
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

ผู้มาประชุม  
 1. นายรัตนชัย เหล็กคง    ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
 2. นายเชาว์ ปลอดภัย    รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
 3. นางภัทราวรรณ เนียมแทน   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

4. นายณัฐวัฒณ์ พัชรธนาวัฒณ์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 5. นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 6. นางรจนา อาจหาญ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 7. นายแสวง ใสศรี             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 8. นายทินกร เตโชสถิรกูล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 9. นางจรัสศรี วงศ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 10. นายภาณุพงษ์ บัวผัด    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
 11. นายประเสริฐ อินทร์ชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
 12. นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
 

ผู้ลาประชุม 
 -  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายยรรยง อุ่นใจ    นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง 
 2. นายองอาจ อินทอง    รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง 
 3. นางสาวธัญญาภรณ์ เกตุจง    รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง 
 4. นายกฤษณตานนท์ ใสส่อง   เลขานนุการนายกเทศมนตรี 
 5. นางประนอม  เมฆขจร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายนวรัฐ  โสตถิถาวร    ปลัดเทศบาล 

7. นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล   หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายอนุวัฒน์  ศิริ    ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นาง มลทิรา ปาโส     ผู้อำนวยการกองคลัง 

         10. นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล   ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ 
         11. นางสาวนัยน์ปพร  เจริญพัฒนเศรษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
         12. รตอ.วิเชียร ใคร้ยงค์    
         13. ดำเนิน  ศรีผสม 
         14. นิรันดร  ศิริไพรวงศ ์
         15. ประธาน  สิริพรนิธิเมธี 
         16. นายชรินทร์  ศิริศิลป์  
         17. นางนารินทร์พร  วัชรนาพัฒน์ 
         18. นางศรีพรรณ  แซ่ฝุง 



2 
 

          19. นางรัชนีย์ ทามะปัตย ์
20 นางสีรุ้ง สุทรา 
21. ร.ต. มนู กันธิ 
22. นางพยอม กันธิ 
23. นางวาสนา พงษ์ป่าไม้  
24. นางสุมิตรา ชะตานันท์  
25. นางทับทอง สินชัยกิจ 
26. นางนงคราญ กาพย์กลอน 

   27.น.ส.นันฐภชัสรณ์ วงศ์สุวรรณ์ 
28.น.ส.ชัญชนิชา แหวนวงษ์ 
29.น.ส.ณัฐฐญา แสงดวงตา 
30.นายสงกรานต์ ใจดี 
31.นายธนวัฒน์ ราชวัง 
32.นางพริมนัญดา พวงเงิน 
33.น.ส.พัชมณ สิทธิสาร 
34.น.ส.วรณัน วิระภาสกุล 
35.น.วลัลยา รุจนเวชช์ 
36.นางชลีรัตน์ สิทธิมงคล 
37.น.ส.วรรณวิภา บุญเลิศ 
38.นายธีรยุทธ หาญณรงค์ 
39.นายพรพจน์ ฉันทะวงค์ 
40.น.ส.ดารานาถ นันทขว้าง 
41.นางสุรี แสงดวง 
42.นางโสภา ตันหน้อย 
43.นายกัณฐณัฎฐ์ แสนแก้วกาศ 
44.นางทิพาพร  ใจต๊ะ 
45.นายชาญวิทย์ ใจต๊ะ 
46.นายณรงค์ ธงคำ 
47.น.ส.อรวิชาวีค์ วงศ์สุวรรณ์ 
48.นายอธิพงษ์ เอี่ยมวงษา 
49.น.ส.ถิระดา วงค์ยศ 
50.นายวิชัย  อุ่นใจ 
51.นายทวีศักดิ์ อุปารีย์ 
52.น.ส.นิภาพร อินแหลง 
53.นายชาณุพงษ์ กองเงิน 
54.นายประสิทธิ์ พรมศรีจันทร์ 
55.นายขจรศักดิ์ อุปารีย์ 
56.น.ส.สุจิตรา แก้วชุม 
57.น.ส.สุพรรณี ดาวเรือง 
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58.น.ส.นภัฐชนกห์ สบผา 
59.น.ส.สิริกร ไชยนิเวศน์ 
60.ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยกานต์ ดอกเงิน 
61.นายนิรุตต แสนปัญญา 
62.น.ส.ภัทรานิษฐ์ กันทะ 
63.น.ส.กมลทิพย์ ศิลปชัย 
64.น.ส.กาญจนา สามหล้า 
65.น.ส.กานต์ธิดา พรมมินทร์ 
66.น.ส.ณิชกานต์ ชัยชนะ 
67.นายเสกสรร รัตน์ประธารพร 
68.นายวุฒิชัย  ชัยเลิศ 
69.นายบุญยง  วงศ์สุวรรณ์ 
70.นายณัฐดนัย คำตื้อ 
71.นายสิทธิพงษ์ ดงรำคาญ 
72.นายนนทกร บริบูรณ์ 
73.นายไกรสิน กลมเกลี้ยง 
74.นายวชิราวธุ สุขมณี 
75.น.ส.ปัทมาภรณ์ เลิศจันทร์ 
76.นายเสกสรร การใจเย็น 
77.นายโผน แก้วพันธ ์
78.นายคมสัน แก้วชุม 
79.น.ส.ปิยะธิดา กันธิมา 
80.น.ส.อลิน อินต๊ะ 
81.น.ส.อรวรรณ อุตะมะ 
82.น.ส.นลินี สมปาน 
83.นางสุภาวรรณ์ จองคำ 
84.น.ส.เจนจิรา พรมมา 

 
 
   
 

 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.20 น. 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้ 

นางภัทราวรรณ เนียมแทน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด ๑1 ท่าน ถือว่า  
เลขานุการสภาฯ    ครบองค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ 

นายรัตนชัย เหล็กคง กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากประธานสภาฯ 

นายรัตนชัย เหล็กคง - ตามท่ีมติที่ประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
ประธานสภาฯ ได้มีการคัดเลือกรองประธานสภาฯ ได้แก่ นายเชาว์ ปลอดภัย เลขานุการสภา

เทศบาล ได้แก่ นางภัทราวรรณ เนียมแทน และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 
7 ท่าน ดังนี้ 
1. นายประเสริฐ อินทร์ชัย 
2. นายณัฐวัฒณ์ พัชรธนาวัฒณ์ 
3. นางรจนา อาจหาญ 
4. นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ 
5. นางภัทราวรรณ เนียมแทน 
6. นายทินกร เตโชสถิรกูล 
7. นายภาณุพงษ์ บัวผัด 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ครั้งแรก             
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม - ไม่มี - 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  
ประธานสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

 

 



5 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ด้วยมติ 

  - รับรองรายงานการประชุม  11  เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  –  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง     

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

        -  ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

-  ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ทีเ่สนอใหม่ 
5.1 นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

นายรัตนชัย เหล็กคง ลำดับต่อไป ขอเชิญ นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง  
ประธานสภาฯ  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายยรรยง อุ่นใจ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งท่ีเคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผม นายยรรยง อุ่นใจ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลจอมแจ้ง    ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ.2564  แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขถึงฉบับที ่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก ความว่า ก่อนที่
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

๑. นโยบายด้านความมั่นคง  ทำงานร่วมกับทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพัฒนา
ชุมชน 

- ดำเนินงานประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น ในการพัฒนา
ตำบลขี้เหล็ก ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
๒.  นโยบาย ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- โดยส่งเสริมและบริการ ระบบน้ำประปาที่สะอาด ไฟฟ้าสว่าง ถนนสัญจรปลอดภัย 
ใส่ใจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

 
๓.  นโยบาย ด้านการศึกษา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน  ผู้สูงอายุ มีการศึกษาที่ดีทั้ง
ในและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ให้มีการ
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เรียนรู ้ที ่ดีและทันสมัย ตลอดชีวิต  โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
-  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และรวมถึง
สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีมาตรฐานที่ดี ปลอดภัยต่อ
ผู้เรียน และผู้สอน 
- สนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง และเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงทุกระดับการศึกษา 

๔.  นโยบาย ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมและสนับสนุน การดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐาน
ที่ดี พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้น 
-  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ภายใน
ตำบลให้ดียิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุน การคัดแยกขยะ (Recycle) ตามที่อยู่อาศัย  ตลาดชุมชน 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  รวมทั้งนำขยะที่ย่อยสลาย นำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
เพ่ือนำกลับมาใช้ในชุมชน อีกท้ังยังสามารถลดปริมาณขยะให้น้อยลงอีกด้วย 
- สนับสนุน วัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยพื้นที่รับทำหมัน ควบคุม
ปริมาณสุนัข แมว  
- จัดฝึกอบรม อสม. เน้นการส่งเสริมสุขภาพชุมชน และจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชั่วคราว เพ่ือช่วยดูแลในกรณีลูกหลานไปทำงานหรือมีธุระจำเป็น 

๕.  นโยบาย ด้านเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุน การอบรม ฝึกประสบการณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ จัดหาตลาดภายนอกชุมชน สำหรับซื้อผลผลิต ผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 
- สร้างตลาดชุมชน เพ่ือเป็นที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิตต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ 
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
๖.  นโยบาย ด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดย
จัดตั้ง ชมรมกีฬา เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ มีโอกาสได้เล่นกีฬา ได้ออก
กำลังกายในเวลาว่าง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ รวมถึง
ห่างไกลจากยาเสพติด 
-  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดยจัดตั้งชมรม ดนตรีพื้นเมือง ชมรมป้ออุ๊ยสอนหลาน สืบสานภูมิ
ปัญญา ชมรมอนุรักษ์ของพ้ืนเมือง เป็นต้น 
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-  มุ ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ ่ม สำนึกรักบ้านเกิด เชื ่อมโยงวิถีช ีว ิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ประสมกลมกลืนกันอย่างยั่งยืน 
๗.  นโยบาย ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกร 
-  ส่งเสริมและสนับสนุน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ซึ ่งปัจจุบัน ประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว มีการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยมากขึ้น โดยแนวโน้มมีความต้องการของ
ตลาดสูง 
- สนับสนุนให้มี ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบทันสมัย บริการ
ประชาชนด้านการศึกษา อบรมให้ความรู ้ โดยฝึกจากประสบการณ์จริง จาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ  
-  ดำเนินการด้านการเกษตร ตามวิธีการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต เพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตมากยิ่งขึ้น หรือจัดหาแหล่งที่กระจายผลผลิตออกไป
จำหน่าย สู่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศนานาชาติ และการขาย
แบบออนไลน์ทาง  (Social Network)   
-  การบริหารจัดการแหล่งน้ำ ไฟฟ้า สำหรับภาคการเกษตร เช่น การเจาะน้ำบาดาล  
การสร้างฝายชะลอน้ำตามแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar cell) แหล่งน้ำผิวดิน และอื่นๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ 
-   สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ และสารกำจัดศัตรูพืช ให้
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งผลให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 
-  จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น วัว ควาย หมู ไก่ เป็ด 
ปลาหมอ ปลานิล ให้มีการบริหารจัดการที ่ด ีและเสริมสร้างรายได้แก่ช ุมชน 
ครอบครัว 

 
๘.  นโยบาย ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีสู่ชุมชน 
-  สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทุกครอบครัว สร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเกิดความรัก ความสมานฉันท์ 
และสามัคคีกับคนในท้องถิ่น 
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ โดยจัดระเบียบการจัดการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล รวมถึงการจัดการบริหารท้องถิ่นที่ดี เพ่ือ
นำไปสู่การเป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน เช่น จัดทีมกู้ภัยและรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นต้น 
๙.  นโยบาย ด้านการส่งเสริม พัฒนา ระบบการบริหารจัดการงานของเทศบาล 
-  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร พัฒนาบุคคลในองค์กร เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good 
Government) มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของรัฐบาล ด้วยความโปร่งใส 
และสนับสนุนให้บุคคลในองค์กรมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนมากขึ้น 
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๑๐.  นโยบาย ด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการทางสังคม 
-  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ในท้องถิ่น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ติดเชื้อ ให้ตอบสนองต่อความต้องการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึง
แก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา พัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้าน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
- จัดตั้งคลินิกกฎหมาย ทีมอาสาทนายคลายทุกข์ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลัก
กฎหมาย 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ญัตติอื่นๆ 
นายพีรพัฒน์ พีรพัฒน์สกุล  กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ประธานสภาฯ   
หัวหน้าสำนักปลัด            รองประธานสภา  เลขานุการสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง รวมถึง    

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอแสดงความยินดีต่อท่านนายกและสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ใน
โอกาสนี้ขอให้พนักงานของเทศบาลทุกกองมาแนะนำตัวเองต่อผู้บริหารและสภา
เทศบาล 

 - แนะนำตัวพนักงานทุกคน 
   
  
 
 
นายยรรยง อุ่นใจ กล่าวยินดีและกล่าวทักทายต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ และให้คำมั่นจะร่วมมือกัน 
นายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติงานต่อหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้เทศบาลตำบลจอมแจ้งมีการ

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขณะนี้สมควรแก่เวลาแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ 
  
ที่ประชุม - รับทราบ 

ปิดประชุม   10.46 น. 
 
  
 
(ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางภัทราวรรณ เนียมแทน)      
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
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 (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

          (นายรัตนชัย เหล็กคง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

 
 
  

 


