รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ ๑ ประจําป ๒๕๕6
ในวันอังคารที่ ๒5 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นายชาติชาย
6. นางสาวสุเมธา
7. นายวัฒนสิทธิ์
8. นายสมชาย
9. นางวันดี
10. นายพีระยุธ
11. นายมานะ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
ศุกรเกยูร
พรหมเอื้อ
ชูกาว
คําแหงฤทธิ์
รื่นญาณ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางผุสดี

ภาคทวี

สมาชิกสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายเฉลิมโรจน
4. นายประสิทธิ์
5. นางสาวปญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางสาวภรรษณมณ
8. นางประภา
9. วาที่รอยตรีสมชาย
10. นางสมจิตต
11. นางสาวเฉลิมศรี
12. นายชาญเจริญ
13. นางชัชชญา
14. นางสาวสุพาณี
15. นายดิเรก
16. นางสุภาวดี
17. นางสาววรลักษณ
18. นางสาวสุรางครัตน

ยมนา
กาญจนวรกุล
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
นะลิตา
นิกรวัฒน
โอนออน
เมนะสินธุ
อรรคพันธุ
นาคะนนท
โชติชวลัน
ศรีหมอก
อาบนาค
ทองดอนพุม
บัวทรัพย
หมายเจริญ

นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล , เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชาง
ผูอํานวยการกองศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
ผูจัดการสถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4

๒
19. นางสาวสุทัตตา
20. นายประกร
21. นางสาววิมลวรรณ
22. นางโสภาภัทรษ
23. นางฟองนวล
24. นายโกศล
25. นางสมฤทัย
26. นายดนัทน
27. นางอรสา
28. นางจิตรา
29. นางพิศมัย
30. นางอุไร
31. นางปยะฉัตร

วาราชนนท
ฤทธิญาติ
วงษกําภู
ชินศรี
แสงอุทัย
ไวยคณี
กลอมเกลี้ยง
ยมนา
ภิรมย
จันทรเรือง
อูทรัพย
นิลสลับ
มีพันธุ

นักพัฒนาชุมชน 4
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
ประธานชุมชุน หมู 5
กรรมการชุมชน หมู 6
ประชาชน หมู 9
กรรมการชุมชน หมู 7
ผูใหญบาน หมู 4

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ ๑
ประจําป 2๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ ๑ ประจํ าป ๒๕๕6 ซึ ่ง เจา หนา ที่ไดแ จกหนัง สือ พรอ มดว ย
ระเบียบวาระการประชุมใหทานลวงหนาแลว สมาชิกมาประชุม 11 ทาน
ลา 1 ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุม เชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีม ติในการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕6

๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก ไขเพิ่ มเติม
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 ตั้งแต
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕6
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ไพรัตน พงษฤทธิ์
( นายไพรัตน พงษฤทธิ์ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ ๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ขอความรวมมือ เขารวมกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด ในวันที่
26 คือวันพรุงนี้นะครับ เราจะรวมกันเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
ในวันพรุงนี้ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” โดยใหสมาชิก
และคณะผูบ ริหาร รวมทั้งขาราชการดวยนะครับ รวมกันใสเสื้อสีขาว
เดินรณรงค ตามวัน และเวลาดังกลาว คือเวลา 08.30 น. ที่โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” นะครับ โดยการใสเสื้อสีขาวนะครับ
รวมกันรณรงคตอตานยาเสพติด ระเบียบวาระที่ 1 ก็มีแคนี้นะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ ๑ ประจําป 2556 เมื่อวันจันทรที่ 1 เมษายน 2556
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจก
เอกสารใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม
มีทั้งหมด 12 หนา มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอความ
ตอนใดหรือไมครับ ขอเชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติทปี่ ระชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรบั รองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ 10 ทาน) (งดออกเสียง – ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕6

๔
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๕6

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบกูเงินเบิกเกินบัญชี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ตามที่ สภาเทศบาล ไดมีมติเห็นชอบใหสถานธนานุบาล กูเงินเบิกเกินบัญชีกับ ธนาคารออมสิน
สาขาบางปะอิน จํานวน 30,000,000.- บาท (สามสิบลานบาทถวน) ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ไปแลว นั้น
คณะผูบริหารเทศบาลฯ ขอยกเลิกญัตติดังกลาว และขอรับความเห็นชอบกูเงินเบิกเกินบัญชีกั บ
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน จํานวน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) แทน โดยมีเหตุผล ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป 2555 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2555 สภาเทศบาล ไดใหความเห็นชอบในการกูเงินเบิกเกินบัญชี กับ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน
เปนเงิน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) โดยที่ธนาคาร คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 0.75 % ตอป
(4.25 % ตอป) โดยมีเงื่อนไขไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
ครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 เมื่อวันที่
1 เมษายน 2556 ไดขอยกเลิกการกูเงินกับ ธนาคาร ธ.ก.ส. (ตามที่สภาเทศบาล ไดใหความเห็นชอบในการประชุม
สภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ประจํ าป 2555 เมื่ อ วันที่ 27 กั นยายน 2555) เนื่ องจาก
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดตกลงไววา ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน แตตอมา
แจงวา ตองใหมีคณะผูบริหารค้ําประกันทั้งคณะ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเทาเดิม (4.25% ตอป) เทศบาลฯ จึงขอยกเลิก
ในที่ประชุมสภาเทศบาล และขอเปลี่ยนมากูเงินเบิกเกินบัญชีจาก ธนาคารออมสิน สาขาบางปะอิน แทน ในอัตรา
ดอกเบี้ย MOR - 1.75% (5.625% ตอป) โดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งสภาเทศบาล ไดใหความเห็นชอบ
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 แลว
ตอมา ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน ไดแจงใหสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลบางปะอินทราบวา
การกูเงินเบิกเกินบัญชีดังกลาว ถาไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน จะตองเสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR – 0.25% ตอป
(4.75% ตอป) ซึ่งมากกวาเดิม (0.50% ตอป) (ตามเอกสารหนังสือของ ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน) ซึ่งยังเสียดอกเบี้ย
นอยกวากูเงินจาก ธนาคาร ออมสิน สาขาบางปะอิน (5.625% - 4.75%) = 0.875% ตอป ทําใหเทศบาลฯ
ไดประโยชนจากการกูเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส.
คณะผู บริ หารฯ ซึ่ งมี ความจําเปนตอ งขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลอี กครั้ง หนึ่ง เพื่อ ขอกูเ งิ น
เบิกเกินบัญชีกับ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน จํานวน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบ าล เทศบาลตําบลบางปะอิน ตอไป โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้

๕
หลักการ
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0801.5/ว1397 ลงวันที่
27 สิงหาคม 2555 เรื่อง การกูเงินของเทศบาลและเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาล ประกอบกับ มาตรา 66 (6) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 การกูเงินของเทศบาล เทศบาลจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล
และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555 ลงวันที่
31 มกราคม 2555 เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติใหเทศบาลกูเงินไดในวงเงินกูไมเกิน 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน)
เหตุผล
ดวยในขณะนี้ สถานธนานุบ าลมี เ งิ นทุ นหมุ นเวียนไม เ พี ยงพอ อี ก ทั้ ง เป นชวงเป ดภาคเรี ย น
การศึก ษาใหม ทํ าใหตอ งหาแหลง เงินทุน มาบริห ารกิจ การของสถานธนานุบ าล เพื ่อ มิใ หก ารบริก ารตอ ง
หยุดชะงัก ซึ่ง อาจจะทําใหเกิดความเสียหาย และขาดความเชื่อถือในดานการบริการ ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน
คงเหลือในกิจการสถานธนานุบาล เปนเงิน 874,019.12 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบเกาบาทสิบสองสตางค)
ทรัพยรับจํานําในสตอก ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 80,373,000.- บาท (แปดสิบลานสามแสน
เจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน)
ผูบ ริห ารทอ งถิ่น จึง ขอเสนอญัตติ เพื ่อ ขอรับ ความเห็นชอบในการกู เ งิน เบิก เกิน บัญ ชีก ับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาบางปะอิน ตอสภาเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหกูเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร สาขาบางปะอิน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

๖
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตําบลบางปะอิ น มี ความจํ าเป นตอ งเสนอญั ตติตอ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีก ารงบประมาณขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาล ไดมีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทัว่ ไป เปนเงิน 19,000.- บาท ในการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ไปแลว นั้น
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดมาตรฐานเกณฑราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้นฐาน ครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร ป 2556 ขึ้นใหม จึ ง ขอรั บ ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล
ในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้
ขอความเดิม สํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
19,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (MICT)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา
1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ขอความใหม สํานักปลัดเทศบาล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
19,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (MICT)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๗
- มีหนวยประมลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา
1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ผู บ ริห ารทอ งถิ ่น จึง ขอเสนอญัต ติเ พื ่อ ขอรับ ความเห็น ชอบในการเปลี ่ย นแปลงคํา ชี้แ จง
งบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวด คาครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจาย
ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตอ งเสนอญัตติตอ สภาเทศบาลตําบล
บางปะอิน เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณรายจาย ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน

๘
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2542 สวนที่ 5
การคลัง และทรัพยสินของเทศบาล
มาตรา 67 บัญญัติวา เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(8) เงินอุดหนุน
และมาตรา 67 ทวิ บัญญัติวา การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัด อนุมัติแลว
เหตุผล
ตามเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจาย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลฯ ไดตั้ง
งบประมาณรายจาย ดังนี้
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือ เอกชนในกิจ การอันเปนสาธารณประโยชน ตั้ง ไว
500,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน หมูที่ 9 ตําบลบานเลน
อําเภอบางปะอิ น ขนาด 250 KVA 3 เฟส 4 สาย ระบบ 22,000 – 400/250 โวลต รายละเอีย ด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556
ทั้งนี้ ปรากฏวา ไมเพียงพอในการเบิกจาย เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบางปะอิน
ไดป ระมาณการคาใชจายในการขยายเขตไฟฟ า ดัง กล าว เป นเงิ น 755,391.16 บาท (เจ็ ดแสนห าหมื่ น
ห าพันสามรอยเกาสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค)
ดังนั้น เทศบาลฯ ตองขอโอนงบประมาณมาเพิ่ม ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อ ขยายเขตไฟฟา
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน ดังกลาว อีก 255,400.- บาท (สองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)
โดยขอโอนลด จาก
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับการศึกษา
ประเภท คาวัสดุ
ประเภทคา อาหารเสริม (นม) ตั้ง ไว 3,241,280.- บาท ปจ จุบ ันงบประมาณคงเหลือ
1,556,532.65 บาท
ขอโอนลด จํานวน 255,400.- บาท (สองแสนหาหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณไปตั้งจายในหมวด
เงินอุดหนุน จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

๙
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการโอนงบประมาณรายจาย ไปตั้งจาย
ในหมวดเงินอุดหนุน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
- อานญัตติ นายกเทศมนตรี
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด ว ย ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับ ความเห็ นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเป นรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ไดตั้ง งบประมาณ
รายจาย ดังนี้
กองการศึกษา (แผนงานการศึกษา)
งบอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรีย นในสังกัด สพฐ.
ในเขตเทศบาล ตั้งไว 4,760,600.- บาท โอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556
จํานวน 200,000.- บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,464,700.- บาท ขอโอนลด 339,000.- บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
ประเภทคาใชสอย

๑๐
1) รายการรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ และ
ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขชื่อโครงการ ตามมติคณะผู บริ หารท อ งถิ่น เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (โครงการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมู บาน ประชาชนที่ สนใจในกิ จกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน และพนักงานเทศบาลผูเกี่ยวของ ประจําป 2556) ตั้งไว 800,000.- บาท และโอนลด
ตามมติ คณะผู บ ริ ห ารท อ งถิ่น เมื่ อ วั นที่ 3 มิ ถุน ายน 2556 จํ านวน 150,000.- บาท ป จ จุ บั นคงเหลื อ
38,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 38,000.- บาท
สํานักปลัดเทศบาล งบดําเนินงาน แผนงานสรางความเขมแข็ง
งบดําเนินการ
ประเภทคาใชสอย
1) รายการรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการเทศบาลเคลื่ อนที่ เพื่อประชาชน ตั้ง ไว 100,000.- บาท ปจจุ บันยอดเงิ นคงเหลื อ
100,000.- บาท ขอโอนลด 50,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาล
งบกลาง แผนงานงบกลาง
รายจายตามขอผูกพัน
- ค า ใช จ า ยเพื่ อ เป น ทุ น การศึ ก ษา ตั้ ง ไว 100,000.- บาท ป จ จุ บั น ยอดเงิ น คงเหลื อ
100,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 100,000.- บาท

รวมขอโอนลด เปนเงินทั้งสิ้น 527,000.- บาท เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1) โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง ระบบเครือขายไรสาย (WIRELESS LAN) เปนเงิน 95,000.- บาท
- เพื่ อจ ายเปนคาจั ดซื้ อพรอมติดตั้งระบบเครื อขายไรสาย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย LAN
CARD แบบไรสาย USB (WIRELESS USB CARD) พรอมอุปกรณเชื่อมโยง (WIRELESS Access Point) สําหรับติดตั้ง
ในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน (ใหม) รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
2) โครงการตกแตงอาคารสํานักงาน และหองประชุมของเทศบาล ตั้งไว 420,000.- บาท
- เพื่ อ ตกแตง ห อ งประชุม เทศบาล ชั้ น 3 อาคารสํ านัก งานเทศบาล (ใหม ) จํ านวน 1 จุ ด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป 2556
กองชาง
งบลงทุน
คาครุภัณฑ แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

๑๑
- จัด ซื้อ กลอ งวงจรปด แบบอิน ฟาเรด ชนิด ปรับ เลนสได ขนาด 12 โวลต 500 แอมป
ระยะการมองเห็น ไมนอยกวา 20.00 เมตร จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,000.- บาท เปนเงิน 12,000.- บาท
เพื่อเปลี่ยนตัวกลอง ที่ติดตั้งบริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 2 จุด และบริเวณดานในอาคาร
สํานักงานเทศบาล จํานวน 1 จุด เนื่องจากกลองทั้ง 3 ตัว โดนฝนตกหนัก ฟาผา จึงทําใหกลองวงจรปดไดรับ
ความเสียหายใชการไมได จํานวน 3 ตัว จึงจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(รายละเอียดปรากฏตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมเปนเงินทีต่ ั้งจายเปนรายการใหม ทั้งสิ้น 527,000.- บาท
จึง เรียนมาเพื่อ ขอรับ ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อ โปรดพิจ ารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ทานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลคะ จากทีท่ านผูบ ริหาร ไดเสนอญัตติมานั้นนะคะ
- ขอ 1 นะคะ อยากทราบวาไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
ในเขตเทศบาลทราบหรือไมวา ทางเทศบาลนั้นไดตั้งทุนการศึกษา
ตั้งไว 100,000.- บาท นะคะ
- คําถามที่ 2 นะคะ หลักเกณฑในการของทุนการศึกษา
- และคําถามที่ 3 คะ ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาทําอยางไร
ขอบคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผูบ ริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯ ครับ คือทุนการศึกษานี่ไมใชเปนทุนของชาวบาน
แตเปนทุนของเจาหนาที่ พนักงานของเทศบาลนะครับ แลวก็เนื่องดวย
ทุนอันนี้มีขอทักทวงติงจาก สตง. หลายที่ไดมีการขอเรียกเงินคืนนะครับ
งบประมาณตัวนี้ เราไดตั้งไวสําหรับเจาหนาที่ พนักงานทีส่ ามารถจะ
ศึกษาตอในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท แตเนื่องดวยปจจุบัน
ไดมี สตง. เรียกเงินคืนนะครับ แลวก็มีหนังสือของกระทรวงนะครับ
แลวก็ของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยวา ใหชะลอการใหทุน
เรียนไปกอนนะครับ ตรงนี้กเ็ ลยไมไดใชเงินตามที่ไดตั้งไวนะครับ ก็เลย
นํามาใชประโยชนทจี่ ะตกแตงสํานักงานกอนครับ ขอบคุณครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 6 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง 4 ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการโอนงบประมาณรายจาย ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

๑๒
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลคลองจิก
ทํากิจการนอกเขต

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย อําเภอบางปะอิน ไดมอบหมายใหเทศบาลตําบลคลองจิก รับผิดชอบโครงการปรับปรุง และ
ปลูกตนไม บริเวณเกาะกลางถนนอุดมสรยุทธ ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลบางปะอิน
ในการนี้ ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน จึงมีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบล
บางปะอิน เพื่อขอรับความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลคลองจิก ทํากิจการนอกเขต
หลักการ
ตามนัยพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่ม เติม ถึง ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 27 ทวิ บัญญัติวา “เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ
(1) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายใน
เขตของตน
(2) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตําบล
แหงทองถิ่นที่เกี่ยวของ และ
(3) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เหตุผล
เนื่อ งจาก อํ าเภอบางปะอิ น ดําเนินการจั ดทํ าโครงการ “บางปะอิ นสวยเราชวยกั น” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ของอําเภอบางปะอิน ใหมีความสวยงาม นามอง สมกับเปน
เมืองแหงการทองเทีย่ ว และเมืองอุตสาหกรรม โดยกําหนดใหมีการปรับปรุง และปลูกตนไม บริเวณเกาะกลางถนน
อุดมสรยุทธ ชวงทางแยก สายเอเชีย – สี่แยกบางปะอิน
โดยมอบหมายให เทศบาลตําบลคลองจิก รับผิดชอบ โครงการปรับปรุง และปลูกตนไมบริเวณ
เกาะกลางถนนอุดมสรยุทธ ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเปาหมายของโครงการ คณะผูบริหาร จึงขอเสนอญัตติ
ขอใหเทศบาลตําบลคลองจิก ทํากิจการนอกเขต ตามโครงการดังกลาว ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

๑๓
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 10 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหเทศบาลตําบลคลองจิก ทํากิจการนอกเขต

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไมครับ เชิญทานมานะ ครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ประธานสภาที่เคารพ กระผม นายมานะ รื่นญาณ ผมอยาก
จะใหทานผูบริหาร ไปดูตรงที่โลตัสนะครับ วาเอาปายมาตั้งขวางทาง
เวลาเด็กนักเรียนเดินตองเดินอยูขอบถนนเลยครับ แลวก็มีเหล็กเอาอะไร
มากั้นทางฟุตบาธ (footpath) ไวหมดเลย เด็กเดินไมไดครับ ขอใหชวย
ดูแลดวยครับ ขอบคุณครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานผูบริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เดี๋ยวผมจะใหเจาหนาที่ไปดูใหนะครับ ถาสวนไหนที่เปนสถานที่สาธารณะ
หรือเปนเขตทางนะครับ เราก็จะไปดําเนินการใหครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานสมาชิกครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลคะ ชวงนี้ เปนชวงฝนตกแลวนะคะ ตนไมก็ขึ้น
รกมาก แลวก็บริเวณจุดที่เห็นแลวก็ขึ้นรกก็คือ ปรกคลุมทอรางน้ําของ
เทศบาลที่จัดทํา ซึ่งไมมีฝาปดทอนะคะ ก็คือ บริเวณทางไฟวิ่งเทศบาล
หลังอาคารพาณิชยนะคะ ของกํานันฮวง จนถึงเลาะตั้งแตบานพี่คม
ครูแหวว ไปจนถึงอาคารพาณิชยรานมิตรพรชัย ตรงนั้นหญาขึ้นรกมาก
นะคะ ฝากทางเทศบาลชวยดูแลดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานผูบริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

ทอตรงนี้เราไดไปทําเอาไว ตอนนั้นนะครับ เพราะวามันมีปญหาเรื่อง
บริ เวณนั้น ไม มี ทางน้ํา เราก็ ไปทํ าท อไว แล วก็ ซึ่ งทํ ายากลํ าบากมาก
เพราะวาเปนทางที่เขาไปไมได แลวก็เราทําไว แตวาไมเปนไรครับ ถารก

๑๔
เดี๋ยวเราแจงมาก็จะไปดู ให เพราะวาในพื้นที่เราจริงๆ เราก็ตัดหญ าอยู
ตลอดทุกวันอยูแลว ตรงนี้เราก็ดูแลประชาชนอยูแลว แตบางสวนอาจจะ
ไมทั่วถึง ก็ดีครับ ขอบคุณมากที่แจงมานะครับ ชวยกันดู แลวก็เราจะสง
เจาหนาที่ไปดําเนินการใหครับ ขอบคุณครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องเชิญชวนสมาชิกทุกทานนะครับ รวมกิจกรรมในวัน
ตอตานยาเสพติดนะครับ ในวันพรุงนี้นะครับ เวลา 08.30 น. ที่
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” การแตงกายก็คือ ใสเสื้อสีขาว
นะครับ กางเกงก็แลวแตทานนะครับ เสื้อจะเปนโทนขาว ถามีขลิบก็
อนุโลมได ไมเปนไร เราไมไดบังคับ ขอความรวมมือนะครับ แตถาใคร
ติดธุระก็ไมเปนไรครับ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ
ถาไมมี ผมขอขอบคุณทานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.
(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

