รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจําป! ๒๕๕9
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา ๑3.๐๐ น.
ณ ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผู1มาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นางสาวณัฐิกา
4. นางผุสดี
5. นายชาติชาย
6. นางสาวสุเมธา
7. นายวัฒนสิทธิ์
8. นายพีระยุธ
9. นายสมชาย
10. นางวันดี
11. นายมานะ
12. นางสาวภรรษณมณ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
ศุกรเกยูร
คําแหงฤทธิ์
พรหมเอื้อ
ชูกาว
รื่นญาณ
นะลิตา

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

ผู1ไม5มาประชุม
1. นายเล็ก

พรวัฒนมงคล

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู1เข1าร5วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นางขวัญสุดา
4. นายจินดา
5. นางสาวป@ญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางประภา
8. วDาที่รBอยตรีสมชาย
9. นายชาญเจริญ
10. นางสาวเฉลิมศรี
11. นางสมจิตต
12. นางรัณดา
13. นางสมีหรา
14. นางสาวกรวัลลิ์
15. นายจิระเดช
16. นายดิเรก

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

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

๒

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

บัวทรัพย
ทองดอนพุDม
ศรีกุหลาบ
วาราชนนท
หมายเจริญ
วงษกําภู
ชินศรี
คุมคณะ
แสงอุทัย
กลDอมเกลี้ยง
แกBวคุณนอก

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑3.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลBว
ขอเรียนเชิญทDานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเป@ ด การประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามั ญ สมัย ที่ 2 ครั้ งที่ ๑
ประจําปL 2๕๕9

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทDานสมาชิกสภาเทศบาล ผูBทรงเกียรติ และผูBเขBารDวมประชุม
ทุกทDาน วันนี้เปNนการเป@ดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕9 ซึ่งเจBาหนBาที่ไดBแจกหนังสือพรBอมดBวย
ระเบียบวาระการประชุมใหBทDานลDวงหนBาแลBว สมาชิกมาประชุม
11 ทDาน ครบองคประชุม ผมขอเป@ดการประชุม เชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป! ๒๕๕9
----------------------ตามที่ส ภาเทศบาลตํา บลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปL ๒๕๕9 ตั้งแตDวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหDงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกB ไขเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปL ๒๕๕9
ตั้งแตDวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9

๓

จึงประกาศใหBทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ1งให1ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ไมDมี

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ; 2559 เวลา 09.3๐ น.
- ตามที่เจBาหนBาที่ไดBจัดสDงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.3๐ น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลDาว เจBาหนBาที่ไดBแจกเอกสารใหBสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทDานแลBวนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 10 หนBา
มีส มาชิก ทDา นใด ขอเปลี่ย นแปลงแกBไ ขขBอ ความตอนใดหรือ ไมDค รับ
ขอเชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

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

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทDานใดจะแกBไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดรับรองรายงาน
การประชุมโปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...10...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง
...-...ทDาน)
- เปNนอันวDาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ๒๕๕9

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ; ๒๕๕9

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ5ายเป?นรายการใหม5
ในหมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

๔

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดB ว ย ผูB บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เปN น ตB อ งเสนอญั ต ติ ตD อ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับ ความเห็น ชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจDา ยเปNน รายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกDอสรBาง
หลักการ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วD า ดB ว ยวิ ธี การงบประมาณขององคกรปกครองสD ว นทB องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกBไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขBอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจDาย
ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกDอสรBาง ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปNนรายการใหมD
ใหBเปNนอํานาจอนุมัติของสภาทBองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ไดBตั้งงบประมาณรายจDาย
ดังนี้

1. สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานสร1างความเข1มแข็งชุมชน
งานส5งเสริมและสนับสนุนความเข1มแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดค5าตอบแทน ค5าใช1สอย ค5าวัสดุ
ประเภทค5าใช1สอย
รายการ รายจ5ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม5เข1าลักษณะรายจ5ายหมวดอื่นๆ
- โครงการอบรมและศึ กษาดู ง านของคณะกรรมการชุ ม ชน ผูB นํ า ชุ ม ชน และบุ ค คลในชุ ม ชน
ผูBบริหารทBองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจBางประจํา และพนักงานจBาง ตั้งไวB 500,000.- บาท
ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 500,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 500,000.- บาท
- โครงการฝ]กอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการพัฒนากลุDมสตรี ตั้งไวB 300,000.- บาท
ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 300,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 290,000.- บาท
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ตั้งไวB 100,000.- บาท ป\จจุบันยอดเงิน
คงเหลือ 100,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 35,000.- บาท

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
หมวดค5าตอบแทน ค5าใช1สอย ค5าวัสดุ
ประเภทค5าใช1สอย
รายการ รายจ5ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม5เข1าลักษณะรายจ5ายหมวดอื่นๆ

๕

- โครงการป^องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบBา ตั้งไวB 60,000.- บาท ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ
60,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 60,000.- บาท
- โครงการทําหมันสุนัขและแมว ตั้งไวB 30,000.- บาท ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 30,000.- บาท
ขอโอนลดจํานวน 30,000.- บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
หมวดค5าตอบแทน ค5าใช1สอย ค5าวัสดุ
ประเภทค5าตอบแทน
ค5าตอบแทนผู1ปฏิบัติราชการอันเป?นประโยชน;แก5องค;กรปกครองส5วนท1องถิ่น
- เพื่อจDายเปNนคDาตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว ตั้งไวB 36,000.- บาท ป\จ จุบัน ยอดเงิน
คงเหลือ 16,800.- บาท ขอโอนลดจํานวน 11,950.- บาท

3. กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดค5าตอบแทน ค5าใช1สอย ค5าวัสดุ
ประเภทค5าวัสดุ
รายการ ค5าอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจDายเปNนคDาวัสดุอาหารเสริม (นม) ใหBกับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนชุมชนวัดกําแพง
โรงเรียนปราสาททองวิทยา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปะอิน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดDวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน ที่ 5 มิถุน ายน 2558 เรื่อง ซักซBอ มแนวทางการจัด ทํา งบประมาณรองรับ
เงิน อุด หนุน ทั่ว ไปดBา นการศึก ษาขององคกรปกครองสDว นทBอ งถิ่น ประจํา ปLง บประมาณ พ.ศ. 2559) ตั้ง ไวB
3,178,681 บาท ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 203,675.16 บาท ขอโอนลดจํานวน 200,000.- บาท

รวมขอโอนลด เป?น เงิน ทั้ง สิ้น จํา นวน 1,126,950.- บาท เพื่อ นํา ไปตั้ง จ5า ย
เป?นรายการใหม5 ในหมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง ดังรายการต5อไปนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง
ประเภทค5าครุภัณฑ;
รายการ ครุภัณฑ;โฆษณาและเผยแพร5 ตั้งไว1 74,900.- บาท
(1) เพื ่อ จDา ยเปNน คDา จัด ซื ้อ เครื ่อ งมัล ติมีเ ดีย โปรเจคเตอร ระบบ XGA ขนาดไมDน Bอ ยกวDา
4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เปNนเงิน 65,000.- บาท สําหรับติดตั้งในหBองประชุมสภาเทศบาล จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
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(2) เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ^า เสBนทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ
เปNนเงิน 9,900.- บาท สําหรับติดตั้งในหBองประชุมสภาเทศบาล จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานัก
งบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปNองกันภัยฝPายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
หมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง
ประเภทค5าครุภัณฑ;
รายการ ครุภัณฑ;การเกษตร
ตั้งไว1 28,050.- บาท
1) เพื่อ จ5า ยเป?น ค5า จัด ซื้อ เครื่อ งสูบ น้ํา เบนซิน พร1อ มอุป กรณ; จํา นวน 1 เครื่อ ง เป?น เงิน
15,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
ขนาดเส1นผ5าศูนย;กลางท5อดูด-ส5ง 3 นิ้ว
ระยะส5งน้ําสูงสุด 28 เมตร
สูบน้ําลึกสุด 6 – 8 เมตร
ปริม าตรน้ํ า สูบ ไดBส ูง สุด 1,100 ลิต ร/นาที และรายละเอีย ดอื่น ๆ ตามที่เ ทศบาลกํ า หนด
จัดซื้อตามราคาทBองถิ่นหรือราคาทBองตลาด เนื่องจากไมDไดBกําหนดไวBในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานัก
งบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559

2) เพื่อจ5ายเป?นค5าจัดซื้อปTUมน้ําจุ5มเอนกประสงค;ขนาดกลาง จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,350.- บาท
เป?นเงิน 13,050.- บาท ขนาดทDอ 2 นิ้ว มอเตอรขนาด 400 วัตต 1/2 แรงมBา อัตราการไหลสูงสุดที่ 250 ลิตร
ตDอนาที ระยะสDงสูงสุดไมDนBอยกวDา 13 เมตร และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาทBองถิ่น
หรือราคาทBองตลาด เนื่องจากไมDไดBกํา หนดไวBในบัญ ชีร าคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํา นักงบประมาณ มีน าคม
2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559

2. กองช5าง

2.1) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟNาและถนน
งบลงทุน
หมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง
ประเภทค5าครุภัณฑ;
1) รายการ ครุภัณฑ;ก5อสร1าง
ตั้งไว1 50,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาดไมDนBอยกวDา 25 นิ้ว จํานวน 1 ชุด เปNนเครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ขนาดไมDนBอยวDา 5.3 แรงมBา แผDนบังคับโซDไมDนBอยกวDา 25 นิ้ว จัดซื้อตามราคา
ทBองถิ่น เนื่องจากไมDมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559 โดยไดBรับ
อนุญาต ตามใบรับรองใหBมีเลื่อยยนต ที่ อย 00457 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) รายการ ครุภัณฑ;งานบ1านงานครัว
ตั้งไว1 95,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อเครื่องตัดหญBา ชนิดขBอแข็ง จํานวน 10 เครื่อง เปNนเงิน 95,000.- บาท
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 เปNนเครื่องตัดหญBาแบบสะพายเครื่องยนต
ขนาดไมDต่ํากวDา 1.5 แรงมBา ปริมาตรกระบอกสูบไมDต่ํากวDา 30 ซีซี พรBอมใบมีด ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปL 2559
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2.2) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟNาและถนน
งบลงทุน
หมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง
ค5าที่ดินและสิ่งก5อสร1าง
1) โครงการก5อสร1างศาลาที่พักผู1โดยสาร ริมทางหลวงหมายเลข 3477 บริเวณท1ายปNาย
หมู5ที่ 3 ตําบลบ1านเลน
ตั้งไว1 85,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDากDอสรBางศาลาที่พักผูBโดยสาร จํานวน 1 หลัง แตDละหลัง ขนาดกวBาง
2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคิดเปNนพื้นที่ไมDนBอยกวDา 15 ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมทางหลวง
(แบบ B) BUS STOP SHELTER TYPE ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศ น; บริเวณทางหลวงหมายเลข 3477 ช5วงสี่แยกไฟแดงถึ ง
สถานีรถไฟบางปะอิน หมู5ที่ 2,3,4,7,9 ตําบลบ1านเลน
ตั้งไว1 480,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDาปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3477 ชDวงสี่แยกไฟแดงถึง
สถานีรถไฟบางปะอิน ตามโครงการถนนนํารDอง สนับ สนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา เมืองสะอาด น5าอยู5 เชิดชู มรดกโลก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําปL 2559
3) โครงการก5อสร1าง – ปรับปรุงโรงจอดรถ ผู1บริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มา
ติดต5อราชการบริเวณหน1าสํานักงานเทศบาลฯ หมู5ที่ 9 ตําบลบ1านเลน
ตั้งไว1 140,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDากDอสรBาง ปรับปรุงโรงจอดรถ ผูBบริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชน
ที่มาติดตDอราชการบริเวณหนBาสํานักงานเทศบาลฯ หมูDที่ 9 ตําบลบBานเลน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
4) โครงการจัดซื้อพร1อมติดตั้งซุ1มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ป! ติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดง หมู5ที่ 9 ตําบลบ1านเลน
ตั้งไว1 84,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อพรBอมติดตั้งซุBมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ 70 ปL ขนาดฐานซุBม กวBาง 2.50 ม. สูง 1.20 ม. ตัวป^ายสูงไมDนBอยกวDา 1.50 ม. เพื่อติดตั้งบริเวณ
สี่แยกไฟแดง หมูD ที่ 9 ตํา บลบBานเลน จํ านวน 1 โครงการ รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่ เทศบาลฯ กํา หนด
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
5) โครงการก5อสร1างปรับปรุงโปYะทางลงท5าน้ํา หน1าวัดชุมพลนิกายาราม หมู5ที่ 4 ตําบล
บ1านเลน ตั้งไว1 90,000.-บาท
- เพื่อจDายเปNนคDากDอสรBาง ปรับปรุงสะพานทDาน้ํา หนBาวัดชุมพลนิกายาราม ขนาดตัวโปvะ
กวBาง 2.50 x 2.50 เมตร หรื อคิดเปNนพื้น ที่ไมDนB อยกวDา 6.25 ตรม. พรBอมสะพานทางเดิ นลงโปvะ เปNนเงิ น
90,000.-บาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ที่ใชBในการสัญจรไปมา รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณไปตั้ ง จD า ย
เปN น รายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง ตDอไป จักเปNนพระคุณยิ่ง
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นายไพรั ตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณคณะผูBบริห ารนะครั บ ผมขอแกB ไขนิดนึ งนะครั บ ในญั ตติ
หนBา 3 ขBอที่ 2 เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อป\xมน้ําจุDมเอนกประสงคขนาดกลาง
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,350.- บาท เปNนเงิน 13,050.- บาท ขนาดทDอ
2 นิ้ว มอเตอรขนาด 400 วัตต ที่ทDานนายกฯ อDานผิดไปก็คือ 1 จุด 2
แรงมBา ที่จริงเปNน 1 สDวน 2 แรงมBา หรือครึ่งแรงมBานะครับ จึงขอแกBไข
ตรงนี้ ทDา นสมาชิกรับ ทราบนะครับ ตามที่ค ณะผูBบ ริห ารเสนอญัต ติ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายซักถามหรือไมDครับ เชิญทDานสุเมธาครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทDานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล มีขBอซักถามถึงทDานคณะผูBบริหารในสDวนของ หนBาที่ 2
ที่ทDานไดBเสนอญัตติไวBวDา โครงการป^องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบBา ตั้งไวB
60,000.- บาท แลBวขอโอนลดไป 60,000.- บาท โครงการทําหมัน
สุนัขและแมว ตั้งไวB 30,000.- บาท และขอโอนลด 30,000.- บาท
อันนี้อยากใหBทDานอธิบ ายเพิ่มเติมวD าทําไมเราไมD ไดBใชBต ามงบประมาณ
ที่ตั้งไวB เพราะวDาตรงนี้ถือเปNนป\ญหาในชุมชน แลBวก็ไดBรับการสอบถาม
จากชุมชนเปNนจํานวนมากวDา ทําไมเทศบาลเราไมDมีโครงการนี้ พิษสุนัขบBา
ไมDไดBมาฉีด แลBวก็ไมDมีโครงการทําหมันขึ้นมา อีกคําถามหนึ่งคDะ ในสDวน
ของการโอนงบประมาณไปตั้งจDายเปNนรายการใหมD 5 โครงการ กDอสรBาง
ศาลาที่ พั ก ผูB โ ดยสาร 85,000.- บาท, โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น
480,000.- บาท, โครงการกD อ สรB า ง – ปรั บ ปรุ ง โรงจอดรถ
140,000.- บาท, โครงการจั ด ซื้ อ พรB อ มติ ด ตั้ ง ซุB ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ
84,000.- บาท, โครงการกDอสรBางปรับปรุงโปvะหนBาวัดชุมพล หมูDที่ 4
ต.บBานเลน 90,000.- บาท เปNนงบประมาณที่สูง ในสDวนที่จะสอบถาม
ก็คือ ในเรื่องของรายละเอียดตามแบบแปลน อันนี้เพิ่งไดBเมื่อกี้นี่เองนะคะ
เพราะฉะนั้น ขออนุญาตจริงๆ วDาดูไมDทัน ก็อยากจะใหBทDานผูBบริหารไดB
อธิบายเพิ่มเติมนะคะ โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสี่แยก
ไฟแดงถึงสถานีรถไฟ หมูDที่ 2 ถึงหมูDที่ 9 เพราะวDาตรงนี้ใชBงบประมาณสูง
จากที่ดูครDาวๆ คือ เรื่องการปลูกตBนไมB ก็อยากเรียนทDานประธานสภานะคะ
ไปถึงทDานผูBบริหารไดBอธิบายเพิ่มเติม ในรายละเอียดตรงจุดนี้ อยากใหB
คํา นึง ถึง ในสDว นของสายไฟ เสาไฟฟ^า ดBว ย เพราะวDา ตBน ไมBจ ากที่เ ห็น
จากที่อื่น ไมDใชDบBานเรา ตBนไมBพอสูงขึ้นเคBาก็จะโดนเรื่องของสายไฟ อันนี้
เปNนจุดสําคัญ ถBาโตขึ้นการรื้อถอนก็จะมีป\ญหาอีกนะคะ แลBวก็ตินิดนึงวDา
อยากใหB สDงแบบแปลนกD อนหนBา ที่ จ ะมี การประชุ ม อั น นี้ ตB องฝากทD า น
ประธานไวBดB ว ยนะคะ เพราะวD า ทุกคนคงอยากที่ จ ะอD า นนะคะ แลB ว ก็
เรียนทDานผูBบริหารไดBกรุณาอธิบายเพิ่มเติม ขอบพระคุณคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอชี้แจงเรื่อง ปร.5 ถBาประชุมครั้งตDอไป ผมจะใหBเจBาหนBาที่ไดBสDง
ปร.5 ใหBกับสมาชิก พรBอมกับรายงานการประชุมเลยนะครับ เชิญคณะ
ผูBบริหารครับ

๙

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เรียนทDานประธานสภา เรื่องแรกนะครับ เปNนเรื่องการโอนงบประมาณ
ของโรคพิ ษ สุ นั ข บB า 60,000.- บาท กั บ ทํ า หมั น สุ นั ข และแมว
30,000.- บาท คืออันนี้ อยากจะชี้แจงวDา การฉีดยาพิษสุนัขบBา ตอนนี้
มีหนังสือสั่งการวDา ไมDใชDอํานาจหนBาที่ของเทศบาล แตDเปNนอํานาจหนBาที่
ของปศุสัตวอําเภอ ซึ่งหนังสือหลายๆ ที่ สตง. ไดBทักทBวงและเรียกเงินคืน
เกือบทุกเทศบาลเลย ที่มีการเขBาตรวจนะครับ ซึ่งทําใหBงบประมาณตรงนี้
ใชBไมDไดB เพราะวDาเสี่ยงตDอการที่ สตง. จะเรียกเงินคืนนะครับ เพราะมี
หนังสือหลายฉบับทBวงติงวDา สุนัข แมว เปNนหนBาที่ของเจBาของบBานที่ตBอง
ซื้อยาฉีดเอง ไมDใชDอํานาจหนBาที่ของเรา แตDของเราถBาจะฉีดไดBก็ตBองเปNน
สุนัขจรจัด แลBวการทําหมันก็เหมือน ซึ่งตอนนี้ สตง.ไดBทักทBวงทั้งสอง
เรื่องเลย ทั้งเรื่องฉีดพิษสุนัขบBาดBวย แลBวก็ทั้งเรื่องทําหมันดBวย เลยทําใหB
เงินที่เราตั้งไวB ไมDสามารถที่จะดําเนินการไดB จําเปNนตBองโอนไป เพราะวDา
ถBาทําไปแลBว จะเสี่ยงตDอการถูกเรียกเงินคืน จึงถูกทBวงติงวDาไมDใชDอํานาจ
หนB า ที่ ข องเทศบาล ตรงนี้ ก็ ข อชี้ แ จง เพราะทD า นยั ง คงไมD ไ ดB ท ราบถึ ง
หนังสือสั่งการนะครับ เรื่องตDอไป เรื่องการโอนงบประมาณไปตั้งจDายเพื่อ
จะทําสิ่งตDางๆ โครงการตDางๆ นะครับ ก็จะมีศาลาที่พักผูBโดยสาร หนBาองค
หลวงพDอวัดเซ ตรงนั้นจะมีประชาชนเยอะมากที่จะรอนะครับ แลBวเราก็เลย
คิดที่จะทําเปNนศาลาที่พักผูBโดยสาร ตรงบริเวณทBายป^ายที่มีวินมอเตอรไซด
ตรงขBามกับหลวงพDอวัดเซ สDวนโรงจอดรถผูBบริหาร เราทําตั้งแตDปL 56
นะครั บ หลายปL ม าก ตอนนี้ ผB า ใบที่ เ ปN น โรงจอดรถ ซึ่ ง ตอนนั้ น สรB า ง
สํานักงานใหมD เราก็มีความรูBสึกวDายังไมDไดBที่ที่มาตรฐาน ในการจอดรถ
ยBายไปยBายมาก็เลยทําเปNนโรงจอดรถชั่วคราว แลBววันนี้ผBาใบทําไดBหลายปL
ตากแดด ตากฝน แลBวก็ไดBชํารุดไป ก็อาจจะมีการปรับปรุงทําเปNนเมทัลชีท
แลBวก็ทําเปNนที่จอดรถใหBสมบูรณนะครับ ซุBมเฉลิมพระเกียรติ เราทํามา
4 – 5 ปL แลBว ตรงสี่แยกไฟแดง โลโกBไมDใชD 70 พรรษาแลBว ตรงนี้ก็ไมDใชD
เปNนสัญลักษณครบรอบครองราชย 70 ปL ก็เลยตBองเปลี่ยน เพราะเปNน
รุDนเกDาแลBว จึงตBองเปลี่ยนเปNนรุDนใหมD แลBวก็ใชBงานมา 3 – 4 ปLแลBว ซึ่งมี
ความชํารุด แลBวก็จะตBองปรับปรุงใหBตรงกับหนังสือสั่งการ ใหBเราไดBติดป^าย
รณรงคติดป^ายครองราชย 70 ปL ใหBเปNนป\จจุบันนะครับ ทDาลงน้ําโปvะหนBา
อูDไมB ใชBมาหลายสิบปL ซDอมแลBวซDอมอีกนะครับ ซึ่งผุพังมาก ไมDสามารถจะ
ซDอมไดB ตรงนี้จึงตั้งงบประมาณทําโปvะลงน้ําใหBชาวบBาน หมูDที่ 12 ไดBใชB
ตรงนี้ก็ตBองทําใหมDเลยนะครับ เพราะของเกDาซDอมไมDไดBแลBว สDวนปรับ
ภูมิทัศนนะครับ เปNนหนังสือสั่งการของทDานผูBวDาฯ อยุธยา เมืองสะอาด
นDาอยูD เชิดชู มรดกโลก ทDานนายอําเภอไดBเรียกประชุมหัวหนBาสDวน เรียก
ประชุมหลายครั้ง รณรงคใหBเปNนเมืองทDองเที่ยว เมืองมรดกโลก ใหBทุก
เทศบาลดําเนินการปลูกตBนไมBริมทาง เก็บป^ายโฆษณาตDางๆ ทั้งหมดนะครับ
ใหBชDวยกัน เขตเทศบาลหรือ อบต.ใด ก็ใหBดําเนินการ เราก็เลยผลัดทาง
อําเภอมานานมาก เพราะเราตBองเอาเขBาสภากDอน ถึงจะดําเนินการไดB
ถBาทDานไปหลายๆ ที่ ทDานก็จะเห็นนะครับ บBานสรBาง คลองจิก เขBาถนน
สายเอเชียมาเชียงรากนBอย หลายที่ไดBดําเนินการไปแลBวนะครับ สDวนของเรา
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หลั งเขBา สภาฯ ก็ ตB องดํา เนิ นการตามนโยบายของทD า นผูB วDา ฯ และทาง
อําเภอนะครับ ก็จะปลูกตBนไมB ฝ\{งริมทางรถไฟ ไมDตBองกลัวเรื่องสายไฟ
เราจะปลู ก ทางนี้ น ะครั บ ทางฝ\{ ง ทิ ศตะวั น ตก จะเปN น บB า นคนกั บ เปN น
ฟุตบาทนะครับ เราจะไมDไดBทําตรงนั้น เราจะทําฝ\{งทิศตะวันออกเรียบถนน
ตั้งแตDสี่แยกไฟแดงไปถึงสถานีรถไฟตรงหนBาหลวงพDอวัดเซนะครับ ตรงนี้
ตั้งใจไวBวDาจะดูตBนไมBที่ทนแดด ทนฝน ทนแลBง ก็คิดไวBสองอยDาง ที่ปรึกษากัน
ก็ คื อ ตB น เหลื อ งปรี ดี ย าธรกั บ ตB น คู ณ วD า ตB น อะไรที่ ไ มD แ พงมาก แลB ว ก็
สามารถหาซื้อไดBในป\จ จุบัน นี้ ในจํา นวนประมาณ 100 – 200 ตBน
เราจะดูระยะของชDางออกแบบวDาเหมาะสมขนาดไหน ในระยะ 2 กิโลเมตร
นะครับ แลBวระหวDางตBนไมBที่เราปลูกก็อาจจะมีตBนเฟ|{องฟ^าขึ้นเปNนระยะ
เพื่อใหBเกิดความสวยงาม เพราะอันนี้หลายที่เคBาทํากันหมดแลBว ก็เหลือ
แตDของเรานะครับ เพราะในที่ประชุมลDาสุดเราไดBผลัดทางอําเภอไวBก็ถูก
ทักทBวง และทDานผูBวDาฯ ถามวDาเมื่อไหรDจะเริ่มดําเนินการ ซึ่งเรารอเขBา
สภาฯ ซึ่ งตอนนี้ ใ นสD ว นเกาะกลาง ทD า นผูB วD า จะเนB น เราก็ จ ะปรั บ ปรุ ง
ตB น ไมB ที่ เ ปN น ตB น ไมB ส วยงามนะครั บ จากบริ เ วณสี่ แ ยกไฟแดงหนB า
สํานักงานเราที่เปNนเกาะกลาง พอเลยจากเทศบาลไปแลBว ตรงที่ขายของเกDา
เราจะปลูกไมBตBนเหลืองปรีดียาธร หรือไมDก็ตBนคูณ ตBองดูกDอนวDาตBนอะไร
ที่เราสามารถหาซื้อไดBในตอนนี้ เปNนจํานวน 100 – 200 ตBน เปNนระยะ
ก็จะมีที่ชDางไดBประมาณการมาแลBว ก็จะมีขุดฝ\ง ปลูกตBนไมB มีปุ}ย มีดิน
แลB ว ก็ มี เ ฟ|{ อ งฟ^ า สลั บ กั น เปN น ชD ว งๆ ใหB เ กิ ด ความสวยงาม ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ใชBคDาใชBจDายคDอนขBางสูง อยDางคลองจิก ผมเห็น
ตอนประชุมหัว หนBา สDว น ใชBเ งิน 2 – 3 ลBา น ตอนนี้จึงดํา เนิน การไป
ไมDไดBมากนะครับ เพราะวDาเคBาตBองเขBาสภาเหมือนกัน ก็ขอชี้แจงเทDานี้ครับ
ทDานประธาน
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณคณะผูBบริหารนะครับ ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับ
งบประมาณนะครั บ คื อ ผมเปN น สD ว นหนึ่ ง ในคณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนพั ฒนาเทศบาล อยD างโครงการที่ 1 โครงการกDอสรB า งศาลาที่ พัก
ผูBโดยสาร คือ เราไดBทําประชาพิจารณ ซึ่งเปNนความตBองการของชาวบBาน
หมูDที่ 3 ก็เลยนํามาเขBาแผนไวBนะครับ แลBวก็โครงการปรับปรุงโปvะทDาน้ํา
นะครับ ก็เปNนความประสงคของชาวบBาน หมูDที่ 12 เหมือนกัน ถามวDา
ทําไมไมD ใชBงบประมาณของหมูD ที่ 12 ในการของบพัฒ นาจังหวัด ที่ใหB
หมูDบBานละ 200,000.- บาท ก็คือ บริเวณที่เราจะทําอยูDหมูDที่ 4 ก็เปNน
เรื่ องถกเถีย งกั น วDา หมูD ที่ 4 ไมDไดBใชBคนที่ใชBคือหมูD ที่ 12 ก็เ ลยตB องใชB
งบประมาณของเทศบาลครั บ ขออนุ ญ าตชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ขอเชิ ญ ทD า น
นายกครับ
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เดี๋ยวขอชี้แจงอีกนิดนึงนะครับ ทําไมไปทําตรงหนBาองคหลวงพDอวัดเซ
หมูDที่ 3 คือ ในงบ 5 ลBาน กับงบ 2 แสน หมูDที่ 9 ก็มีอยูDจุดหรือสองจุด
นะครับที่มีแลBว สDวนหมูDที่ 4 ก็มีสองจุดเหมือนกัน ในงบสองแสนถึงหBาลBาน
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อั น นั้ น ก็ มี แ ลB ว แตD ห มูD ที่ 3 ยั ง ไมD มี จึ ง ไปลงที่ ห มูD ที่ 3 เดี๋ ย วจะวD า ทํา
ไมDทั่วถึงนะครับ แลBวก็ติดป\ญหาเรื่อง การทําตBองขออนุญาตแขวงการทาง
ดBวยนะครับ ของเราคDอนขBางทําลําบากนิดนึง สDวนในที่พื้นที่ที่เปNนเขต
ชุมชนทํายาก เพราะประชากรในชุมชนอยูDคDอนขBางหนาแนDน สDวนเรื่อง
โปvะก็เหมือนกัน จริงๆ แลBว จากที่ทDานประธานสภาเรียนชี้แจงวDา หมูDที่ 12
ก็ ทํ า ฝ\{ ง ของหมูD ที่ 12 แตD สD ว นทางฝ\{ ง โรงเรี ย นวั ด ชุ ม พล อยD า งที่ ทD า น
ประธานบอกวDา อยูDห มูDที่ 4 นะครับ เราจึง ตBอ งใชBง บประมาณตรงนี้
แลBวสDวนที่เราโอนมา คือ เปNนงบประมาณที่ตอนนี้ สตง.คDอนขBางทBวงติง
หลายเรื่อง ในอํานาจหนBาที่ โดยเฉพาะเรื่องดูงานกับเรื่องงานประเพณี
หลายๆ เทศบาล ตอนนี้โดนเรียกเงินคืนเยอะมาก เลยทําใหBการศึกษาดูงาน
ของทB อ งถิ่ น ในเรื่ อ งของงานประเพณี เ ลยทํ า ใหB ไ มD มี ใ ครกลB า ที่ จ ะทํ า
โครงการ ก็เลยจําเปNนที่ตBองใชBงบประมาณตัวนี้ โอนมาใชBจDายในสDวนที่
จําเปNน แลBวก็เปNนความเดือดรBอนของประชาชน แลBวก็ไดBประโยชน ตรงนี้
ก็ขอชี้แจงวDา ทําไมตั้งแลBวถึงไมDดําเนินการในโครงการที่ตั้ง แตDเนื่องดBวย
ณ ตอนนี้การทํางานคDอนขBางจะยากลําบากนะครับ และเจBาหนBาที่เองก็
ระมัดระวังนะครับในการที่จะทําโครงการตDางๆ ที่เราดําเนินการก็เลย
จําเปNนตBองโอนมานะครับ เพราะเปNนหลายๆ โครงการที่ สตง. ทักทBวง
หรือวDาเราไมDสามารถที่จะทําไดB จึงขอชี้แจงใหBทราบครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
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ขอบคุณทDานนายกครับ ผมขอเสริมอีกนิดนึงครับ พอดีผมเปNนหนึ่งใน
คณะกรรมการรDางแผน พอทราบรายละเอียดมาบBาง จึงขอแจBงใหBสมาชิก
เขBาใจตรงกัน สDวนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนนะครับ หมายเลข 3477
แลBวก็ถนนอุดมสรยุทธนะครับ เปNนโครงการนํารDองของผูBวDาฯ นะครับ
ไมDใชDเฉพาะวDาเราตBองปลูกตBนไมBอยDางเดียว แตDเราจะปรับปรุงเกาะกลางดBวย
ในสDวนของเกาะกลางนะครับ ที่เปNนอํานาจหนBาที่ของแขวงการทาง เราก็
ไดBทําหนังสือขออนุญาตไปเรียบรBอยแลBวนะครับ ก็ไมDมีอะไรมาก ก็เสริม
ทDานนายก ใหBสมาชิกไดBเขBาใจตรงกันแลBวก็ไดBความกระจDางมากขึ้นนะครับ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...10...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...-...ทDาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจ5าย
เป?นรายการใหม5 ในหมวดค5าครุภัณฑ; ที่ดินและสิ่งก5อสร1าง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถ1ามี)
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มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญครับ ถBาไมDมี
ผมขอขอบคุ ณคณะผูBบริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลั ดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผูBอํานวยการกอง และเจBาหนBาที่ทุกทDานที่เขBารDวม
ประชุม ผมขอป@ดการประชุมครับ

๑๒

เลิกประชุมเวลา 13.41 น.

(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
ผูBจดรายงานการประชุม
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูBตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูBตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรักษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)
วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

