รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป! 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผู.มาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นางผุสดี
6. นายชาติชาย
7. นายวัฒนสิทธิ์
8. นายสมชาย
9. นางวันดี
10. นายมานะ
11. นางสาวภรรษณมณ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
ศุกรเกยูร
พรหมเอื้อ
ชูกาว
รื่นญาณ
นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู.ไม2มาประชุม
1. นายพีระยุธ
2. นางสาวสุเมธา

คําแหงฤทธิ์
ทองเสริมสุข

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู.เข.าร2วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นางขวัญสุดา
4. นายจินดา
5. นางสาวป@ญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางประภา
8. นางสาววัลลิกา
9. นางสาวเฉลิมศรี
10. นายชาญเจริญ
11. นางสาวพุทธชาติ
12. นางสมจิตต
13. นางรัณดา
14. นางสมีหรา
15. นายจิระเดช
16. นางสาวกรวัลลิ์

ยมนา
กาญจนวรกุล
พันธุเพียร
สุขะเกตุ
พงษนาค
เกตตะพันธ
นิกรวัฒน
เหลDาบุตรศรี
อรรคพันธุ
นาคะนนท
เมนะสินธุ
เมนะสินธุ
นิธิธัชพล
ภักดิ์ภูมินทร
อุบล
ศุกรเกยูร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูBอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชDาง
ผูBอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม
หัวหนBาฝGายอํานวยการ
หัวหนBาฝGายแบบแผนและกDอสรBาง
หัวหนBาฝGายพัฒนารายไดB
หัวหนBาฝGายธุรการ
หัวหนBาฝGายบริหารการศึกษา
หัวหนBาฝGายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหนBาฝGายโยธา
หัวหนBาฝGายธุรการ

๒
17. นายดิเรก
18. นางสาววรลักษณ
19. นางสุภาวดี
20. นายสุวัฒน
21. นางสาวสุรางครัตน
22. นางสาววิมลวรรณ
23. นางโสภาภัทรษ
24. นางนภสร
25. นางฟองนวล
26. นางสมฤทัย
27. นายพณศักดิ์
28. นางสาวสุพาณี

อาบนาค
บัวทรัพย
ทองดอนพุDม
ศรีกุหลาบ
หมายเจริญ
วงษกําภู
ชินศรี
คุมคณะ
แสงอุทัย
กลDอมเกลี้ยง
แกBวคุณนอก
ศรีหมอก

นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลBว
ขอเรียนเชิญทDา นประธานสภาเทศบาล จุดเทีย นธูป บูชาพระรัตนตรัย
และเป@ ดการประชุ มสภาเทศบาล สมัย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ งที่ 1
ประจําปL 2559

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทDานสมาชิกสภาเทศบาล ผูBทรงเกียรติ และผูBเขBารDวมประชุม
ทุกทDาน วันนี้เปMนการเป@ดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปL 2559 ซึ่งเจBาหนBาที่ไดBแจกหนังสือพรBอมดBวยระเบียบ
วาระการประชุมใหBทDานแลBว สมาชิกมาประชุม 10 ทDาน ครบองคประชุม
ผมขอเป@ดการประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อDานประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป! ๒๕๕9
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปL 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9 ตั้งแตDวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหDงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกBไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9
ตั้งแตDวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
จึงประกาศใหBทราบโดยทั่วกัน

๓
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ 1 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไดBมีการพิจารณาใหBความ
เห็นชอบรDางแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปL (พ.ศ. 2560 – 2562) เมื่อวันที่
29 มิถุน ายน 2559 และนายกเทศมนตรีไ ดBป ระกาศใชBแ ผนพัฒ นา
เทศบาล 3 ปL (พ.ศ. 2560 – 2562) เปMนที่เรียบรBอยแลBว รายละเอียด
แผนพัฒ นาเทศบาลสามปL เจBา หนBา ที่ไ ดBแ จกใหBกับ สมาชิก ทุก ทDานแลB ว
สมาชิกทุกทDานรับทราบนะครับ
เรื่องที่ 2 การคัดเลือกสมาชิกสภาทBองถิ่นเปMนกรรมการจัดระเบียบการ
จําหนDายสินคBาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546
ดBวยผูBวDาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายบริหารราชการ
ตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด “อยุธยา เมืองนDาอยูD เชิดชูมรดกโลก” เนื่องจาก
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา เปM นแหลD งทD องเที่ ยว มี วั ดและโบราณสถานที่ มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติหลายแหDง พระราชวังบางปะอิน เปMน
สถานที่สํา คัญ ทางประวัติศาสตร ตั้งอยูDใ นเขตเทศบาลตํา บลบางปะอิน
ในแตDละปLมีนักทDองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตDางประเทศเดินทางมาทDองเที่ยว
จํานวนมาก สรBางรายไดBกDอใหBเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน ในฐานะเจBาพนักงานทBองถิ่น มีอํานาจหนBาที่
บั งคั บ การใหB เ ปM น ไปตามกฎหมายหลายฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวDาดBวยความสะอาดและเปMนระเบียบ
เรียบรBอยของบBานเมือง พ.ศ. 2535 เปMนตBน มีหนBาที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแล ป]องกัน และปราบปรามมิใหBมีการกระทําความผิด ป^จจุบันมีรBานคBา
หลายแหDง นํา สิน คBา มาตั้ง วางจํา หนDา ยในที่แ ละทางสาธารณะตามแนว
ถนนอุด มสรยุทธ ทางเขBา พระราชวังบางปะอิน และถนนพระจอมเกลBา
โดยรอบพระราชวังบางปะอิน กDอใหBเกิดความไมDเปMนระเบียบ สกปรกรกรุงรัง
ไมDถูกสุขลักษณะ ทําใหBเกิดภาพลักษณที่ไมDดีตDอประเทศชาติ จําเปMนตBองมี
การจัดระเบียบการจําหนDายสินคBาบนทางเทBาและทางสาธารณะ เพื่อป]องกัน
แกBไขป^ญหาดังกลDาว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยการจัดระเบียบการจําหนDาย
สิน คBา ในที่ส าธารณะ พ.ศ. 2546 ขBอ 6 กํา หนดวDา “องคกรปกครอง
สDว นทBอ งถิ่น ใดเห็น สมควรใหBมีก ารจัด ระเบีย บการจํา หนDา ยสิน คBา ในที่
สาธารณะ ใหBองคกรปกครองสDวนทBองถิ่น แตDงตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่
ผD อนผั น และคณะกรรมการจั ด ระเบี ย บการจํา หนD า ยสิ น คB า และคั ด เลื อ ก
ผูB จําหนDายสินคBาเพื่อดําเนินการใหBเปMนไปตามระเบียบนี้”

๔
ระเบียบฯ ขBอ 7 (2) ใหBคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผDอนผัน มีสมาชิก
สภาทBองถิ่นที่สมาชิกสภาทBองถิ่นคัดเลือกเปMนกรรมการหนึ่งคน และ
ระเบี ยบฯ ขBอ 9 (2) คณะกรรมการจั ดระเบี ยบการจําหนD ายสินคB า
และคั ดเลื อกผูB จํ า หนD ายสิ นคB ามี สมาชิ กสภาทB องถิ่ นที่ ส มาชิ กสภาทB องถิ่ น
คัดเลือกเปMนกรรมการหนึ่งคน
จึงขอเสนอที่ประชุ มเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาทBองถิ่ น
เปMนกรรมการดังนี้
1. กรรมการกําหนดพื้นที่ผDอนผัน 1 คน
2. กรรมการจัดระเบียบการจําหนDายสินคBาและคัดเลือกผูBจําหนDาย
สินคBา 1 คน
ขอเชิ ญ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล 1 ทD า น เปM น
คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผDอนผัน มีสมาชิกทDานใดจะเสนอ ขอเชิญครับ
นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอ นายไพรัตน พงษฤทธิ์ ประธานสภาเทศบาล เปMน
คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผDอนผัน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูBรับรอง 2 ทDาน ครับ

นายสมชาย พรหมเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอทDานอื่นหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
ถBาไมDมี เปMนอันวDาใหB นายไพรัตน พงษฤทธิ์ ประธานสภาเทศบาล
เปMนคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผDอนผัน
ตDอไปขอเชิญพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 1 ทDาน เปMน
กรรมการจัดระเบียบการจําหนDายสินคBาและคัดเลือกผูBจําหนDายสินคBา มีสมาชิก
ทDานใดจะเสนอ ขอเชิญครับ

นายชาติชาย นิลสลับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอ นางผุสดี ภาคทวี สมาชิกสภาเทศบาล เปMน
กรรมการจัดระเบียบการจําหนDายสินคBาและคัดเลือกผูBจําหนDายสินคBา

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูBรับรอง 2 ทDาน ครับ

นายสุธรรม พงษรักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

๕
นายสมชาย พรหมเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอทDานอื่นหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
ถBาไมDมี เปMนอันวDาใหB นางผุสดี ภาคทวี สมาชิกสภาเทศบาล
เปMนคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนDายสินคBาและคัดเลือกผูBจําหนDายสินคBา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.
- ตามที่เจBาหนBาที่ไดBจัดสDงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลDาว เจBาหนBาที่ไดBแจกเอกสาร ใหBสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทDานแลBวนะครับ รายงานการประชุม มีทั้งหมด 12 หนBา
มีสมาชิกทDานใด ขอเปลี่ยนแปลงแกBไขขBอความตอนใดหรือไมDครับ
ขอเชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

...............-..................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทDานใดจะแกBไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ - ทDาน) (งดออกเสียง - ทDาน)
- เปMนอันวDาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป! 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

๖
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูBบริหารของเทศบาลตําบลบางปะอิน จะไดBเสนอรDางเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย
ประจําปLตDอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูBบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน
จึงขอชี้แจงใหBทDานประธานและสมาชิกทุกทDานไดBทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตDอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ2ายทั่วไป
ในปLงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตําบลบางปะอินมีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,445,290.86 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,978,853.57 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,018,593.63 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวBแบบกDอหนี้ผูกพันและยังไมDไดBเบิกจDาย จํานวน - โครงการ
รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ไดBกันเงินไวBโดยยังไมDไดBกDอหนี้ผูกพัน และยังไมDไดBเบิกจDาย
จํานวน - โครงการ รวม - บาท
1.2 เงินกู.คงค.าง 21,701,699.16 บาท
2. การบริหารงบประมาณในป!งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 45,970,391.71 บาท ประกอบดBวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน 1,601,306.35 บาท
หมวดคDาธรรมเนียม คDาปรับ และใบอนุญาต จํานวน
719,682.80 บาท
หมวดรายไดBจากทรัพยสิน
จํานวน
115,281.91 บาท
หมวดรายไดBจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน
บาท
หมวดรายไดBเบ็ดเตล็ด
จํานวน
130,960.- บาท
หมวดรายไดBจากทุน
จํานวน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 24,880,466.65 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 18,522,694.- บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหBโดยระบุวัตถุประสงค
จํานวน 10,713,330.- บาท
(3) รายจDายจริง จํานวน 36,899,481.95 บาท ประกอบดBวย
งบกลาง
จํานวน 1,852,730.40 บาท
งบบุคลากร
จํานวน 18,108,892.- บาท
งบดําเนินการ
จํานวน 8,182,997.75 บาท
งบลงทุน
จํานวน 2,417,701.80 บาท
งบรายจDายอื่น (หมวดรายจDายอื่น)
จํานวน
บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จํานวน 6,337,160.- บาท
(4) รายจDายที่จDายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหBโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,457,020.- บาท
(5) รายจDายที่จDายจากเงินสะสม
จํานวน
314,200.- บาท
(6) รายจDายที่จDายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน
บาท

๗
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ สถานธนานุบาล
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีรายรับจริง 8,493,274.75 บาท
มีรายจDายจริง 3,316,184.87 บาท
กูBเงินจาก กบท.
จํานวน 2,179,824.27
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน
เงินฝากธนาคาร
จํานวน 2,106,334.11
ทรัพยจํานํา
จํานวน 72,971,300.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ในการนี้ ผูBบริหารจึงเสนอรDางเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาทBองถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
งบประมาณรายจ2ายทั่วไป
แยกรายละเอียดตามแผนงานได. ดังนี้

จํานวน 65,838,508 บาท

ด.านบริหารทั่วไป 00100
1. แผนงานบริหารทั่วไป 00110
2. แผนงานการรักษาความสงบเรียบรBอยภายใน 00120

จํานวน 16,884,160.- บาท
จํานวน 2,751,920- บาท

ด.านบริการชุมชนและสังคม 00200
1. แผนงานการศึกษา 00210
2. แผนงานสาธารณสุข 00220
3. แผนงานสังคมสงเคราะห 00230
4. แผนงานเคหะและชุมชน 00240
5. แผนงานสรBางความเขBมแข็งของชุมชน 00250
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260

จํานวน 14,405,818.- บาท
จํานวน 4,615,720.- บาท
จํานวน
บาท
จํานวน 12,333,352.- บาท
จํานวน
827,500.- บาท
จํานวน 570,000.- บาท

ด.านการดําเนินการอื่น 00400
งบกลาง 00410

จํานวน 13,450,038.- บาท
งบประมาณรายจ2ายทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ2ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล
แยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดBดังนี้
1. งบกลาง
จํานวน
2. งบบุคลากร
จํานวน
3. งบดําเนินการ
จํานวน
4. งบลงทุน
จํานวน
5. งบรายจDายอื่น
จํานวน
งบประมาณรายจ2ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ทั้งสิ้น

65,838,508.- บาท

4,582,000.- บาท
1,560,000.- บาท
1,874,000.- บาท
บาท
6,553,600.- บาท
14,569,600.- บาท

๘
เหตุผล
เพื่อใชBในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูBบ ริห าร ที่ไดBวางแผนไวBตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบางปะอิน ตลอดปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอรDางเทศบัญญัติงบประมาณรายจDายประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อใหBสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดBพิจารณาใหBความเห็นชอบตDอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล ใหBความเห็นชอบรDางเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตDอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายซักถามหรือไมD
ขอเชิญครับ

...............-..................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
ถBาไมDมีนะครับ จะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๑ สมาชิกทDานใดเห็นชอบ
หลักการแหDงรDางเทศบัญญัติงบประมาณรายจDายประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 โปรดยกมือ (เห็นชอบ 10 เสียง) สมาชิกทDานใดไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ไมDเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการแห2งร2างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ2าย ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงระเบียบตDอไป

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยขBอบังคับการประชุมสภาทBองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข.อ ๔๕ ญั ต ติ รDา งเทศบั ญญั ติ ที่ป ระชุ มสภาทB องถิ่ น ตBองพิจ ารณาเปMน สามวาระ แตD ที่ประชุมสภา
ทBองถิ่นจะอนุมัติใหBพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ไดB
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูBบ ริหารทBองถิ่น หรือสมาชิกสภาทBองถิ่น จํานวนไมDนBอยกวDา
หนึ่งในสามของจํานวนผูBที่อยูDในที่ประชุมจะเปMนผูBเสนอก็ไดB เมื่อที่ป ระชุมสภาทBองถิ่นอนุมัติใหBพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแลBว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหBที่ประชุมสภาทBองถิ่นเปMนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหBประธาน
ในที่ประชุมเปMนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติร2างข.อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม2ได. และในการพิจารณาวาระที่สอง
ให.กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว.ไม2น.อยกว2ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตDสภาทBองถิ่นมีมติรับหลักการแหDงรDางเทศ
บัญญัติงบประมาณนั้น
ข.อ ๔๙ ญัตติรDางเทศบัญญัติที่สภาทBองถิ่นลงมติรับหลักการแลBว ถBาจะตBองสDงใหBคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหBประธานสภาทBองถิ่นสDงรDางเทศบัญญัตินั้นไปใหBคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาทBองถิ่นจะตBองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตDอคณะกรรมการแปรญัตติดBวย

๙
ภายในระยะเวลาเสนอคํ า แปรญัต ติที่ส ภาทBอ งถิ่น กํ า หนดตามวรรคหนึ่ง ผู Bบ ริห ารทBอ งถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทBองถิ่นผูBใด เห็นควรจะแกBไขเพิ่มเติมรDางขBอบัญญัติก็ใหBเสนอคําแปรญัตติลDวงหนBาเปMนหนังสือ โดยใหBแปรญัตติ
เปMนรายขBอ และเสนอตDอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทBองถิ่นเปMนผูBแปรญัตติจะตBองมีสมาชิก
สภาทBองถิ่นรับรองเชDนเดียวกับการเสนอญัตติ
ข.อ ๕๙ การแปรญัตติรDางเทศบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดBเฉพาะการขอลดรายจDาย หรือการขอ
ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจDาย และตBองมีจํานวนสมาชิกสภาทBองถิ่นรับรองเชDนเดียวกับการเสนอญัตติ
คําแปรญัตติใหBเสนอลDวงหนBา เปMน หนังสือตDอประธานคณะกรรมการแปรญัต ติภ ายในระยะเวลาที่
สภาทBองถิ่นกําหนดตามขBอ ๔๕ วรรคสาม และขBอ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ข.อ ๖๐ หBามไมDใหBแปรญัตติรายจDายขึ้นใหมD หรือเพิ่มเติมรายจDาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจDาย เวBนแตDจะไดBรับคํารับรองจากผูBบริหารทBองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผูBบริหารทBองถิ่น
เปMนผูBแปรญัตติ
สําหรับคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล แปรญัตติรDางเทศบัญญัติ ของเทศบาลตําบลบางปะอิน
ประกอบดBวย
๑. นางผุสดี
ภาคทวี
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
กรรมการ
๓. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล กรรมการ
ขอบคุณคDะ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ซึ่งขณะนี้ สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ผDานวาระที่ ๑ แลBว จึงขอปรึกษา
ทDานสมาชิกฯ วDาเห็นควรใหBมีการแปรญัตติ วาระที่ ๒ และลงมติวาระที่ ๓
ในวัน เวลาใด ขอเชิญครับ

นางผุสดี ภาคทวี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางผุสดี ภาคทวี สมาชิกสภาเทศบาล
ขอกราบเรียนในฐานะที่เปMนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ แลBว
ไดBกําหนดใหBใชBระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวBไมDนBอยกวDา ๒๔ ชั่วโมง นับแตD
เวลาที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑
ดังนั้น ดิฉันจึงขอเสนอกําหนดระยะเวลา เสนอคําแปรญัตติ โดยใหB
คณะผูBบริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาล เสนอคําแปรญัตติตDอคณะกรรมการ
แปรญัตติไดB ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2559 ระหวDางเวลา 08.30 –
16.30 น. (ไมDนBอยกวDา 24 ชั่วโมง) โดยมีกรรมการแปรญัตติ รอรับคําเสนอ
ขอแปรญัตติ ณ หBองประชุมสภาเทศบาลแหDงนี้
และขอกํ า หนดวั น ประชุ มคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในวั น ที่ 19
สิ ง หาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หB อ งประชุ ม สภาเทศบาลแหD ง นี้
สําหรับผลการแปรญัตติ จะนําเรียนประธานสภาเทศบาลทราบตDอไป เพื่อ
ประธานสภาเทศบาล จะไดBสDงรายงานคําแปรญัตติใหBสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ และนัดพิจารณารDางเทศบัญญัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตDอไป

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูBรับรอง ๒ ทDาน ครับ

นายสุธรรม พงษรักษ
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

๑๐
นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

พอดีทDานนายกอDานตัวเลขผิด เดี๋ยวใหBเลขานุการสภา แจBงแกBไขนะครับ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

ขออนุญาตแกBไขนะคะ ในญัตติ เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรDางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจDาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนBาที่ 2 ในสDวน
ของหลักการคDะ แผนงานสาธารณสุขกับแผนงานเคหะและชุมชน สําหรับ
ในสDวนของแผนงานสาธารณสุข ใหBแกBไขตัวเลขนะคะ เปMน 4,595,720.- บาท
ในสD ว นของแผนงานเคหะและชุ ม ชน ขB อ ที่ 4 นะคะ ใหB แ กB ไ ขเปM น
12,353,352.- บาท ซึ่งในสDวนตรงนี้จะมีการโยกแผนงานในสDวนของ
กองสาธารณสุขฯ นะคะ ขอบคุณคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทDานใดตามไมDทันยกมือนะครับ จะไดBตรงกัน เพราะทDานมีสDวน
รับผิดชอบ 35% จากที่ผมแจBงนะครับ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

ในสDวนของหลักการนะคะ ขBอที่ 2 ของดBานบริการชุมชนและสังคม ขBอที่ 2
แผนงานสาธารณสุข แกBไขเปMน 4,595,720.-บาท ในสDวนของแผนงาน
เคหะและชุมชน ขBอที่ 4 แกBไขเปMน 12,353,352.-บาท ซึ่งรวมกันจะไดB
65,838,508.-บาท ขอบคุณมากคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกตามทันหรือไมDครับ ทุกทDานตามทันและรับทราบนะครับ เดี๋ยวจะมี
การจัดสDงรายงานการประชุมใหBทDานตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมขอขBาม
วาระนี้แลBว ยBอนไปนิด นึงครับ มีผูBรับ รอง 2 ทDา น ถูกตBองแลBว ผมขอนัด
ที่ประชุมนะครับ เรื่อง ขอกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2559
ระหวDางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หBองประชุมสภาเทศบาลแหDงนี้ และ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัต ติ พิจ ารณาคํา เสนอขอแปรญัต ติ ในวัน ที่
19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หBองประชุมสภาเทศบาลแหDงนี้
และผมขอนัดพิจารณารDางเทศบัญญัติ วาระ 2 และวาระ 3 ในการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ หBองประชุมสภาเทศบาลแหDงนี้ ที่ประชุมรับทราบนะครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบบันทึกข.อตกลงความร2วมมือในการบริหาร
จัดการขยะศูนยLจัดการขยะต.นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
องคLการบริหารส2วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขอทํากิจการนอก
เขตกับเทศบาลตําบลมหาพราหมณL

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

๑๑
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดB วยเทศบาลตํ าบลบางปะอิ น พิ จารณาขอความเห็ นชอบบั นทึ กขB อตกลงความรD วมมื อในการบริ หาร
จัดการขยะศูนยจัดการขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ดBวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดBรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการฝ^งกลบขยะ ณ ศูนยจัดการ
ขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย ในเขตพื้นที่ตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยดําเนินการดBวยวิธีฝ^งกลบขยะอยDางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landﬁll) และอาจดําเนินการ
คัดแยกขยะเพื่อใชBเปMนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ]าตDอไปในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหBการบริหารจัด การศูน ยจัด การ
ขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปMนไปดBวยความเรียบรBอยและยืนยันปริมาณขยะที่จะนําเขBามาดําเนินการฝ^งกลบ
หรือดําเนินการตDอไปในลักษณะอื่นๆ ในอนาคต องคกรปกครองสDวนทBองถิ่น จํานวน ๗2 แหDง ตามรายนามทBา ยนี้
จึงไดBตกลงรDวมมือกันในการที่จะนําขยะมูลฝอยเขBาสูDการบริหารจัดการโดยมีขBอตกลงรDวมกัน
เหตุผล
เทศบาลตําบลบางปะอิน ไดBลงนามในบันทึกขBอตกลงความรDวมมือในการบริหารจัดการขยะศูนยจัดการ
ขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขBอตกลงรDวมกัน ดังนี้
1. ใหBองคการบริหารสDวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รDวมกับคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยจัดการ
ขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการจัดหาบริการหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อกําจัดขยะเปLยกและขยะแหBง
ที่อยูDในความรับ ผิด ชอบและอาจเปลี่ย นขยะไปเปMน พลังงานและผลผลิตอื่นๆ (ขบวนการกําจัด ขยะมูลฝอย) ภายใตB
ขBอกําหนดงาน (Terms of Referance : TOR) โครงการแกBไขป^ญหาขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของรัฐ
2. ตกลงรDวมกันที่จะสDงขยะมูลฝอยเขBาสูDระบบการกําจัดขยะ ในปริมาณขั้นต่ําไมDนBอยกวDา ๓๕๐ ตัน/วัน
ตามขBอตกลงของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยจัดการขยะตBนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โดยตกลงที่จะจDายคDากําจัดขยะเปM นรายเดื อน ตามอั ตราขB อกําหนดของคณะกรรมการบริหาร
จัดการศูน ยจัด การขยะตBนแบบจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหBแกDองคกร
ปกครองสDวนทBองถิ่น เรื่อง การทําความตกลงรDวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น
๔. ขอทํากิจการนอกเขต ในการนําขยะไปทิ้งตามบันทึกขBอตกลง ณ ศูนยจัดการขยะตBนแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลมหาพราหมณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บทที่ ๓ ทวิ
มาตรา ๕๗ ทวิ (๒) ไดBรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตําบลแหDงทBองถิ่น
ที่เกี่ยวขBอง และ (3) ไดBรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวDาการกระทรวงมหาดไทย
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน เพื่อพิจารณาตDอไป จักเปMน
พระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายซักถามหรือไมDครับ
ขอเชิญครับ

๑๒
................-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิก 10 ทDาน ครบองคประชุม
มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 9 ทDาน)
มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ โปรดยกมือ (ยกมือ - ทDาน) (งดออกเสียง 1 ทDาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกข.อตกลงความร2วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะศูนยLจัดการขยะต.นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขอทํากิจการ
นอกเขตกับองคLการบริหารส2วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถ.ามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญครับ
เชิญทDานมานะครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ทDานประธานสภาที่เคารพ ผม นายมานะ รื่นญาณ สมาชิกสภา
เทศบาล มีเรื่องหนึ่ง ขBอ 7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย หนBา 95 ครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ทDานสมาชิกจะขอแกBไขหรือยังไงครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

คือโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ผมวDามากไปในแตDละชุมชนนะครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ทDานสมาชิกครับ ในหลักการ รDางเทศบัญญัติ ผมถามทDานวDาทDานมีอะไรจะ
อภิปรายซักถามหรือไมDนะครับ แตDทDานไมDไดBอภิปราย จริงๆ แลBว ถBาทDาน
จะขอลดก็ไปขอยื่นแปรญัตตินะครับ ถBาทDานจะถามตBองถามในวาระนั้น
เพราะผDานวาระนั้นไปแลBว ทDานสมาชิกเขBาใจนะครับ เพราะทําตามระเบียบ
แตDถBาทDานเห็นวDาการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายนั้นเยอะไป ทDานสามารถยื่น
แปรญัตติลดรายจDายลงไดBนะครับ ทDานสมาชิกทราบนะครับ ตรงนี้ผมขอผDาน
นะครับ เพราะผิดระเบียบ ขอบคุณครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
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ผมมีเรื่องหนึ่งนะครับ พอดีเห็นเจBาหนBาที่โรงรับจํานํามาดBวยนะครับ เมื่อวาน
ไดBคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบนะครับ จึงถามในที่ประชุมยังไมDไดBความ
กระจDาง กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย หรือมีการยักยอกเงิน คิดวDา
เทศบาลเราคงไมDมีนะครับ การยักยอกเงินของผูBจัดการ เรามีประกันหรือไมD
ขอใหBเจBาหนBาที่โรงรับจํานําชDวยชี้แจงวDาเรามีประกันความเสียหายหรือไมD
เพราะเปMนความรูBตDอสมาชิกครับ

นางสาวสุพาณี ศรีหมอก
พนักงานบัญชี

กราบเรียนทDานประธานสภาที่เคารพ ทางโรงรับจํานําไมDมีประกันตัวนี้
มีแตDประกันอัคคีภัยคDะ ขอบคุณคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
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แลBวอยDางกรณีโรงรับจํานําบางที่ ผูBจัดการยักยอกเงินไป แลBวผูBรับผิดชอบ
คือใคร

๑๓
นางสาวสุพาณี ศรีหมอก
พนักงานบัญชี

ในกรณีนี้ กรมฯ จะเปMนผูBดําเนินการคDะ ในสDวนตรงนั้นผูBจัดการจะตBองเปMน
ผูBรับผิดชอบคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
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ถBาเชDนนั้นจะทําอยDางไร คราวหนBาขอใหBผูBจัดการ นํารายละเอียดมาตอบ
เพราะเมื่อวานเราไดBถกกันในที่ประชุม เรื่อง โรงรับจํานําที่ยังไมDไดBคําตอบ
นะครับ

นางสาวสุพาณี ศรีหมอก
พนักงานบัญชี

ไดBคDะ ขอบคุณคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
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สมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมDครับ เดี๋ยวป@ดประชุม จะขอคุยกับ
สมาชิก ทDานใดจะอยูDดBวยก็ไดBนะครับ เพราะจะนําความรูBที่ไดBรับการอบรม
มาแจBงใหBสมาชิกรับทราบ เพราะวDาเปMนประโยชนนะครับ ขอย้ําอีกทีนะครับ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ หBองประชุมแหDงนี้นะครับ
ถBา ไมDมีท Dา นใดจะเสนอเรื ่อ งอื ่น ๆ ผมขอขอบคุณ ทDา นสมาชิก
ทDา นนายกเทศมนตรี และผูBทรงเกียรติทุกทDานที่เขBารDวมประชุม ผมขอป@ด
การประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.47 น.
(ลงชื่อ)
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