ได:ร:องขอทําราง
ระบายน้ํา  แต�ขอลอกท�อระบายน้ํา  แต�มีหนังสือออกจากท่ีทําการผู:ใหญ�บ:านหาดสูง  
หมู�ท่ี  3    ตําบล  หาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  เม่ือวันท่ี  27  
มกราคม  2557 เรื่องท�อระบายน้ําถนนสายบ:านหาดสูง  และได:มีผู:ลงนามในใบปะ
หน:ามี  2  ท�าน  และมีราษฎรอีกจํานวนหนึ่ง ท่ีจะให:ทําท�อระบายน้ํา  และขอชี้แจง
ว�าผู:ท่ีทําการก�อสร:างได:ทําการก�อสร:างอย�างระมัดระวัง  และในปPจจุบันผู:ทําการ
ก�อสร:างได:จัดทําปQายบอกทิศทางการสัญจรให:ทราบอย�างชัดเจน  เช�น  ว�าถนนปDดให:
เดินรถถนนสายริมน้ํา  ข้ึนเหนือไปทางไหน  ล�องใต:ไปทางไหน  และในส�วนท่ีทําท�อ
ระบายน้ําข:ามถนนก็เพ่ือเปIนการระบายน้ําออกช�วยอีกทางหนึ่ง  เพราะถ:าฝนตกหนัก
น้ําก็อาจจะล:นท�อระบายน้ํา และตามท่ีมีคนแสดงความคิดเห็นมาว�า  “มีแห�งเดียวท�อ
ระบายน้ําอยู�บนท�อเมนประปาขนาดใหญ�  ถ:าท�อประปาชํารุด เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
จะดําเนินการอย�างไรในอนาคตตอบด:วย  ว�าสภาท:องถ่ิน  ผู:บริหารทํางานนี้ใครได:  
ใครเสีย  ผมว�าไม�คุ:มค�าเงินภาษีจริงๆ”  ขอชี้แจงว�าในการทํารางระบายน้ําเราได:ทํา
หนังสือส�งการประปาส�วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัยเรียบร:อยแล:ว  และจากการ
สอบถามเรื่องการวางท�อประปาเขาได:วางไว:ท่ีความลึก 80  เซนติเมตร  ซ่ึงเราก็ได:
ออกแบบให:สอดคล:องกับข:อมูลท่ีได:รับมาเปIนท่ีเรียบร:อยแล:ว  และจะไม�ให:ทําก็ไม�ได:
เพราะทราบมาว�าหากฝนตกหนักน้ําก็จะไหลเข:าบ:านประชาชนทําให:ได:รับความ
เดือดร:อน และอีกหนึ่งเรื่องคือหลังคาตลาดตามท่ีได:ออกไปตรวจสอบบางจุดต:องมีการ
ขยายเพ่ิมชายคาและได:ประสานกับผู:ท่ีทําการก�อสร:างชายคาว�าใครท่ีทําหลังคาเลย
พ้ืนท่ีก็ขอให:รื้อถอนออกด:วย  ขอขอบคุณค�ะ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค�ะ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน        
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เรื่องรางระบายน้ําถนน

สาย 101  ท่ีทําการลอกท�อ  ฝาท�อท่ีชํารุด  ไม�ทราบว�าใครเปIนผู:รับผิดชอบซ�อมแซม
ครับ 

   - เรื่องลูกรัง  อยากให:ออกไปตรวจสอบถนนสายรอบนอก  เพ่ือให:เข:ากับ
นโยบายท่ีว�า  “น้ําไหล  ไฟสว�าง  หนทางดี”  ครับ 

      / นางสุดาพร............... 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ถนนสาย   101  ท่ีทํา

การลอกท�อ  ฝาท�อท่ีชํารุดเรื่องรางระบายน้ําถนนสาย 101 ท่ีทําการลอกท�อ เรื่องฝา
รางเราเปIนผู:รับผิดชอบซ�อมแซมและฝาท�อเก�าจากตลาดท่ีเราเก็บไว:ก็จะนําออกมาใช:
ปรับปรุงซ�อมแซมตรงส�วนนี้ด:วย 

  -  เรื่องลูกรัง  เนื่องจากช�วงนี้เปIนช�วงหน:าฝน  ทําให:ไม�สามารถตักลูกรังในบ�อ
ได:  และถ:านํามาทําถนนฝนตกก็ไม�สามารถปรับแต�งให:เรียบได: 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณประวิด  ตุ�นทอง  ค�ะ 
นายประวิด  ตุ�นทอง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน        
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายประวิด ตุ�นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เรื่องงบซ�อมแซมถนนลูกรังไม�

น�ารอให:สิ้นปFงบประมาณถึงทํา น�าจะทําเปIนช�วงๆ ไป  และหากมีการนําลูกรังไปลง
ขอให:แจ:งประธานชุมชน กํานัน ผู:ใหญ�บ:านให:ทราบด:วย 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน  ดิฉัน  
นายกเทศมนตรี           นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  เรื่องลูกรังไม�ได:ลงครั้งเดียว 

ตอนสิ้นปFงบประมาณ  เราได:ทําการลงเปIนระยะและในเวลาท่ีเอาลูกรังไปลงเราก็ได:
แจ:งให:ประธานชุมชนทราบ  พร:อมท้ังบอกให:ประชาชนทราบด:วย  เพราะบางครั้ง
ประชาชนจะเปIนผู:ชี้จุดให:ลง 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวค�ะ 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  -  ในวันท่ี  18  กันยายน  2557  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข:าร�วม 
นายกเทศมนตรี          ประชุมการจัดโครงการอนุรักษ2และสืบสานประเพณีแห�กฐินทางน้ําแข�งเรือ(เฮือซ�วง)และ

เทศกาลอาหาร  ซ่ึงทางจังหวัดได:สนับสนุนงบประมาณมา  100,000.-  บาท 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ค�ะ 
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  -  เรื่องการออกเยี่ยมบ:านในวันท่ี 18  กันยายน  2557   ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านเข:าร�วมกิจกรรมด:วยครับ 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
 
 

/ นางสุดาพร............... 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ถ:าไม�มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปDดการประชุม   ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านค�ะ 
ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
  ปDดประชุม  เวลา   10.30 น. 
 

        ลงชื่อ      เกรียงศักด์ิ  ทองแซม ผู:จดบันทึกการประชุม 
(นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม)    

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล,วถูกต,อง 
เม่ือวันท่ี   18   กันยายน    2557     

         
  ลงชื่อ        ทีรศักด์ิ  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักด์ิ  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ         สมชาย  รังษี          กรรมการ       
                      (นายสมชาย  รังษี)    

  ลงชื่อ      รัชดาภรณ2  กําเนิด     กรรมการ                      
                      (นางสาวรัชดาภรณ2  กําเนิด)      

  ลงชื่อ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
            (นางสุดาพร  ปาลวิสทุธิ์)  
 
                  สําเนาถูกต,อง 
                                                                                
                                                                                เกรียงศักดิ์  ทองแซม 
           (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 


