(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2554
ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 11.35 น.
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ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
ลายมือชือ่
หมายเหตุ
แสวง คําภีระ
ประธานสภาเทศบาล
นายแสวง
คําภีระ
ทอง สังกรม
รองประธานสภาเทศบาล
นายทอง
สังกรม
วันชัย นารีรกั ษ์
นายกเทศมนตรี
นายวันชัย
นารีรักษ์
สุนันท์ ดีศรี
รองนายกเทศมนตรี
นายสุนนั ท์
ดีศรี
ศิโรจน์ เอกนิรนั ดร์
รองนายกเทศมนตรี
นายศิโรจน์
เอกนิรันดร์
ชุติพันธุ์ ทองชื่น
รองนายกเทศมนตรี
นางชุติพันธุ์ ทองชื่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทองหยาด สุนาคราช
นางทองหยาด สุนาคราช
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมเดช เขียวเชื้อ
นายสมเดช
เขียวเชื้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุวิทย์
ทองหาร
ไม่มา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรร มาดี
เสกสรร มาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายต่วน
ท่าดี
ต่วน ท่าดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปรีชา
วุฒิรตั น์
ปรีชา วุฒิรตั น์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ รุง่ นภาไพศาล
ไพโรจน์ รุง่ นภาไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสายชล โพธิ์โต
สายชล โพธิโ์ ต
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
วิบูลย์ จรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมควร นนทะคําจันทร์
สมควร นนทะคําจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเนียม
ทองสุข
เนียม ทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
ลากิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญชู
เกษา
บุญชู เกษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุง่ ธิวา
จันทร์โทศรี
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจริญ
คืดนอก
เจริญ คืดนอก
ปลัดเทศบาล
นายคนองพล เพ็ชรรืน่
คนองพล เพ็ชรรื่น

/ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม….

-2ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางยาใจ
2. นายสําเริง
3. นายสุวิทย์

พิพัฒน์วฒ
ั นโรจน์
ท่วมกระโทก
ทองหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภคพล
2. นายวีระ
3. นางประนอม
4. นายเชน
5. นางสาววนิดา
6.นายเสน่ห์
7.นางขวัญเรือน
8.น.ส.พรพรรณ
9.จ.อ.ไชโย
10.นายเอกชัย
11.นางสาวชนัญญา
12.นางสาวสาวิตรี
13.นายกิตติพศ
14.นางนัฐภัสสร
15.นายกําไร
16.นายสํารวย
17.นางสมใจ
18.นางสมจอง
19.นางบุษบา
20.นางทัศพร
21.นายพูน
22.นายประสาน
23. นายสุหัส
24.นายเพ็ชร
25.นายเมืองแมน
26.นายคํามี
27.นายมงคล
28.นายรัตนีย์
29.นายคําดี
30.นายพิศูตร์
31.นายประมวล
32.นายปัญญา

กัณทรกิจโกศล
นามวงษ์
ไชยปา
พลชัย
แดงเพลิง
ธูปเมฆ
โพธิ์มูล
ธนวิวฒ
ั น์
อินอุ่นโชติ
จันทะเภา
ยศศรี
คําสร้อย
บุญเพ็ง
ทองไทย
เข็มทอง
อลําศาตร์
อิ่มสกุล
โต๊ะศิลา
แซ่ล้อ
วัฒนกุล
คํามา
สุธงษา
จันทร์ศรี
โพธิมูล
แบนขุนทด
มั่นคง
ป้อมจัตรุ สั
โสภา
ฐานกลางซุ้ย
ตุ้มมี
พรมมาสุข
เกาะศิริ

ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ตําแหน่ง นิตกิ ร 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
ประธานชุมชนที่ 1
ประธานชุมชนที่ 3
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 7
ประธานชุมชนที่ 8
ประธานชุมชนที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
สารวัตรกํานัน
/ถึงกําหนด...

-3ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (10.00 น.) นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมือง
วังน้าํ เย็น ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบ
องค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญสมาชิกเข้านัง่ ตามที่ซึ่งได้จดั ไว้ให้
เมือ่ ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสวง คําภีระ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2554 ครั้งที่ 2/2554 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- แจ้งว่า มีสมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ จํานวน 2 ท่าน คือ นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
และ นายสําเริง
ท่วมกระโทก
- แนะนําตัวพนักงานเทศบาลที่ได้รับโอนมาใหม่ จํานวน 1 ราย คือ
นายกิตติพศ บุญเพ็ง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด กองสวัสดิการสังคม
ช่วยปฏิบตั ิราชการ สํานักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ ซึ่งโอนย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองไก่เถือ่ น ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
-รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1/2554 ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
ประธานสภา ฯ
นายสมควรฯ
นางรุ่งทิวาฯ
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดจะแก้ไขหรือไม่
- ขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่ 20 นายสมควร นนทะคําจันทร์ เดิม ไปราชการ
ขอแก้ไขเป็น มาประชุม
- ขอแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมลําดับที่ 1. “นายสมควร นนทะคําจันทร์ “แก้ไขเป็น
“นายสายชล โพธิ์โต”
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบ แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่ 20
นายสมควร นนทะคําจันทร์ ไปราชการ แก้ไขเป็น มาประชุม และ
แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่ 17. นายสายชล โพธิ์โต มาประชุม แก้ไขเป็น ไปราชการ
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
จึงขอมติที่ประชุม
-ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 15 เสียง และให้เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไข
รายชื่อผู้มาประชุมลําดับที่ 20 นายสมควร นนทะคําจันทร์ ไปราชการ แก้ไขเป็น มาประชุม
แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่ 17 นายสายชล โพธิ์โต มาประชุม แก้ไขเป็น
ไปราชการ และแก้ไข ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ลําดับที่ 1. “นายสมควร นนทะคําจันทร์ “
แก้ไขเป็น “นายสายชล โพธิ์โต”

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555
วาระที่ 2 และวาระที่ 3
- ตามที่สภาเทศบาล ฯ ได้มมี ติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2555 (วาระที่ 1) ในการประชุม ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ
แห่งร่างเทศบัญญัติ มีกําหนด 5 วัน ซึ่งตามกําหนดระยะเวลาไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดแจ้งความ
ประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ
/ได้ร่วมกัน ...
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มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบแปรร่างญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้
ที่ประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับคําแปรญัตติหรือไม่ (วาระที่ 2) และจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่ (วาระที่ 3) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 และข้อ 52) หรือไม่
- ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยกับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วาระที่ 2) และมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 (วาระที่ 3) ตามระเบียบฯ ข้อ 51
และข้อ 52 จํานวน 15 เสียง
-เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบด้วยกับคําแปรญัตติและให้ตรา
เป็นเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 15 เสียง
ถือว่าเป็นเอกฉันท์ ซึ่งจะได้มอบหมายให้ทางเลขานุการสภา ฯ ส่งร่างเทศบัญญัติฯ
เพื่อเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป
3.2 เรื่อง ขออนุมัตโิ อนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2554 มาตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง้ เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 3,099,638.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมตั โิ อนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2554 เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น โดยโอนมาจาก (ข้อบัญญัติ อบต.วังน้าํ เย็น)
หน่วยงานกองช่าง รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
2.2.1 ประเภทงานถนนลาดยาง ตั้งไว้ 3,070,000.- บาท ซึง่ ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว
ปรากฏว่ายังไม่ได้มกี ารใช้จา่ ยแต่ประการใด คงเหลือ 3,070,000.- บาท โอนลดครั้งนี้
3,070,000.- บาท คงเหลือ - บาท
2.2.2 ประเภทงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัง้ ไว้ 450,000.- บาท ซึ่งได้ตรวจสอบ
งบประมาณแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้มกี ารใช้จ่ายแต่ประการใด คงเหลือ 450,000.- บาท
โอนลดครัง้ นี้ 29,638.- บาท คงเหลือ 420,362.- บาท (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.
วังน้ําเย็น หน้า 47 และ 48) ข้าพเจ้า จึงเสนอขออนุมตั ิโอนเงินดังกล่าวข้างต้น มาตั้ง
เป็นรายการใหม่ ในหน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น เป็นเงิน 3,099,638.- บาท
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิง่ ก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิน่
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตาม
รายละเอียดข้อเสนอญัตติทแี่ จ้งให้ทราบแล้ว
/ประธานสภาฯ...
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- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี
- ขอแก้ไข ข้อความในญัตติ เดิม “หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)”
แก้ไขเป็น “หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)”
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทปี่ ระชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 15 เสียง
อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 3,099,638.- บาท ตามญัตติที่แจ้งให้สมาชิกฯ ทราบ
ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ และให้แก้ไขข้อความในญัตติ เดิม หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
ั ฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)”
และวัสดุ (ค่าใช้สอย)” แก้ไขเป็น “หมวดค่าครุภณ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมทราบหรือไม่เชิญเสนอได้
- แจ้ง หนังสือด่วนที่สดุ เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกําหนดตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิน่
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 มีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
- และสําหรับผู้ทเี่ คยยื่นแล้ว ก็ให้ยื่นอีก ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 และสําหรับ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ปรึกษาได้ทนี่ ิตกิ ร
- ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายกฯ สําหรับนายกเทศมนตรี ให้นับแต่วันทีแ่ ถลงนโยบาย
รองนายกฯ ที่ปรึกษา และเลขานุการนายก นับตัง้ แต่วนั ที่มีคําสัง่ แต่งตั้ง และสําหรับ
สมาชิกสภาเทศบาล นับตั้งแต่วันทีก่ ล่าวปฏิญาณตนที่สภาเทศบาล
- ทุกท่านที่เป็นเทศบาลเมือง ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมให้นิติกรได้ชี้แจ้งรายละเอียด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ให้สมาชิกฯ ทราบ
- ได้ชแี้ จงมาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
1.เป็นคู่สัญญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐฯ
2.เป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐฯ
3.รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐฯ
4.เข้าไปมีส่วนร่วมได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในกิจการของเอกชนฯ
- รวมทั้งคู่สมรสด้วย พร้อมทั้งได้อธิบายรายละเอียดตามแบบยื่นบัญชีแสดงรายการ
- แจ้งเพิ่มเติมว่า การขอเอกสารจากธนาคาร (สเตสเม้นท์) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เลขานุการสภาฯ

นางสาวพรพรรณ
(นิติกร)

นายกเทศมนตรี
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ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
นายเพ็ชร โพธิมูล
(ผญบ.หมู่ที่ 18)
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ด.ต.วิบูลย์ฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
นางรุง่ ทิวาฯ
ที่ประชุม

- ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสรุปและต้อนรับคณะกรรมการหมูบ่ ้าน (กม.) ฯ ในวันที่ 22
สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บา้ นทรัพย์นิยม
(ชุมชนที่ 10) หมู่ที่ 2 ตามโครงการประกวดหมูบ่ ้านระดับอําเภอ
- แจ้ง โครงการ “เทศบาลใส่ใจ ชุมชนสุขสรรค์” เทศบาลสัญจร ประจําปี 2554
ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7
- แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการจัดเทศบาลสัญจร ครั้งนี้ เป็นการจัดหลังการเลือกตั้งร่วมกันระหว่าง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในการจัดครั้งนี้มีกาแสดงบนเวทีซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 เขต 1 จะมีคณะทํางานฯ 2 ชุด กลุม่ 2 เขต 2 จะมีคณะทํางานฯ 4 ชุด
และกลุม่ ที่ 3 เขต 3 จะมีคณะทํางานฯ 4 ชุด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกสภาเทศบาลช่วย
กําดับดูแล
-โดยการจัดเทศบาลสัญจรขึน้ มาก็เพื่อสร้างความสามัคคีให้ชุมชนและในเขตเทศบาลเมือง
ของเรา ซึง่ ในการจัดการแสดง จะมีคณะครูโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ ของเรา
เป็นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง และเกณฑ์การให้คะแนน และการแสงจะต้อง
ไม่ตา่ํ กว่า 5 นาที
- ในเรื่องการแข่งขันกีฬาเซปัตตะกร้อ ของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล โดยเทศบาลได้จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาเซปัตตะกร้อ โดยการแบ่งพนักงานและลูกจ้างออกเป็น 3 ทีม ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 โดยมีรองวิทยาฯ เป็นผู้ควบคุมทีม ทีมที่ 2 โดยมีรองเชษฐ์ เป็นผู้ควบคุมทีม
และทีมที่ 3 โดยมีช่างเชน เป็นผู้ควบคุมทีม โดยจะมีการแข่งขันเก็บคะแนนไปเรือ่ ย ๆ
- รับทราบ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ที่ผา่ นมา
- วันนี้ทไี่ ด้มาร่วมประชุม ขอเรียนท่านประธาน ว่า อยากให้สมาชิกฯ เข้าไปดูแล
ทุกหมูบ่ ้านให้ทั่วถึงมากกว่านี้ ไม่ใช่ดูแลเฉพาะหมูบ่ ้านตนเอง เนื่องจากตอนนี้ได้ยกฐานะ
เป็นเทศบาลเมืองแล้ว
- รับทราบ
- ชีแ้ จงว่า ถ้ามีปญ
ั หาอะไรให้โทรประสานแจ้งผมหรือรองนายกฯ ได้เลย ซึ่งทุกเรื่อง
เราสามารถดูแลซึง่ กันและกันได้
- ขอนําเรียนปัญหาเกี่ยวกับถังขยะ ซึ่งได้เสนอขอไปแล้ว แต่ได้ยังไม่ทวั่ ถึง ให้จดั สรร
ให้ชัดเจนว่าให้กี่ครอบครัวต่อ 1 ถัง บางคนส่งรายชื่อมาแต่ไม่ได้ถังขยะ อยากให้
เจ้าหน้าที่ลงไปจัดกลุ่มให้ดว้ ย
- รับทราบ และฝากให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขช่วยดูแลด้วย ประสานงานด้วย
- ชีแ้ จงว่า ตอนนี้ถงั ขยะจะเหลือเฉพาะถังสํารอง ซึ่งอยูร่ ะหว่างการดําเนินการจัดซือ้ อยู่
- ขอเรียนว่า ถ้ามีปัญหาเดือดร้อนอะไร ขอให้โทรติดต่อกับ สท. เขต 3 ได้ทกุ คน
ทุกเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ
- รับทราบ
/ประธานสภาฯ...
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ประธานชุมชน ทุกชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น และผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม 11.35 น.
(ลงชื่อ)

นัฐภัสสร ทองไทย ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

(ลงชื่อ)

คนองพล เพ็ชรรืน่ เลขานุการสภาเทศบาล
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)

สําเนาถูกต้อง
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น

(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 4 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ
แสวง คําภีระ
ประธานสภาเทศบาล
นายแสวง
คําภีระ
ทอง สังกรม
รองประธานสภาเทศบาล
นายทอง
สังกรม
วันชัย นารีรกั ษ์
นายกเทศมนตรี
นายวันชัย
นารีรักษ์
สุนนั ท์
ดีศรี
รองนายกเทศมนตรี
นายสุนนั ท์
ดีศรี
ศิโรจน์ เอกนิรนั ดร์
รองนายกเทศมนตรี
นายศิโรจน์
เอกนิรันดร์
ชุติพันธุ์ ทองชืน่
รองนายกเทศมนตรี
นางชุติพันธุ์ ทองชื่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางทองหยาด สุนาคราช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสมเดช
เขียวเชื้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุวิทย์
ทองหาร
เสกสรร มาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรร มาดี
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ต่วน ท่าดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายต่วน
ท่าดี
ปรีชา วุฒิรตั น์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายปรีชา
วุฒิรตั น์
ไพโรจน์ รุง่ นภาไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ รุง่ นภาไพศาล
ยาใจ พิพัฒน์วฒ
ั นโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสายชล โพธิ์โต
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
วิบูลย์ จรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมควร นนทะคําจันทร์
สมควร นนทะคําจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเนียม
ทองสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญชู
เกษา
บุญชู เกษา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางรุง่ ธิวา
จันทร์โทศรี
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเจริญ
คืดนอก
เจริญ คืดนอก
ปลัดเทศบาล
นายคนองพล เพ็ชรรืน่
คนองพล เพ็ชรรืน่

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสายชล
2. นายสําเริง
3. นายเนียม

โพธิโ์ ต
ท่วมกระโทก
ทองสุข

หมายเหตุ

ไม่มา
ไปราชการ
ไปราชการ

ไปราชการ

ลากิจ
ไปราชการ

ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
/4. นายสมเดช….

-24. นายสมเดช
เขียวเชื้อ
5. นายสุวิทย์
ทองหาร
6. นางทองหยาด สุนาคราช
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.จ.อ.วิทยา
2. นายวีระ
3. นางประนอม
4. นายเชน
5. นางสาววนิดา
6. นางสาวอมรรัตน์
7. นายวิโรจน์
8. นางนาถตยา
9. นางนันทนา
10.นางขวัญเรือน
11.น.ส.พรพรรณ
12. จ.อ.ไชโย
13.นายเอกชัย
14.นายเจษฎาภรณ์
15.นางสาวนิตยา
16.นายเทคนิค
17.นางนัฐภัสสร
18.นายกําไร
19.นายสุด
20.นางทัศพร
21.นายสํารวย
22.นางสมใจ
23.นางทัศพร
24.นายประสาน
25.นางเกษร
26. นายสุหัส
27.นายเพ็ชร
28.นายรัตนีย์
29.นางสมคิด
30.นายคําดี
31.นายประยงค์
32.นายวินัย

ลีละศาสตร์
นามวงษ์
ไชยปา
พลชัย
แดงเพลิง
สุพรหมมา
พันธวรรณ์
โภคา
สุขบงกช
โพธิ์มูล
ธนวิวฒ
ั น์
อินอุ่นโชติ
จันทะเภา
สุวรรณโสภา
ผุยบัวค้อ
จันทรานนท์
ทองไทย
เข็มทอง
เจริญดง
เจริญดง
อล่ําศาสตร์
อิ่มสกุล
วัฒนกุล
สุธงษา
ดวงแก้ว
จันทร์ศรี
โพธิมูล
โสภา
คงสิม
ฐานกองซุ้ย
พงจิตรภักดิ์
คงแก้ว

ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ตําแหน่ง นิตกิ ร 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 5
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ 2
ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
ประธานชุมชนที่ 1
ประธานชุมชนที่ 2
ตัวแทนชุมชนที่ 2
ประธานชุมชนที่ 3
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 7
ประธานชุมชนที่ 10
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้จัดการศูนย์สามวัยฯ
/ถึงกําหนด….

-3ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (14.00 น.) นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมือง
วังน้าํ เย็น ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบ
องค์ประชุม จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญสมาชิกเข้านัง่ ตามที่ซึ่งได้จดั ไว้ให้
ประธานสภาฯ แจ้งว่า ก่อนที่จะดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
กระผมขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ ทุกท่าน ลุกขึน้ ยืนสงบนิง่ 1 นาที เพื่อเป็นการถวายอาลัยสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี ซึง่ พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ลง เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2554 เวลา 16.37 น. และสํานักนายกฯ ได้ประกาศให้ส่วนราชการต่าง ๆ ลดธงครึ่งเสา–ไว้ทุกข์
มีกําหนด 15 วัน ตัง้ แต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม)
เมือ่ ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสวง คําภีระ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1.1 มีสมาชิก และเลขาฯ จํานวน 4 ท่าน ไปราชการ เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม
โครงการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2554
คือ 1.นายสายชล โพธิโ์ ต 2.นายสําเริง ท่วมกระโทก 3.นายสมเดช เขียวเชือ้
4.นายสุวทิ ย์ ทองหาร และ 5. นายเนียม ทองสุข สมาชิกสภาเทศบาลลากิจ 1 คน
1.2 การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ตามคําสั่งเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นที่ 385/2554 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2554
และ คําสั่งที่ 493/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
เรือ่ ง เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสามัญให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้
รวม 5 ราย ประกอบด้วย
1. นายวิโรจน์ พันธวรรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5
เลื่อนเป็น เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว
ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร
2. จ.อ.ไชโย อินอุ่นโชติ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 เลื่อนเป็น เจ้าพนักงานธุรการ 5
สังกัดกองสาธารณสุขฯ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศิลปกิจโกศล ตําแหน่ง บุคลากร 4 เลือ่ นเป็น บุคลากร 5
ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล
4. นางสาวพรพรรณ ธนวิวัฒน์ ตําแหน่ง นิติกร 4 เลื่อนเป็น นิติกร 5
สังกัด กองวิชาการและแผนงาน
5. นายเอกชัย จันทะเภา ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 4 เลื่อนเป็น นักพัฒนาชุมชน 5
สังกัด กองสวัสดิการสังคม
- เรียนเชิญท่านนายกประดับขีด
-รับทราบ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554
ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

ประธานสภา ฯ

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม ว่ามีขอ้ ความใดจะแก้ไขหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติทปี่ ระชุม
- ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 14 เสียงโดยไม่มีการ
แก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการสภา ฯ

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
1.1 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555
วาระที่ 1 (รับหลักการ)
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2555 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555
คําแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งได้ชี้แจง
รายละเอียดของหลักการและเหตุผล สถานะการคลัง หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งงบประมาณและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา พร้อมได้มอบหมาย
ให้เลขานุการสภา ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของประมาณรายรับ และรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมได้ทราบ
-ได้ชี้แจงรายละเอียดคําแถลงงบประมาณ สถานะการคลัง หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งงบประมาณและประมาณการรายรับ–รายจ่าย ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลการลด
และการเพิ่มของประมาณรายรับและรายจ่าย และรายละเอียดของโครงการต่างๆ
โดยสรุปได้ ดังนี้
ประมาณการรายรับ ตัง้ ไว้รวมทัง้ สิ้น 83,000,000.- บาท แยกเป็น
รายได้ที่จัดเก็บเอง
ประมาณการไว้
5,259,500.- บาท
- หมวดภาษีอากร
ประมาณการไว้
1,955,000.- บาท
- หมวดค่าทําเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการไว้ 870,000.- บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ ประมาณการไว้
847,000.- บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณการไว้
1,582,500.- บาท
- หมวดรายได้จากทุน
ประมาณการไว้
5,000.- บาท
รายได้ที่รฐั บาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ประมาณการไว้ 43,740,500.- บาท
- หมวดภาษีจดั สรร
ประมาณการไว้
43,740,500.- บาท
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้
ประมาณการไว้
- หมวดเงินอุดหนุน
ประมาณการไว้
- เงินอุดหนุนทัว่ ไปกิจการอืน่ ประมาณการไว้

34,000,000.- บาท
34,000,000.- บาท
บาท
/ประมาณการ...
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ประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้
82,686,350.-บาท โดยจําแนกตามแผนงานดังนี้
1. ด้านบริหารทั่วไป
ตั้งไว้
23,987,850.- บาท
-แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม
19,507,750.- บาท
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม
4,480,100.- บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม ตั้งไว้
45,713,000.- บาท
-แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
19,428,360.- บาท
-แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
4,374,460.- บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม
2,104,500.- บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
15,317,680.- บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม
2,628,000.- บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ ยอดรวม
1,860,000.- บาท
3. ด้านการเศรษฐกิจ
ตั้งไว้
2,013,000.- บาท
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
บาท
-แผนงานพาณิชย์
ยอดรวม
2,013,000.- บาท
-แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
บาท
10,972,500.- บาท
4. ด้านการดําเนินการงานอื่น ตั้งไว้
-แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
10,972,500.- บาท
- และแจ้งงบประมาณโดยจําแนกรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตามหน่วยงาน โดยสรุปให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามลําดับ ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 16,540,140.- บาท
- รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 14,285,140.- บาท
1. หมวด เงินเดือน และค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 7,899,800.- บาท
2. หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
ตั้งไว้ 1,470,340.- บาท
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 3,645,000.- บาท
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
805,000.- บาท
5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
445,000.- บาท
6. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
ตั้งไว้
20,000.- บาท
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 2,255,000.- บาท
กองคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,750,380.- บาท
- รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 3,686,380.-บาท แยกเป็น
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้ 1,914,180.- บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 610,200.- บาท
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,092,000.- บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
70,000.- บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
- บาท
6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
- บาท
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
64,000.- บาท
/กองสาธารณสุข...
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-รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้
13,806,540.- บาท แยกเป็น
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้ 2,034,120.- บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 3,480,240.- บาท
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 6,710,600.- บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้ 735,580.- บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
846,000.- บาท
6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
บาท
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
463,000.- บาท
กองช่าง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
7,435,600.- บาท
-รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 6,943,600.- บาท แยกเป็น
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้ 1,142,640.- บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 1,020,960.- บาท
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 4,680,000.- บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
100,000.- บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
บาท
6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
บาท
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
492,000.- บาท
กองวิชาการและแผนงาน ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3, 987,330.- บาท
-รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 3,612,330.- บาท แยกเป็น
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้
648,500.- บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
862,630.- บาท
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,021,200.- บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
80,000.- บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
บาท
6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
บาท
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
375,000.- บาท
กองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 21,288,360.- บาท
-รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 20,880,360.- บาท แยกเป็น
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้ 698,220.- บาท
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 1,941,400.- บาท
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 12,797,740.- บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 680,000.- บาท
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 4,763,000.- บาท
6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
บาท
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 408,000.- บาท
/กองสวัสดิการสังคม…

-7กองสวัสดิการสังคม ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,442,500.-รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 4,417,500.- บาท
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้ 764,700.2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 640,800.3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,520,000.4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
5.หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 1,492,000.6.หมวดรายจ่ายอืน่ ๆ
ตั้งไว้
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
25,000.- งบกลาง
นายกเทศมนตรี

ด.ต.วิบูลย์
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

บาท
แยกเป็น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งไว้ 10,972,500.- บาท

- ชีแ้ จงเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 19 หมู่ 2 หมู่ 14
และ หมู่ 3
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 14 ซึง่ ชาวบ้านได้จัดซื้อทีด่ ินให้เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
- ส่วนไฟฟ้าก็ได้เข้าไปดําเนินการให้แล้ว ในส่วนที่เหลือจะให้กองช่างดําเนินการไปเรื่อยๆ
- ในฐานะที่เทศบาลได้ดําเนินการขยายพื้นที่ ในกรณีทชี่ าวบ้านได้รอ้ งเรียนเกี่ยวกับ
เรือ่ งถังขยะ จะมีการขยายการจัดซื้อถังขยะเพิ่มหรือไม่
- ควรมีการจัดซื้อถังขยะเพิม่ เติม
- ชีแ้ จงว่าได้ตงั้ งบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมแล้ว ได้ตงั้ งบประมาณไว้
ในกองสาธารณสุขฯ หน้า 59 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้
250,000.- บาท
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี และเลขานุการสภา ฯ ได้เสนอแถลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทัง้ ชี้แจงเหตุผลประมาณการ
รายรับและรายจ่ายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เป็นอย่างอื่นหรือไม่เชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมแห่งนี้
- สมาชิกสภาเทศบาลในทีป่ ระชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในรายละเอียด
แห่งร่างเทศบัญญัตวิ าระที่ 1 แล้ว จึงมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 14 เสียง
- เป็นอันว่าในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 15 เสียง ถือว่า
เป็นเอกฉันท์ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. 2547 ข้อ 49)
- และเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พจิ ารณาร่างเทศบัญญัตโิ ดยละเอียด จึงขอเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
(ด.ต. วิบลู ย์ จรัตน์, นายสมควร นนทะคําจันทร์ และ นางยาใจ พิพัฒน์วัตนโรจน์)
มีกาํ หนด 5 วัน โดยกําหนดแปรญัตติในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49) และ
/เสนอให้…

-8เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
- และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืน่ หรือไม่ ถ้าไม่มถี ือว่าที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการสภา ฯ

3.2 เรือ่ ง ขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ 2554 เป็นเงิน 800,000.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
ของหน่วยงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 800,000.- บาท เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน งบประมาณคงเหลือ
800,000.- บาท จึงขออนุมัตโิ อนมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 44,120.- บาท
2.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ จํานวน 100,000.- บาท
3.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น จํานวน 8,610.- บาท
4.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ จํานวน 207,690.- บาท
5.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน)
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 50,000.- บาท
6.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ แผนงานพาณิชย์/งานโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 59,000.- บาท
7.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 8,700.- บาท
8.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ จํานวน 85,880.- บาท
9.โอนมาเพิ่มในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 16,000.- บาท
เป็นเงิน 800,000.-บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- ชีแ้ จงว่าเดิมตัง้ ไว้เพื่อจัดซือ้ รถเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ แต่ปนี ี้ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้า และมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จําเป็นกว่า จึงขอโอนมาเป็น
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 – 9 ดังกล่าวข้างต้น
/ประธานสภาฯ…
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มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

พ.จ.อ.วิทยาฯ

นายไพโรจน์ รุ่งฯ
นางรุง่ ธิวาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ตามที่ทา่ นนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 14 เสียง
อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นเงิน
800,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยตามข้อ 1 – 9 ตามญัตติที่แจ้งให้สมาชิกฯทราบ
ดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.3 เรื่อง ขอให้สภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติเรื่อง ขอให้สภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552
ขอเชิญท่านรองปลัดอธิบายเพิ่มเติม
- ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น เดิมประกอบด้วย ท่านายกเทศมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน อสม. ผู้แทนชุมชน
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นประธาน
- เดิมมีท่าน สท.ต่วน ท่าดี และท่าน สท.ไพโรจน์ เดชเจริญศรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการท่านเดิมได้หมดวาระลง จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ จํานวน 2 ท่าน
- เสนอ นางรุ่งธิวา จันทร์โทศรี
- เสนอ นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
เป็นคณะกรรมการบริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น
- ขอผู้รับรองด้วย
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ให้ นางรุ่งธิวา จันทร์โทศรี และนางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์ เป็นคณะกรรมการ
บริหารของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมทราบหรือไม่เชิญเสนอได้
- แจ้งแบบก่อสร้างโรงรับจํานําให้สมาชิกฯ ทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่แจ้ง
ให้ทราบ ซึ่งชั้นแรก จะเป็นห้องทํางาน ชั้นที่ 2 จะโล่ง ชั้นที่ 3 จะเป็นที่พักของ
เจ้าหน้าที่ สถานที่หน้า อบต.เก่า
- แจ้งกําหนดการจัดเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ และการจัดงานกินมหากุศล
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ซึ่งเดิมมีร้านค้าเข้าร่วมทั้งหมด 97 ร้าน
- ปีนี้รูปแบบการจัดงานเหมือนเดิม ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล

ประธานสภาฯ

/นายกเทศมนตรี…
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- การออกร้านชุมชนเหมือนเดิม มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 – 19 เข้ามาเพิ่มเติม
โดยให้สมาชิกทั้ง 18 ท่าน ออกร้านร่วมกันกับผู้ใหญ่บา้ น
- ขอเชิญผู้ใหญ่บา้ นร่วมวางพานพุ่มในตอนเย็นด้วย
- ขอเรียนถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ยงั ไม่ได้รับสําหรับผู้ที่ส่งรายชื่อมาให้แล้ว

ประธานสภาฯ
นายรัตนีย์ โสภา
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17)
นายเอกชัยฯ
- ชีแ้ จงว่า ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2553
ที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ งวดแรกจะได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ และถ้าเงินออก
เมือ่ ไหร่ จะมีหนังสือไปแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
เลขานุการสภาฯ
- ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชแี้ จงให้ทราบ สิทธิ์ที่จะได้เริม่ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม – กันยายน
ฝากทางท่านผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงให้ผู้สงู อายุทราบด้วย
ที่ประชุม
- รับทราบ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ประธานชุมชน ทุกชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น และผู้ทเี่ ข้าร่วม
ประชุมในวันนี้
ปิดการประชุม 15.40 น.
(ลงชื่อ)

นัฐภัสสร ทองไทย ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

(ลงชื่อ)

คนองพล เพ็ชรรืน่ เลขานุการสภาเทศบาล
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)

สําเนาถูกต้อง
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้าํ เย็น

(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
นายวันชัย
นารีรักษ์
นายสุนันท์
ดีศรี
นายศิโรจน์
เอกนิรันดร์
นางชุติพันธุ์ ทองชื่น
นายแสวง
คําภีระ
นายทอง
สังกรม
นายเสกสรร มาดี
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
นายต่วน
ท่าดี
นายปรีชา
วุฒิรัตน์
นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
นายสายชล โพธิ์โต
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
นายสมควร นนทะคําจันทร์
นายเนียม
ทองสุข
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
นายบุญชู
เกษา
นางรุ่งธิวา
จันทร์โทศรี
นายเจริญ
คืดนอก
นางทองหยาด สุนาคราช
นายสมเดช
เขียวเชื้อ
นายสุวิทย์
ทองหาร
นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
วันชัย นารีรักษ์
ไม่มา
ศิโรจน์
เอกนิรันดร์
ชุติพันธุ์ ทองชื่น
แสวง คําภีระ
ทอง สังกรม
ไม่มา
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ต่วน ท่าดี
ปรีชา วุฒิรัตน์
ไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
สายชล โพธิ์โต
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
วิบลู ย์ จรัตน์
สมควร นนทะคําจันทร์
เนียม ทองสุข
สําเริง ท่วมกระโทก
บุญชู เกษา
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
เจริญ คืดนอก
ทองหยาด สุนาคราช
สมเดช เขียวเชื้อ
สุวิทย์ ทองหาร
ไปราชการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุนันท์
2. นายเสกสรร

ดีศรี
มาดี

ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
/ผู้เข้าร่วมประชุม….
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1. นายภคพล
2. นายวีระ
3. นายบรรเจิด
4. นางสาววนิดา
5. นายชัยยะ
6. นายเสน่ห์
7. นางนาถตยา
8. น.ส.พรพรรณ
9. จ.อ.ไชโย
10.นายพวัชชัย
11.นางกาญจนา
12.นางสาวณิชฐกันต์
13.นางนัยน์ปพร
14.นายมานิต
15.นางสาวนิตยา
16.นายชูศักดิ์
17.นายเจษฎาภรณ์
18.นางอาภรณ์
19.นายคําพันธ์
20.นางสาวสุดารัตน์
21.นางมาลี
22.นางสาวชนัสถ์นันท์
23.นางสาวนุชนภา
24.นางสาวขนิษฐา
25.นางสาวนวียา
26.นางสาวมยุรินทร์
27.นางสาวนวลอนงค์
28.นางนัฐภัสสร
29.นางสมร
30.นางสมจอง
31.นายพูน
32.นายทวี
33. นายสุหัส
34.นายรัตนีย์
35.นายโชคชัย
36.นายพุทธา
37.นายคําดี
38.นายปัญญา

กันทรกิจโกศล
นามวงษ์
แววพิลา
แดงเพลิง
รวมทรัพย์
ธูปเมฆ
โภคา
ธนวิวัฒน์
อินอุ่นโชติ
ปัญญา
อุทามนตรี
ต่อโชติ
ศิขินารัมย์
กองบุญธรรม
ผุยบัวค้อ
ขวัญสุข
สุวรรณโสภา
สว่างชื่น
วงษ์แดง
หอมหวล
ปาลา
ไชยสนาม
หอมหวล
เทียมฤทธิ์
จันลออ
โตสารเดช
รัตนคุณูประการ
ทองไทย
จากเทียบ
โต๊ะศิลา
คํามา
ชัยสิทธิ์
จันทร์ศรี
โสภา
ผลทรัพย์
จันทะสิงห์
ฐานกองซุ้ย
แดงศิริ

ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล
ตําแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
ตําแหน่ง นิติกร 4
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ 2
ตําแหน่ง บุคลากร 4
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4
ตําแหน่ง ครู คศ.2
ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย
ตําแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 3
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 1
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 2
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ประธานชุมชนที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
สารวัตรกํานัน
/ถึงกําหนด...

-3ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (14.00 น.) นายภคพล กันทรกิจโกศล รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่า ครบองค์ประชุม จึงเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม
และเชิญสมาชิกเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ให้
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสวง คําภีระ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- แจ้งว่า นายคนองพล เพ็ชรรื่น เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก
ไปประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
เวลา 14.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมี แต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น
- และขอเสนอ นายภคพล กันทรกิจโกศล ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ทําหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลฯ ชั่วคราว แทนปลัดเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้
-ขอผู้รับรองสองท่าน
ที่ประชุมมีมติรับรอง 16 เสียง
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองให้ นายภคพล กันทรกิจโกศล ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล
ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราวแทนปลัดเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้
- ขอเชิญ ผอ.วีระ ได้ชี้แจงรายละเอียดของทางโรงเรียนกรณีที่เด็กนักเรียนได้ไปร่วมกิจกรรม
รายการ เด็กหัวกระทิ ณ ทางช่องมหาดไทยแชลแนล ซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมาทางโรงเรียน
ของเราได้เป็นแชมป์ประจําสัปดาห์ และประจําเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเชิญอาจารย์
ผู้ดูแลเด็กในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ได้มาบรรยายบรรยากาศในการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
- ได้แนะนําตัวนักเรียนที่ไปร่วมการแข่งขัน จํานวน 3 คน และให้เด็กนักเรียนแนะนําตัว และ
เล่าถึงบรรยากาศการไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ไปถึงห้องอัด จนถึงเวลาอัดรายการเสร็จเรียบร้อย
และ แจ้งว่า จะมีการแข่งขันแชมป์ประจําปีในปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้
-รับทราบ
- แจ้งเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตามคําสั่งเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ที่ 257/2554 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
เทศบาลได้มีคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 ราย คือ
1.นายพวัชชัย ปัญญา
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
2.นางกาญจนา อุทามนตรี ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย
- เรียนเชิญนายกเทศมนตรีประดับขีดตามลําดับ
- แจ้งเรื่อง การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ตามคําสั่งเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นที่ 693/2553 ,155/2554, , 302/2554
เรื่อง เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลสามัญให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึน้ รวม 7 ราย
ประกอบด้วย
1.นางนกยูง...

ผู้รับรอง
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นางมาลี ปาลา
(ครูผู้ดูแลเด็ก)
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ

6. นางนกยูง ศุภะกะ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เลื่อนเป็น นักวิชาการเงินและบัญชี 5
7. นางนัยน์ปพร ศิขินารัมย์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลื่อนเป็น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
3. นายมานิต กองบุญธรรม ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลื่อนเป็น เจ้าพนักงานธุรการ 3
4. นางสาวนิตยา ผุยบัวค้อ ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ 1 เลื่อนเป็น เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ 2
5. นายชูศักดิ์ ขวัญสุข ตําแหน่ง บุคลากร 3 เลือ่ นเป็น บุคลากร 4
6. นางนัฐภัสสร ทองไทย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลื่อนเป็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
7. นายเจษฎาภรณ์ สุวรรณโสภา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เลื่อนเป็น เจ้าพนักงานพัสดุ 4
- เรียนเชิญนายกเทศมนตรีประดับขีดตามลําดับ
- แจ้งเรื่อง การมอบโล่รางวัลการคัดเลือกพนักงาน และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2553
- ตามประกาศเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เรื่อง การคัดเลือกพนักงานและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกเป็นพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามประกาศฯ แยกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. พนักงานดีเด่น ได้แก่ นางสาววนิดาแดงเพลิง พนักงานเทศบาล
ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
2. พนักงานครูดีเด่น ได้แก่ นางอาภรณ์ สว่างชืน่ พนักงานครูเทศบาล
ตําแหน่ง ครู คศ.2
3. เจ้าหน้าที่ดีเด่น ได้แก่
3.1 นายคําพันธ์ วงษ์แดง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ
3.2 นางสาวสุดารัตน์ หอมหวล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3.3 นางมาลี ปาลา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย
3.4 นางสาวชนัสถ์นันท์ ไชยสนาม พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. เจ้าหน้าที่ดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน ได้แก่
- นางสาวนุชนภา หอมหวล พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ได้มอบโล่รางวัลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกฯ
4. การประเมินผลงานดีเด่นของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประจําปีการศึกษา 2553
- ตามประกาศเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เรื่อง การประเมินผลงานดีเด่นของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ประจําปีการศึกษา 2553 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
โดยได้คัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ นางสาวขนิษฐา เทียมฤทธิ์
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 3/ครูผู้ดูแลเด็ก
1. ขวัญใจผู้ปกครอง ได้แก่ นางสาวนวียา จันลออ
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 1/ครูผู้ดูแลเด็ก
/2. ขวัญใจ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

2. ขวัญใจผูด้ ูแลเด็ก ได้แก่
3.1 นางสาวชนัสถ์นันท์ ไชยสนาม
ตําแหน่ง หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 2/ครูผู้ดูแลเด็ก
3.2 นางสาวมยุรินทร์ โตสารเดช ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
3. ห้องเรียนดีเด่น ได้แก่ นางสาวนวลอนงค์ รัตนคุณูประการ
ตําแหน่ง รักษาราชการ หัวหน้า ศพด.ทม.วังน้ําเย็น 2/ครูผู้ดูแลเด็ก
-ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นตามลําดับ
- รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดจะแก้ไขหรือไม่
ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุม
- ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม 15 เสียง โดยไม่มีการแก้ไข
แต่อย่างใด

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเงินช่วยเหลือการศึกษา เป็นเงิน 550,000.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ขอแสดงความยินดีกับพนักงานครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่าน และขออนุญาต
ไปทําภารกิจสําคัญ และมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายศิโรจน เอกนิรันดร์ ดําเนินการต่อไป
- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติที่ 3.1 ให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
โดยโอนมาจากหน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
อาคารจอดรถยนต์ เป็นเงิน 550,000.- บาท เพื่อโอนเป็นค่าใช้จ่ายในสํานักปลัดเทศบาล
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,296,000.- บาท โอนลดครั้งที่ 1 เป็นเงิน 654,936.- บาท โอนเพิ่ม
ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 123,500.- บาท ใช้ไปแล้ว 764,523.- บาท คงเหลือ 41.- บาท ซึ่งไม่
เพียงพอในการใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม 487,400.- บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในรายจ่าย
งบกลาง 1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (3) เงินช่วยเหลือการศึกษา ตั้งไว้ 495,000.- บาท
ใช้ไปแล้ว 465,600.- บาท คงเหลือ 29,400.- บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการใช้จ่าย จึงขออนุมัติ
โอนเพิ่ม 62,600.- บาท รวมโอนทั้งสิ้น 550,000.- บาท จึงขอเสนอญัตติการโอนเงิน
งบประมาณฯ ดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 16 เสียง
อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อเป็นค่า
ตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯและเงินช่วยเหลือการศึกษา รวมเป็นเงิน 550,000.- บาท
ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
/3.2 เรื่อง...

-63.2 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 98,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- ขออนุญาตชี้แจงและเสนอญัตติ การขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) 98,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ของเทศบาล
ตั้งไว้ในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 98,000.- บาท
ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอเสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ประธานสภาฯ
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 98,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.3 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 40,300.- บาท
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน - เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 40,300.- บาท จึงขอโอนเพิ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (กิจกรรมอบรมเรือ่ งการ
จัดการขยะในชุมชนและรณรงค์คัดแยกขยะปี 2554) เป็นเงิน 10,000.- บาท และโอนมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เป็นเงิน 30,300.- บาท รวมโอนทั้งสิ้น 40,300.- บาท จึงขอเสนอญัตติการการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้ง
ให้ทราบแล้ว
ประธานสภาฯ
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 40,300.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.4 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 100,000.- บาท
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ของหน่วยงานกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ภายในบริเวณสระว่ายน้ําเทศบาลตําบลวังน้ําเย็นขนาดยาว
25 เมตร กว้าง 5 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลงของทศบาลตําบลวังน้ําเย็น
/ตั้งไว้...
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ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ตั้งไว้ 100,000.- บาท โอนเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปลูกต้นมะพร้าว
โดยรอบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จํานวน 300 ต้น
เป็นเงิน 50,000.- บาท และโอนมาตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า
ศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 50,000.- บาท รวมโอนทัง้ สิ้น
100,000.- บาท จึงขอเสนอญัตติการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 100,000.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

3.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายฯ พ.ศ.2554
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากเดิม ค่าจ้างเหมาปลูก
ต้นมะพร้าวโดยรอบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จํานวน 300 ต้น
เป็นเงิน 90,950.- บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 90,950.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ฯลฯ จึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ
ดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ประธานสภาฯ
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.6 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 70,000.- บาท
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชัว่ คราว) ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
หลังคาไฟเบอร์พร้อมติดตั้งแอร์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จํานวน 1 หลัง
เป็นเงิน 70,000.- บาท โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน กองสาธารณสุขฯ
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่าย
/โครงการ...
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น (กิจกรรมอบรม
เรื่องการจัดการขยะในชุมชนและรณรงค์คัดแยกขยะปี 2554) ปีงบประมาณ 2554 เป็นเงิน
70,000.- บาท จึงขอเสนอญัตติการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 70,000.- บาท เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

3.7 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 71,180.- บาท
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุ 12 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
ตั้งไว้ 2,750,000.- บาทใช้ไปแล้ว 2,678,820.- บาท คงเหลือ 71,180.- บาท โอนลดครั้งนี้
71,180.- บาท คงเหลือ - บาท เพื่อโอนเพิ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา เป็นเงิน 71,180.- บาท
จึ งขอเสนอญั ตติ การการโอนเงิ นงบประมาณรายจ่ ายฯ ดั งกล่ าวให้ ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาตาม
รายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ประธานสภาฯ
- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 71,180.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.8 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 100,000.- บาท
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- เสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) ของหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ําและพื้นของตลาดสด ตั้งไว้ 100,000.- บาท
และได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว ยังไม่มีการใช้จ่ายแต่ประการใด จึงขออนุมัติโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหน่วยงานกองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดไม่ต่ํากว่า 25 แรงม้า
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000.- บาท และโอนเพิ่มมาตั้งจ่ายในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 30,000.- บาท รวมโอนทั้งสิ้น
100,000.- บาท จึงขอเสนอญัตติการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
/ประธานสภาฯ...
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- ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เป็นเงิน 100,000.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง สถานีตํารวจภูธรวังน้ําเย็นขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังน้ําเย็น เป็นที่ทําการชั่วคราว ของสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเย็น
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- ตามหนังสือ ที่ สก 0592.11/1756 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขอความ
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) อนุเคราะห์ใช้สถานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น (เดิม) เป็นที่ทําการชั่วคราว
ของสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเย็น โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
ประธานสภาฯ
- ตามทีท่ ่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้สถานีตํารวจภูธรวังน้ําเย็นใช้สถานที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเย็น (เดิม)
เป็นที่ทําการชั่วคราว ของสถานีตํารวจภูธรวังน้ําเย็น มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือจนกว่าการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์
4.2 เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554
ประธานสภา ฯ
- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอเรื่องให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
นายภคพล
- ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) โดยได้แจ้งหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมได้ทราบในเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพรพรรณฯ
-ชี้แจงว่า เนื่องจากเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเทศบาลที่ได้ยกฐานะขึ้นจากเทศบาลตําบล
วังน้ําเย็น เป็น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127
ตอน 112ง ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2553 ประกอบกับจังหวัดสระแก้ว ได้มีหนังสือ
ที่ สก 0017.1/ว 1046 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 เรื่องสุสานและฌาปนสถาน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบว่ามีการออกเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ
เพื่อกําหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ.2528 หรือไม่หากตรวจสอบพบว่ายังมิได้ดาํ เนินการให้เร่งดําเนินการ
โดยเร็ว และรายงานจังหวัดทราบ จึงเห็นสมควรออกเทศบัญญัติเ พื่อให้ส อดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.2528 โดยกําหนดเขต หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้
จัดตั้งสุสานและฌาปณสถานสาธารณ วิธีเก็บ ฝัง เผา ขุด หรือย้ายศพตลอดจนการใช้หรือรักษา
เครื่องใช้ในการนี้ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะฯ จึงได้จัดทําร่างเทศบัญญัตบิ ัญญัตเิ ทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554
/และที่สําคัญคือ...
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- และที่สําคัญคือการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม โดยในร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ได้กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ข้างท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว เช่น การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน
และฌาปณสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปณสถานเอกชน กําหนดไว้ ฉบับละ 1,000.- บาท
และขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายละเอียดต่าง ๆ ตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่แจ้ง
ให้ทราบ
-ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติทปี่ ระชุม
-สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติฯ
วาระที่ 1 แล้วจึงมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ จํานวน 16 เสียง
- เป็นอันว่าในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554 จํานวน 16 เสียง ถือว่าเป็นเอกฉันท์
เสนอให้พิจารณาในสามวาระรวดเดียวจบ
-เห็นด้วยตามเสนอ จํานวน 16 เสียง
-และเพื่อให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ได้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจาณาร่วมกัน
อีกครั้งหนึ่งว่าจะอภิปรายเป็นอย่างอื่น แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือคงตามร่างเดิมหรือไม่ (วาระที่ 2)
และจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ (วาระที่ 3) หรือไม่เชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมแห่งนี้
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในรายละเอียดแห่งร่าง
เทศบัญญัตฯิ มีมติเห็นชอบและให้คงตามร่างเดิม (วาระที่ 2) และมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2554 (วาระที3่ )ตามระเบียบฯ
ข้อ 51 และข้อ 52 จํานวน 16 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา ฯ
นายทวี (ผญ.ม.13)

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
นายทวี (ผญ.ม.13)
รองนายกเทศมนตรี

- แจ้งว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ขออนุมัติสร้างวัดเขาเทพนิมิตมงคล แต่ยังขาดหนังสืออนุมัติ
จากทางสภาเทศบาล จึงไม่สามารถสร้างวัดได้ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ชี้แจงรายละเอียด
- ชี้แจงว่า วัดเขาเทพนิมิตมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว ไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งเดิมได้ยื่นเอกสารขออนุมัติก่อสร้างไว้แล้ว
ตั้งแต่ปี 2547 แต่ยังขาดเอกสารการอนุมัติของสภา อบต. จังหวัดสระแก้ว จึงส่งหนังสือขออนุญาต
กลับมาเพื่อขอให้ทางสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างวัดเขาเทพนิมิตมงคล
- ตามที่ นายทวี ชัยสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
อนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างวัดเขาเทพนิมิตมงคลได้ ณ สถานทีห่ มู่ 13 อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
- และขอให้ทางช่างเทศบาลได้เขียนแบบพิมพ์เขียวให้อีกครั้งด้วย
- จะแจ้งให้ทางกองช่างทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศิโรจน์ เอกนิรันดร์)

ที่ประชุม
นางนาถตยาฯ

- รับทราบ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เทศบาล จะมีพิธีเปิดศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
/แจ้งประชาสัมพันธ์...
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ประธานสภาฯ

- แจ้งประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออกกําลังระบาด ซึ่งการพ่นหมอกควัน ฤทธิ์ยาอยู่ได้แค่วันเดียว
และฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายด้วย
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มจี ึงขอปิดการประชุม
และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประธานชุมชน
ทุกชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม 15.30 น.
(ลงชือ่ )

นัฐภัสสร ทองไทย ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

(ลงชื่อ)

ภคพล กันทรกิจโกศล
(นายภคพล กันทรกิจโกศล)

สําเนาถูกต้อง
(นายภคพล กันทรกิจโกศล)
รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว

(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554
ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 7 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เลิกประชุมเวลา 14.45 น.
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นายวันชัย
นารีรักษ์
นายแสวง
คําภีระ
นายทอง
สังกรม
นายเสกสรร มาดี
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
นายต่วน
ท่าดี
นายปรีชา
วุฒิรัตน์
นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
นายสายชล โพธิ์โต
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
นายสมควร นนทะคําจันทร์
นายเนียม
ทองสุข
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
นายบุญชู
เกษา
นางรุ่งธิวา
จันทร์โทศรี
นายเจริญ
คืดนอก
นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
วันชัย นารีรักษ์
แสวง คําภีระ
ทอง สังกรม
เสกสรร มาดี
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ต่วน ท่าดี
ลากิจ
ไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
สายชล โพธิ์โต
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
วิบูลย์ จรัตน์
สมควร นนทะคําจันทร์
เนียม ทองสุข
สําเริง ท่วมกระโทก
บุญชู เกศา
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
เจริญ คืดนอก
คนองพล เพ็ชรรื่น

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายปรีชา

วุฒิรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางประนอม
2. นายบรรเจิด
3. นางสาววนิดา
4. น.ส.อมรรัตน์
5. น.ส.ชนัญญา
6. น.ส.นันทนา
7. นางนาถตยา
8. น.ส.พรพรรณ
9. นางนัฐภัสสร

ไชยปา
แววพิลา
แดงเพลิง
สุพรหมมา
ยศศรี
สุขบงกช
โภคา
ธนวิวัฒน์
ทองไทย

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
จพง..ธุรการ 5
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
นิติกร 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
/10.นายกําไร...

-210.นายกําไร
11.นายสุด
12.นางประนอม
13.นางสมใจ
14.นางทัศพร
15. นายพูน
16. นายสฤษดิ์
17. นายจําเริญ
18. นายสุหัส
19. นายไสว
20. นางสมคิด
21. นายยงยุทธ
22. นายรัตนีย์
23. นายคําดี
24. นายพิศูตร์
25. น.ส.วรีภรณ์
26. นางสาวประทุมพร
27. นายสมเดช
28. นายสุวิทย์
29. นายทองจันทร์
30. นางจิดาภา
31. นายบรรดิษฐ์

เข็มทอง
เจริญดง
พิมพยอม
อิ่มสกุล
วัฒนกุล
คํามา
ศรีบุรินทร์
ผัดเย็นฉ่ํา
จันทร์ศรี
สีเล
คงสิม
นาคเกษม
โสภา
ฐานกองซุ้ย
ตุ้มมี
อึ่งสุนทร
พิมเสนาะ
เขียวเชื้อ
ทองหาร
ลาสอาด
ไขลี
ไขสี

ประธานชุมชนที่ 1
ประธานชุมชนที่ 2
ประธานชุมชนที่ 5
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 7
ประธานชุมชนที่ 8
ตัวแทนชุมชนที่ 10
กํานันตําบลวังน้ําเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
นักวิชาการชํานาญการ
สสก.สระแก้ว

ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (13.30 น.) นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุม
จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญสมาชิกเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ให้
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสวง คําภีระ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554 ครั้งที่ 2/2554
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- แจ้ง สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 1 คน คือ นายปรีชา วุฒิรัตน์
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

ประธานสภา ฯ
นางรุ่งธิวาฯ(สมาชิกฯ)

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดจะแก้ไขหรือไม่
- ขอแก้ไขหน้า 5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขจาก “นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์”
เป็น “นายสายชล โพธิ์โต”
- ขอแก้ไขหน้า 2 รายชื่อลําดับที่ 23 แก้ไขจาก “นายสุพัช จันทร์แก้ว” เป็น
“นายสุหัส จันทร์ศรี”

นางยาใจฯ(สมาชิกฯ)

/ประธานสภาฯ...

-3ประธานสภา ฯ
ประธานสภา ฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ จาก
“นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์” เป็น “นายสายชล โพธิโ์ ต” และแก้ไขรายชื่อลําดับที่ 23
จาก “นายสุพัช จันทร์แก้ว” เป็น “นายสุหัส จันทร์ศรี” ด้วย
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติ
ที่ประชุม
- ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุม 16 เสียง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจาก “นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์” เป็น
“นายสายชล โพธิ์โต” และแก้ไขรายชื่อลําดับที่ 23 จาก “นายสุพัช จันทร์แก้ว”
เป็น “นายสุหัส จันทร์ศรี”

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์ตามประเพณีท้องถิ่น เป็นเงิน 430,000.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสงกรานต์ตามประเพณีท้องถิ่น เป็นเงิน 430,000. –บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 ข้อ 89 จึงขอเสนอญัตติการจ่ายขาด
เงินสะสมดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติและรายละเอียดแนบท้าย
ญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- พร้อมแจ้งเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 12 และ 13 จัดงานวันสงกรานต์ 2 วัน อําเภอวังน้ําเย็นจะจัด
ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ หน้าอําเภอวังน้ําเย็น โดยส่วนหนึ่งเทศบาลให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงานดังกล่าวให้กับอําเภอในการดําเนินการ และส่วนหนึ่งเทศบาลเราจะจัด
ในวันที่ 13 เมษายน 2554 ณ ตลาดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น รวมงบประมาณทั้งสิ้น
430,000.- บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าจัดขบวนรถแห่สงกรานต์ ค่าอาหาร ค่าวังดนตรี
ค่าเต็นท์ ค่าเก้าอี้ ค่าเสื้อ ค่าดอกไม้ และค่าน้ําดื่ม ฯลฯ สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้
- ส่วนผู้คนที่จะมาร่วมในงาน ได้ประสานกับท่านกํานันไว้แล้ว และจะแจกเสื้อลายดอกให้กับ
ผู้มาร่วมงาน จํานวน 200 ตัว ชุมชน และพนักงาน 400 ตัว รวม 600 ตัว
- วงดนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 มี 2 วง วงรามสูรจะเล่นตอนเช้า ส่วนวงเพชรศิลา
จะเล่นตอนบ่าย
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 16 เสียง
อนุมัติให้เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์
ตามประเพณีท้องถิ่น เป็นเงิน 430,000.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.2 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 790,800.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
/นายกเทศมนตรี...
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- ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 790,800.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
(1) ก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.ยาว 24 เมตร เพื่อป้องกันดินด้านหลังอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาพังทลาย เป็นเงิน 98,700.-บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําภายในสระว่ายน้ําเทศบาลฯ เป็นเงิน 82,100.- บาท
(3) ก่อสร้างต่อเติม/ปรุงปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ 15) เป็นเงิน 450,000.- บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ 15) เป็นเงิน 80,000.- บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4
บ้านวังบูรพา หมู่ 18) เป็นเงิน 80,000.- บาท
- เชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
- ชี้แจงว่า ที่ต้องต่อเติมศูนย์เล็กเพิ่มเติม เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอสําหรับเด็กทีม่ ีจํานวน
เพิ่มมากขึน้ ในแต่ละปี และบางแห่งสถานที่เดิมชํารุด จึงต้องมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ
กับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยสําหรับเด็กที่จะรับเพิ่ม
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา และท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เป็นเงิน 790,800.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
(1) ก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.ยาว 24 เมตร เพื่อป้องกันดินด้านหลังอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาพังทลาย เป็นเงิน 98,700.-บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําภายในสระว่ายน้ําเทศบาลฯ เป็นเงิน 82,100.- บาท
(3) ก่อสร้างต่อเติม/ปรุงปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ 15) เป็นเงิน 450,000.- บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2
บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ 15) เป็นเงิน 80,000.- บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4
3.3 เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นขยะศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร เป็นเงิน 130,700.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นขยะศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร เป็นเงิน 130,700.- บาท พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการดําเนินการ
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้ง
ให้ทราบแล้ว
- และเดิมมีกําหนดเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 เนื่องจากตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก
จึงเลื่อนไปวันที่ 6 มิถุนายน 2554
/ประธานสภาฯ...
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ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นขยะศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร เป็นเงิน 130,700.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น พ.ศ.2554
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น พ.ศ.2554 พร้อมทั้งขอเชิญท่านสมาชิกฯ
ได้ตรวจดูรายละเอียดในร่างระเบียบฯ นี้ และขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
- ชี้แจงว่า ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
- โดยทางฝ่ายประจําได้ยกร่างมาตามเจตนารมณ์ฯ จึงได้กําหนดไว้เพื่อให้ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ได้ยึดถือและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ฯ และเมื่อท่านได้ตรวจดู
รายละเอียดแล้ว ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้อีกในสภาแห่งนี้ และจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่
สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ และท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
ตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น พ.ศ.2554
16 เสียง
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- ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ เชิญแจ้งให้ทราบได้
- ขอความร่วมมือ ท่านกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ประธานชุมชน ประชาสัมพันธ์ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบด้วย
เกี่ยวกับงานวันสงกรานต์
- วันที่ 12 - 13 จะมีท่านเสนาะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วย
- สําหรับงานวันสงกรานต์ ท่านนายอําเภออยากจะให้จัดเป็นงานประเพณีโดยถาวร
- แจ้งข่าวดีสําหรับศูนย์เด็กเล็กจะมีการดําเนินการก่อสร้างอีกหนึ่งแห่ง หมู่ที่ 14 บ้านวังศิลา
- ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดสระแก้ว มี ผดด.อยู่ประมาณ 700 กว่าคน
ปีงบประมาณหน้า จะมีงบจัดตั้งศูนย์เครือข่ายที่วังน้ําเย็นในต้นเดือนพฤษภาคม นี้
- ขอเพิ่มเติมเรื่องศูนย์เด็กเล็ก อยากให้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กเพิ่มเติม
ทีบ่ ้านเกศแก้วด้วย
- ก่อนที่เราจะดําเนินการ ต้องให้เครดิต ผดด. เป็นคนเสนอเข้ามาด้วย
- ศาลาที่จะปรับปรุงศาลา 2 หลัง เป็นหลังเดียวกัน อยากให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วย
- ให้ผู้ใหญ่บ้านประสานกับคอร์ทีม
/นายบรรเจิด...

-6น.ส.อมรรัตน์ฯ
นายบรรเจิดฯ
เลขานุการสภาฯ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11
นายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18
เลขานุการสภาฯ
น.ส.อมรรัตน์ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- ชี้แจงว่า ตอนนี้ได้ออกไปสํารวจแล้ว และอยู่ระหว่างการประมาณการแบบใหม่ตามที่ชาวบ้าน
ต้องการ
- แจ้งว่า ชาวบ้านอยากได้แบบมีหลังคาด้านข้างด้วย
- ผู้ใหญ่เห็นด้วยหรือไม่
- เห็นด้วย
- แจ้งการประชาคมทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน การที่เขียนความต้องการลงไป อาจจะไม่ได้ทุกอย่าง
ตามที่ต้องการ พร้อมได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- วันนี้เวลา 15.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล ณ สนามหน้าอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
- แจ้งขอเพิ่มเกี่ยวกับศูนย์เด็ก เดิมที่ล้อมไว้ โดยใช้เงินชาวบ้านออกช่วยกัน ตอนี้ด้านข้างก็เริ่ม
ผุพังบางแล้ว อยากให้พิจารณาด้วย
- แจ้ง บ้านวังบูรพา/คลองสารพา เทศบาลสัญจรเป็นที่สุดท้ายหลังสงกรานต์
- พร้อมแจ้งให้กองคลังไปจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่อย่างเดียวก่อน
- แจ้งเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษี ซึ่งเดิมให้แจ้งบัญชีทรัพย์สินบัญชีเดียว จึงขอแจ้งเพิ่มเติมโดยให้ยื่น
เป็น 2 บัญชี ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 (รายละเอียดได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุม)
- รับทราบ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มจี ึงขอปิดการประชุม
และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประธานชุมชน
ทุกชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม 14.50 น.
(ลงชื่อ)

นัฐภัสสร ทองไทย ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

(ลงชื่อ)

คนองพล เพ็ชรรื่น เลขานุการสภาเทศบาล
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)

สําเนาถูกต้อง
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 24 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เลิกประชุมเวลา 14.50 น.
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นายวันชัย
นารีรักษ์
นายแสวง
คําภีระ
นายทอง
สังกรม
นายเสกสรร มาดี
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
นายต่วน
ท่าดี
นายปรีชา
วุฒิรัตน์
นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
นางยาใจ
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
นายสายชล โพธิ์โต
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
นายสมควร นนทะคําจันทร์
นายเนียม
ทองสุข
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
นายบุญชู
เกษา
นางรุ่งธิวา
จันทร์โทศรี
นายเจริญ
คืดนอก
นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
วันชัย นารีรักษ์
แสวง คําภีระ
ทอง สังกรม
เสกสรร มาดี
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ต่วน ท่าดี
ปรีชา วุฒิรัตน์
ไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
สายชล โพธิ์โต
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
ลาป่วย
สมควร นนทะคําจันทร์
เนียม ทองสุข
สําเริง ท่วมกระโทก
บุญชู เกศา
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
เจริญ คืดนอก
คนองพล เพ็ชรรื่น

ผู้ไม่มาประชุม
1. ด.ต. วิบูลย์

จรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายเกรียงไกร
2. นางประนอม
3. นายเชน
4. นายชัยยะ
5. น.ส.อมรรัตน์
6. นางขวัญเรือน
7. น.ส.นันทนา
8. น.ส.ชนัญญา

ปริธรรมัง
ไชยปา
พลชัย
รวมทรัพย์
สุพรหมมา
โพธิมูล
สุขบงกช
ยศศรี

รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานสาธารณสุข 7
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
จพง..ธุรการ 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
/9. นายเอกชัย...

ผู้เข้าร่วมประชุม

-29. นายเอกชัย
10.นางนัฐภัสสร
11.จ.อ.ไชโย
12.นายเจษฎาภรณ์
13.นายกําไร
14.นายอุดร
15.นายเทียน
16.นายทิม
17.นายสมาน
18.นายบุญเรียน
19.นายสํารวย
20.นางสมใจ
21.นายสิงห์
22. นายพูน
23. นายสุพัช
24. นายประยงค์
25. นายสุรพล
26. นายเพ็ชร
27. นางสมคิด
28. นายทวี
29. นายพนม
30. นายยงยุทธ
31. นายคําดี
32. นายพิศูตร์
33. นางชุติพันธุ์
34. นายสุนันท์
35. นายศิโรจน์
36. นายสมเดช

จันทะเภา
ทองไทย
อิ่นอุ่นโชติ
สุวรรณโสภา
เข็มทอง
นาพิบูลย์
จารึกดี
สินธุชัย
จ้อยสูงเนิน
สีดาบุตร
อลําศาตร์
อิ่มสกุล
ศิริมงคล
คํามา
จันทร์แก้ว
พงจันทร์ดา
แก้วลือชัย
โพธิมูล
คงสิม
ชัยสิทธิ์
ทองสุข
นาคเกษม
ฐานกองซุ้ย
ตุ้มมี
ทองชื่น
ดีศรี
เอกนิรันดร์
เขียวเชื้อ

นักพัฒนาชุมชน 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
เจ้าพนักงานธุรการ 4
เจ้าพนักงานพัสดุ 3
ประธานชุมชนที่ 1
ตัวแทนชุมชนที่ 1
ตัวแทนชุมชนที่ 1
ตัวแทนชุมชนที่ 2
ตัวแทนชุมชนที่ 2
ตัวแทนชุมชนที่ 2
ประธานชุมชนที่ 3
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ประธานชุมชนที่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (13.00 น.) นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุม
จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญสมาชิกเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ให้
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสวง คําภีระ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งให้สมาชิกทราบ และขอให้สมาชิก
ได้กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
- แจ้ง สมาชิกลาป่วย 1 คน คือ ด.ต.วิบูลย์ จรัตน์
/เลขานุการ...

-3เลขานุการสภา ฯ

ที่ประชุม

- แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ว่า เดิมเราใช้ระเบียบฯ พ.ศ. 2547 ระเบียบฯ ตัวใหม่ทแี่ จ้งให้สมาชิกทราบ
เป็นการแก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกรายละเอียดบางข้อความในระเบียบฯ ตัวเก่า โดยมีการยกเลิก
ข้อความ่ใหม่ 6 ข้อ และเพิ่มเติมข้อความใหม่ 3 ข้อ (พร้อมทั้งได้แจ้งรายละเอียดการยกเลิก
และเพิ่มเติมข้อความให้ที่ประชุมทราบ) และขอให้ท่านสมาชิกได้กลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2554
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554

ประธานสภา ฯ
นายบุญชูฯ(สมาชิกฯ)
ประธานสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

- เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดจะแก้ไขหรือไม่
- ขอแก้ไข ชื่อสกุลจาก “ศ” เป็น “ษ”
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แก้ไข ชื่อสกุลจาก “ศ” เป็น “ษ” ด้วย
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติ
ที่ประชุม
-ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 15 เสียง และให้เจ้าหน้าทีแ่ ก้ไข
ชื่อสกุลของนายบุญชู จาก “ศ” เป็น “ษ”

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภา ฯ

ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรือ่ ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นเงิน 661,000.-บาท (สํานักปลัด)
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
-ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ฯลฯ
และเพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย โต๊ะทํางานระดับ 8 จํานวน 2 ชุด และจัดซื้อ
เก้าอี้ จํานวน 3 ตัว เป็นเงิน 661,000.-บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้ที่ประชุมได้พจิ ารณา
ตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ 15 เสียง
อนุมัติให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ฯลฯ และเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ประกอบด้วย โต๊ะทํางานระดับ 8 จํานวน 2 ชุด และจัดซื้อเก้าอี้
จํานวน 3 ตัวเป็นเงิน 661,000.-บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดตั้งสถาธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
/นายกเทศมนตรี...
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- ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการจัดตั้งสถาธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ของเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งสถาธนานุบาล หรือโรงรับจํานํา เป็นภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และเนื่องจากวังน้ําเย็นของเราเป็นกึ่งเมืองกึ่งชุมชน ซึ่งการจัดตั้ง
โรงรับจํานําสามารถช่วยดูแลพี่น้องประชาชนชาววังน้ําเย็นได้ดี พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างและข้อดี
ของการจัดตั้งโรงรับจํานํา ของเทศบาลตําบลวัฒนานคร ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2546 มาตรา 53 (8) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขต
เทศบาล โดยให้มีการดําเนินกิจการสถาธนานุบาล (โรงรับจํานํา) หรือสถานสินเชื่อของท้องถิ่นเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือคนยากจน พร้อมได้ยกตัวอย่างการจัดตั้งโรงรับจํานําของเทศบาลแห่งแรก
คือเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมาเทศบาลนครสวรรค์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ฯลฯ
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบดําเนินการจัดตั้งสถาธนานุบาล หรือ
โรงรับจํานําของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- หลังจากนั้นก็จะจัดตั้งคณะทํางานทําการวิเคราะห์และดําเนินการ ขอให้ท่านประธาน
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลด้วย
- การจัดตั้งคณะทํางาน โดยคณะทํางานประกอบด้วย สมาชิกเขตละ 1 คน รวม 3 คน
เข้ามาทํางานร่วมกับพนักงานเทศเทศบาล
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา และท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นดําเนินการจัดตั้งสถาธนานุบาล (โรงรับจํานํา) ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ เขตละ 1 คน
เพื่อจัดหาสถานที่
- เสนอ นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี เป็นตัวแทนเขต 1
- เสนอ นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล เป็นตัวแทนเขต 2
- เสนอ นายสําเริง
ท่วมกระโทก เป็นตัวแทนเขต 3
- รับทราบ
- ให้คนนอกร่วมเป็นกรรมการได้หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอ นายสํารวย อลําศาตร์
ประธานชุมชนที่ 3 และนายสุรพล แก้วลือชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
- แจ้งขอเปลี่ยนเป็น นายพูน คํามา ประธานชุมชนที่ 8
- แล้วจะนัดประชุมร่วมกันกับพนักงานเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
3.3 เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานีวิทยุ FM ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 385,500 บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานีวิทยุ FM ของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเงิน 385,500 บาท
เพื่อใช้สําหรับงานประชาสัมพันธ์ พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการดําเนินการให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
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- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานีวิทยุ FM ของเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น เป็นเงิน 385,500 บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.4 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เนื่องจากเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองวังน้ําเย็น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพือ่ ให้การดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
ตามระเบียบฯ จึงขอให้เทศบาลดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด โดยมี
คณะกรรมการที่ต้องผ่านการเลือกตั้งจากสภาเทศบาล จํานวน 2 ตําแหน่ง ประกอบด้วย
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจํานวนสามคน
2.คณะกรรมการติเดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาคัดเลือกจํานวนสามคน
- ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ มีทั้งหมด 2 ชุด สมาชิก
ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 6 ท่าน จะต้องไม่ซ้ํากัน พร้อมทั้งเสนอให้สภาคัดเลือกเขตละ
1 ท่านต่อ 1 คณะ และขอให้สมาชิกแต่ละเขตได้เสนอชื่อสมาชิก
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ และท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทราบ
จึงขอให้สมาชิกฯ ในที่ประชุมแห่งนี้เสนอชื่อสมาชิกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- เสนอ นายปรีชา วุฒิรัตน์
เป็นตัวแทนเขต 1
- เสนอ นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์ เป็นตัวแทนเขต 2
- เสนอ นายบุญชู เกษา
เป็นตัวแทนเขต 3
-     !   " นายปรีชา วุฒิรัตน์
นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์ นายบุญชู เกษา !#$#!%
      &'(  ) &*+ %
คณะกรรมการติเดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- เสนอ นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
เป็นตัวแทนเขต 1
- เสนอ นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง
เป็นตัวแทนเขต 2
- เสนอ นายเจริญ คืดนอก
เป็นตัวแทนเขต 3
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอชื่ออื่นเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง และนายเจริญ คืดนอก ได้รับคัดเลือกให้เป็น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- ขอเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.6 โอนเพิ่ม เพื่อเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 350,000.- บาท และขอ
แก้ไขยอดเงินทั้งสิ้นจากเดิม 1,667,820.- บาท แก้ไขเป็น 2,017,820.- บาท
- รับทราบ
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3.5 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล 377,000.-บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล 377,000.-บาท
พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการดําเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอให้ที่ประชุม
ได้พจิ ารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2554 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 377,000.-บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
3.6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เป็นเงิน 2,017,820.- บาท
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
เป็นเงิน 2,017,820.- บาท เพื่อเป็นค่า
(1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนป่า (กลุ่มกุดโดน) 176,915.- บาท
(2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนป่า (กลุ่มวัดสวนป่า) 166,938.- บาท
(3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านชัยณรงค์ 140,575.- บาท
(4) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังชมภู 192,577.- บาท
(5) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านภูเวียง 252,547.- บาท
(6) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังแก้ว 188,925.- บาท
(7) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังบูรพา/บ้านคลองสาระพา 402,056.- บาท
(8) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังจําปี 147,287.- บาท
และโอนเพิ่มเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท
- พร้อมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีการขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าจะเป็นผู้ประเมิน ส่วนเราจะเป็น
ฝ่ายคํานวณค่าใช้จ่ายอีกทีว่าจะสามารถขยายเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ ซึ่งการขยายเขตไฟฟ้าเป็น
นโยบายของเทศบาลอยู่แล้ว
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
(1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนป่า (กลุ่มกุดโดน) 176,915.- บาท
(2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนป่า (กลุ่มวัดสวนป่า) 166,938.- บาท
(3) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านชัยณรงค์ 140,575.- บาท
(4) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังชมภู 192,577.- บาท
(5) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านภูเวียง 252,547.- บาท
(6) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังแก้ว 188,925.- บาท
/(7) ขยายเขต...
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(8) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังจําปี 147,287.- บาท
และโอนเพิ่มเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 350,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,017,820.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

3.7 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา
- ได้เสนอญัตติการขออนุมัตแิ ก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
กองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จากเดิม ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ตั้งไว้
800,000.- บาท แก้ไขเป็น ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน ตั้งไว้ 800,000.- บาท ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอให้ที่ประชุม
ได้พจิ ารณาตามรายละเอียดข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบแล้ว
- ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมตั้งไว้ขนาดขับเคลื่อน 2 ล้อ มีหลังคา ยอดเงิน 800,000.- บาท ซึ่ง
สามารถซื้อได้ถึงขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งไม่มีผลกระทบถึงวงเงินในการจัดซื้อ
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้พิจารณา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ จึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 15 เสียง
ให้เทศบาลเมืองวังน้ําเย็นแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2554
กองสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จากเดิม ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ตั้งไว้
800,000.- บาท แก้ไขเป็น ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน ตั้งไว้ 800,000.- บาท ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เสนอเพื่อทราบ
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาฯ
คุณชนัญญาฯ

4.1 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ.2553
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้ทราบ
- ได้เสนอญัตติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ.2553
รายละเอียดตามข้อเสนอญัตติที่แจ้งให้ทราบ
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองวิชาการผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ชี้แจงรายละเอียดผลสรุปการดําเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินประจําปีตามแผนพัฒนาปี
พ.ศ.2553 สรุปได้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ตามลําดับ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีจํานวน 5 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 2 โครงการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีจํานวน 23 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 15 โครงการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจํานวน 7 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 2 โครงการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีจํานวน 24 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 15 โครงการ
/5.ยุทธศาสตร์...
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เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีจํานวน 7 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 4 โครงการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจํานวน 28 โครงการ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 19 โครงการ
รวมโครงการทั้งสิ้น 94 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 57 โครงการ
- หากท่านสมาชิกท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอทราบข้อมูลได้กับคุณชนัญญาได้
- ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติให้ทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ
- รับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ.2553

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
นางยาใจฯ
นายกเทศมนตรี
นางยาใจฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

นายบุญชูฯ
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

- ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หรือไม่ เชิญแจ้งให้ทราบได้
- แจ้งว่า คลอทีมที่เข้าไปทํางานในชุมชน/หมู่บ้าน ท่านสามารถใช้หรือบอกกล่าวได้
- แจ้งเรื่องการทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินของหมู่ 14
- แจ้งว่า ศูนย์เด็กเล็กแต่และแห่งของเทศบาล จะมีแนวทางการเรียนการสอนคล้าย ๆ กัน
ท่านสามารถนําบุตรหลานของท่านเข้าสมัครเรียนในศูนย์เด็กเล็กที่ใกล้บ้านท่านได้เลย
และเพื่อเป็นการประหยัดเงิน และสะดวกในการไปรับไปส่ง จึงแนะนําให้ท่านนําบุตรหลาน
ของท่านสมัครเข้าเรียนที่ศูนย์ใกล้บ้าน โดยให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย
- แจ้งเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพระสทึง ซึ่งได้ดําเนินการและจะแล้วเสร็จในปี 57 นี้
พร้อมเสนอว่าน่าจะมีคลองส่งน้ํา และเราจะต้องดึงคลองส่งน้ํามาที่บ้านเรา ซึ่งแผนในอนาคต
ของเรา คือ เรื่องน้ํา ซึ่งมาจากอ่างเก็บน้ําคลองพระสทึง
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คลอทีม ต้องมานั่งเขียนแผนร่วมกัน
- แจ้งเรื่องการจัดทําผังเมืองในอนาคต ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้
- รับทราบ
- เสนอว่า ทางเข้าหมู่บ้านร้อยต่อ อยากให้ทําถนนทางเข้าบ้านด้วย
- การทําถนนทั้งในเขต และนอกเขต หน้าทีเ่ ราสามารถทําได้แค่เสาไฟฟ้า อยู่ ๆ ให้เราไปเชื่อต่อถนน
ไม่สามารถทําได้
- เมื่อก่อนเคยทําเรื่องเข้าไป เขาแนะนําให้วางท่อ
- มอบให้ช่างไปศึกษารายละเอียด แล้วนําข้อมูลมานําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
วันที่ 24 มีนาคม 2554 บ้านทรัพย์นิยม มีงาน ย้ายสถานที่ไปที่บ้านสวนป่า
- ส่วนบ้านทรัพย์นิยม เป็นวันพรุ่งนี้
- บ้านภูเวียง เป็นวันที่ 1 เมษายน 2554
- เสนอการทําโครงการสวนสุขภาพ หมู่ 18 ซึ่งมีสถานที่อยู่แล้ว จัดทําไว้เป็นศูนย์การเรียนรู้
และสถานที่ออกกําลังกายของชุมชน
- รับไว้พิจารณา
- บ้านวังบูรพารวมศูนย์เด็กแล้ว มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ซึ่งตอนนี้การตรวจสอบยังไม่แน่นอน
ได้หารือคลอทีมแล้ว เห็นควรให้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 ชุด ปรึกษาหารือกันแล้วมานํา
เสนอว่าควรมีอะไรบ้างในพื้นที่แห่งนั้น แล้วนํามาเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
/นายไพโรจน์..

-9นายไพโรจน์ รุ่งฯ
นายกเทศมนตรี
นายเพ็ชรฯ (ผญบ.หมู่ที่ 8)

นายกเทศมนตรี
ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ

- ที่ผ่านมามีไฟไหม้ในตลาด จึงเสนออยากให้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อสายยางเพิ่มเติม และ
จัดซื้อชุดดับเพลิงเพื่อใช้ในการดับเพลิง
- ชี้แจ้งเกี่ยวกับชุด และสายยาง ว่าสายยางมีทั้งเก่าและใหม่ และที่สายยางส่งน้ําชํารุด
เกิดจากการดึงสายยางเวลาใช้งานก็จะไปเกี่ยวกับหินหรือไม้ทําให้ชํารุดได้ และสําหรับชุด
ดับเพลิงนั้น ในบ้านเราไม่มีการเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรง จึงได้ชะลอการจัดซื้อชุดดังเพลิงไว้ก่อน
- แจ้งขอปรึกษาหารือเรื่องที่ดินที่อยู่ในเขตรอบ ๆ เขา ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีผู้รับผิดชอบ
เวลาเข้าร่วมประชุมที่ไหนก็จะพยายามร้องขอเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์
- พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่หรือไม่ และขอฝากทางสภาเทศบาล
ผู้บริหาร ช่วยติดตามให้ด้วย
- ชี้แจงเกี่ยวกับการเสียภาษีบํารุงท้องที่ว่า สามารถเสียได้เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิการครอบครอง
ของเราเองในการทํามาหากิน และในอนาคต
- รับทราบ
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มจี ึงขอปิดการประชุม
และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ประธานชุมชน
ทุกชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม 14.50 น.
(ลงชื่อ)

นัฐภัสสร ทองไทย ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

(ลงชื่อ)

คนองพล เพ็ชรรื่น เลขานุการสภาเทศบาล
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)

สําเนาถูกต้อง
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ครั้งแรก ประจําปี 2554
วันที่ 2 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชือ่ – สกุล
นายศานิตย์
นาคสุขศรี
นายวันชัย
นารีรักษ์
นายทอง
สังกรม
นายเสกสรร มาดี
นายพิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี
นายต่วน
ท่าดี
นายปรีชา
วุฒิรัตน์
นายแสวง
คําภีระ
นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
นายสายชล
โพธิ์โต
นายสัมฤทธิ์
กองเพ็ง
ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
นายสมควร นนทะคําจันทร์
นายเนียม
ทองสุข
นายสําเริง
ท่วมกระโทก
นายบุญชู
เกษา
นางรุ่งธิวา
จันทร์โทศรี
นายเจริญ
คืดนอก
นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

ลายมือชื่อ
ศานิตย์ นาคสุขศรี
วันชัย นารีรักษ์
ทอง สังกรม
เสกสรร มาดี
พิพัฒน์ รุ่งรัตนพงศ์ศร
ไพโรจน์ เดชเจริญศรี
ต่วน ท่าดี
ปรีชา วุฒิรัตน์
แสวง คําภีระ
ไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล
ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
สายชล โพธิ์โต
สัมฤทธิ์ กองเพ็ง
วิบูลย์ จรัตน์
สมควร นนทะคําจันทร์
เนียม ทองสุข
สําเริง ท่วมกระโทก
บุญชู เกศา
รุ่งธิวา จันทร์โทศรี
เจริญ
คืดนอก
คนองพล เพ็ชรรื่น

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนายพิษณุวัตร
2. นายไพฑูรย์
3. นายวีระ
4. นายอํานวย
5. นายบรรจง
6. เรือโทสุวัฐ

วรรธนะกุล
สมบูรณ์พงศ์
นามวงศ์
เภตรา
ไพบูลย์
แก้วเมฆ

นายอําเภอวังน้ําเย็น
ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ฯ
รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนวังน้ําเย็นวิทยาคม
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังน้ําเย็นฯ
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง

/7.นายชูเกียรติ...

-27. นายชูเกียรติ
8. นายคุณาพัฒน์
9. นายวิจิตร
10. นางสาวสุภาภรณ์
11. พ.ต.อ.วิทยา
12. นางสาวภัทราวรรณ
13. นายสมเดช
14. นางชุติพันธุ์
15. นายสุนันท์
16. นายศิโรจน์
17. นางทองหยาด
18. นางบงกช
19. นายประภาส
20. นางกัญญา
21. นางดวงพร
22. นายวินัย
23. จ.ส.อ.สิทธินันท์
24. นายวินัย
25. นายสุรเชษฐ์
26. พ.จ.อ.วิทยา
27. นางประนอม
28. นางบังอร
29. นายชัยยะ
30. นายเชน
31. นายธนวัฒน์
32. นายรุ่งโรจน์
33. น.ส.อมรรัตน์
34. นายเสน่ห์
35. นางสาววนิดา
36.นายบรรเจิด
37. นางนาถตยา
38. น.ส.นันทนา
39. นางขวัญเรือน
40. น.ส.ชนัญญา
41. นายวิโรจน์
42. นายวรชัย

ไชยพิณ
เวทย์มนต์
นิลฉวี
ธรรมจันทร์
เกษวิริยการ
เฉยเจริญ
เขียวเชื้อ
ทองชื่น
ดีศรี
เอกนิรันดร์
สุนาคราช
สุทธิธรรม
วิชัยดิษฐ
สุนทรวัฒน์
ตุลลา
ลักษณะวิลาศ
บัววิชัย
ดาแก้ว
ยิ้มเกิด
ลีละศาสตร์
ไชยปา
วงศ์พล
รวมทรัพย์
พลชัย
จูกุล
โสอุดม
สุพรหมมา
ธูปเมฆ
แดงเพลิง
แววพิลา
โภคา
สุขบงกช
โพธิมูล
ยศศรี
พันธวรรณ์
สุขแสวง

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังบูรพา
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกศแก้ว
ผอ.สถานศึกษา รร.อุตสาหกรรมป่าไม้ 6
หัวหน้า กศน.ตําบลวังน้ําเย็น
ผกก.สภ.วังน้ําเย็น
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการฯ

ท้องถิ่นอําเภอวังน้ําเย็น
ปลัดอําเภอวังน้ําเย็น
พัฒนาการอําเภอวังน้ําเย็น
ปลัดอําเภอวังน้ําเย็น
เกษตรอําเภอวังน้ําเย็น
ปลัดอําเภอวังน้ําเย็น
ผู้จัดการศูนย์ 3 วัยฯ
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานสาธารณสุข 7
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
สัตวแพทย์ 7ว
วิศวกรโยธา 6ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
จนท.ธุรการ 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 5
นายช่างโยธา 5

/3 นางสาว...

-343. นางสาวธัญรดา
ปลาทอง
44. นายเอกชัย
จันทะเภา
45. นางนัฐภัสสร
ทองไทย
46. นางสาวสุภาภรณ์ ศิลปกิจโกศล
47. จ.อ.ไชโย
อินอุ่นโชติ
48. จ.อ.นาวี
ดีผาย
49. นายชูศักดิ์
ชวัญสุข
50. นายบัญชา
นามพล
51. นายเจษฎาภรณ์ สุวรรณโสภา
52. นางสาวนวนันท์ แซ่ลี้
53. นางสาวนิตยา
ผุยบัวค้อ
54. นายกําไร
เข็มทอง
55. นายทิม
สินธุชัย
56. นายสํารวย
อลําศาตร์
57. นางดวงจันทร์
อลําศาตร์
58. นางกมลทิพย์
พิลาแพง
59. นางประนอม
พิมพ์พะยอม
60. นางสมร
จากเทียบ
61. นางสมจอง
โต๊ะศิลา
62. นายพูน
คํามา
63. นายเงิน
ปั้นบุตร
64. นางจรรยา
จารจิตรจินดา
65. นายจําเริญ
พัดเย็นฉ่ํา
66. นางเกสร
ดวงแก้ว
67. นายมนัส
พิพัฒน์วัฒนโรจน์
68. นายอินทร
ผิวเงิน
69. นายพุทธา
จันทะสิงห์
70. นายบุญเลิศ
สุนนท์
71. นายสุรพล
แก้วลือชัย
72. นายเพ็ชร
โพธิมูล
73. นายมลฑล
น้อยจันทร์
74. นายเมืองแมน
แบนขุนทด
75. นางสมคิด
คงสิม
76. นายโชคชัย
ผลทรัพย์
77. นายทวี
ชัยสิทธิ์
78. นายพนม
ทองสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4
นักพัฒนาชุมชน 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
บุคลากร 4
เจ้าพนักงานธุรการ 4
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 4
บุคลากร 3
เจ้าพนักงานธุรการ 3
เจ้าพนักงานพัสดุ 3
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
ประธานชุมชนที่ 1
ตัวแทนชุมชนที่ 2
ประธานชุมชนที่ 3
ตัวแทนชุมชนที่ 3
ตัวแทนชุมชนที่ 3
ประธานชุมชนที่ 5
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ตัวแทนชุมชนที่ 6
ประธานชุมชนที่ 8
ประธานชุมชนที่ 9
แพทย์ประจําตําบล
กํานันตําบลวังน้ําเย็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
/79.นายยงยุทธ...

-479. นายยงยุทธ
80. นายมงคล
81. นายรัตนีย์
82. นายคําดี
83. นายพิศูตร์
84. นางธนันดา
85. นางพะยอม
86. นายสุวิทย์

นาคเกษม
ป้อมจัตรัส
โสภา
ฐานกองซุ้ย
ตุ้มมี
สิงห์โห
ทองสุข
ทองหาร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยฝ่ายปราบปราม

ถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว (09.00 น.) นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ฯ ชั่วคราว ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเชิญสมาชิกเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ให้ และได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายศานิตย์ นาคสุขศรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประดับขีดเครื่องหมายให้แก่นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ - ประดับขีดเครื่องหมายให้แก่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ตามลําดับเขต 1 – 3
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น รายงานตัวต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตามลําดับเขต 1 – 3 รวม 19 คน และเรียนเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ - กล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามา
บริหารเทศบาลทั้ง 3 เขต ๆ ละ 6 คน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของประเทศไทย
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล กับเทศบาล และยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
- การรวมตัวกันทําให้มีบทบาทและหน้าที่เพิ่มขึ้น และคิดว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
จะร่วมมือช่วยกันในการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญรุ่งเรือง และขอให้ดูแลพ่อ แม่
พี่ น้องประชาชนตามที่ได้รับความไว้วางใจ
- และได้กล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ว่าตั้งแต่เป็นเทศบาลตําบลมาไม่เคย
แตกแยกกัน มีการทํางานเป็นทีม และเป็นทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง
และเป็นตัวอย่างในการทํางานยุคใหม่ ภายใต้การนําของท่านนายกวันชัย นารีรักษ์
น่าเอาเป็นแบบอย่าง และขอให้รักษาวัฒนธรรมที่ดีนี้ไว้ให้นาน ๆ
- และขอฝากโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ไว้ด้วย ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับโควต้า
จํานวน 100,000 ต้น
- และฝากให้เทศบาลช่วยดูแลในด้านการป้องกันภัยแล้ง เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการ
ดับเพลิง
- การป้องกันไฟไหม้ป่า ไฟไหม้บ้าน
/- การทําความ...

-5- การทําความสะอาด ทําให้บ้านเมืองสวยงาม การปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้ว
ให้สวยงามยิ่งขึ้น
- การทําความสะอาดถนนให้สวยงาม ตามโครงการถนนสีขาว
- และขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองนายกฯ
ที่จะได้รับแต่งตั้งให้มาช่วยท่านนายกฯ ปฏิบัติงาน ขอให้ทุกท่านมีแต่ความรัก
ความสามัคคี และใช้เหตุผลในการปฏิบัติงานต่อไป พร้อมทั้งได้อวยพรให้กับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น ครั้งแรก ประจําปี 2554
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - แจ้งว่าขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมทั้งได้อ่านประกาศ
จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้าํ เย็นได้มาประชุมครั้งแรก
และเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นครั้งแรก ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554
ให้ที่ประชุมทราบ และได้ชี้แจงระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 หลังการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นครบตามจํานวนแล้วผูว้ ่าราชการจังหวัด ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มา
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กําหนด และ
ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 6 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อดําเนินการ
ประชุมสภาฯ ตามวาระการประชุมตามลําดับ
(ตรวจสอบตามทะเบียนราษฎรแล้ว ปรากฎว่า นายทอง สังกรม เป็นสมาชิกสภา
เทศบาลที่เป็นผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมแห่งนี้)
- จึงขอเรียนเชิญนายทอง สังกรม ทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว
นายทอง สังกรม
- เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอําเภอวังน้ําเย็น หัวหน้าส่วนราชการประธานสภาฯ
ชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นทุกท่าน
- ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ได้มาประชุมครั้งแรกและเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็นครั้งแรก ในวันที่
2 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเริ่มการประชุม
ตามระเบียบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่

นายทอง สังกรม
- เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ทุกท่าน ประธานสภา
ฯชั่วคราว
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546
มาตรา 17 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภา
เทศบาล จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านลุกขึ้นยืนและกล่าวคําปฏิญาณตน
/ตามข้าพเจ้า...
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ที่ประชุม

ตามข้าพเจ้า “ ข้าพเจ้า (นาย/นาง...) (ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน ) จะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
- กล่าวคําปฏิญาณตน

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาล

นายทอง สังกรม
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบการเลือกประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ให้ที่ประชุมทราบ
นายคนองพลฯ
- เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ท่านนายอําเภอวังน้ําเย็น ท่านนายกเทศมนตรี เลขานุการ
สภาฯ ชั่วคราว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชน ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2546 มาตรา 20วรรคหนึ่งสภาเทศบาลมีประธานสภา
คนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ระบุว่าวิธีเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น คําเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า
เป็นผู้นั้นได้รับเลือก
- ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ดําเนินการต่อไป
นายทอง สังกรม
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นควรว่า ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายไพโรจน์ เดชฯ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายไพโรจน์ เดชเจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายแสวง คําภีระ
เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายทอง สังกรม
- ขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน
ประธานสภาฯ ชั่วคราว
ผู้รับรอง
- มีผู้รับรอง 6 คน
นายทอง สังกรม
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้อื่นที่ตนเห็นควรอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด

/ประธานสภาฯ...

-7ประธานสภาฯ ชั่วคราว

เสนอชื่อผู้อื่นที่ตนเห็นควรอีกเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายแสวง คําภีระ
ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น และขอพักการประชุมสภาฯ
เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต่อไป
ตามลําดับ
ที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้ นายแสวง คําภีระ ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายคนองพลฯ
- ท่านทอง สังกรม เป็นประธานสภาเทศบาล คนแรกของเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) และกล่าวขอบคุณนายทอง สังกรม
- ก่อนที่จะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ขึ้นทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลเพื่อดําเนินการประชุมสภาเทศบาลต่อไป
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลให้ที่ประชุมทราบและ
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งขึ้นทํา
หน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล เพื่อดําเนินการประชุมสภาเทศบาลต่อไป
ประธานสภาเทศบาลฯ - เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ท่านนายอําเภอวังน้ําเย็น ท่านนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ปลัดเทศบาลได้อ่านคําสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ที่สนับสนุนและให้ความ ไว้วางใจเลือกผมให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล
และผมขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล

ประธานสภาฯ

- แจ้ง การเลือกรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบฯ
นายคนองพลฯ
- ได้ชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาเทศบาลคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
ข้อ 11 ระบุว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น
ข้อ 12 ระบุว่า วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นจัดให้มีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจํานวนที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 13 ระบุว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิน่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนําวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/ข้อ 18 ระบุ...

-8ข้อ 18 ระบุว่า ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้
คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาลฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายไพโรจน์ รุ่งฯ
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ นายทอง สังกรม
ให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน
ผู้รับรอง
- มีผู้รับรอง 7 คน
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้นายทอง สังกรม ดํารงตําแหน่งรองประธาน
สภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประธานสภาเทศบาลฯ - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลขอให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่ตน
เห็นควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายปรีชา วุฒิรัตน์
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายปรีชา วุฒิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายคนองพล เพ็ชรรื่น
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ
- ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน ครับ
ผู้รับรอง
- มีผู้รับรอง 6 คน
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกฯ ท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมือง
วังน้ําเย็น ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ประธานสภาฯ
- ก่อนที่จะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

- พักรับประทานอาหารเวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.

เริ่มประชุมในระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2554 และกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีต่อไป

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ.2546
มาตรา 24 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาล กําหนด”
วรรคท้ายบัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้า
จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
/ข้อ 21 การกําหนด...
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ สําหรับ
เทศบาลให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้น มีกําหนดกี่วันกับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน
- เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2554 ดังนี้
สมัยแรก ควรเริ่ม วันที่ 3 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2554
สมัยที่ 2 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2554
สมัยที่ 3 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2554
สมัยที่ 4 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554
- เนื่องจากปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ ได้ผ่านไปแล้ว ซึ่งเทศบาลได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
- และเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2555
ควรกําหนดใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 มีกําหนด 30 วัน
- ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและกําหนดอย่างไรหรือจะกําหนดตามที่เสนอ
- มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานสภาฯ เสนอ คือ
สมัยแรก ควรเริ่ม วันที่ 3 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2554
สมัยที่ 2 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2554
สมัยที่ 3 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2554
สมัยที่ 4 ควรเริ่ม วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2554
- และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2555
ควรกําหนดเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 มีกําหนด 30 วัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสามัญ ประจําสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
- ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ.2496
หมวด 8 ข้อ 103,104 และข้อ 105 ให้ที่ประชุมทราบ และได้เสนอให้มี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล 2 คณะ คือ
1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
2. คณะกรรมการแปรร่างญัตติเทศบัญญัติ
- มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอืน่ หรือไม่
- เห็นชอบให้มีคณะกรรมการฯ 2 คณะ

/ประธานสภาฯ...

-10ประธานสภาฯ
นายไพโรจน์ เดชฯ
ผู้รับรอง
ผู้รับรอง
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายไพโรจน์ รุ่งฯ
ผู้รับรอง
ผู้รับรอง
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- ขอเชิญสมาชิก ได้เสนอรายชื่อผู้ทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- เสนอ นายเสกสรร มาดี
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 5 เสียง
- นายสําเริง ท่วมกระโทก
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 7 เสียง
- และเสนอนางรุ่งธิวา จันทร์โทศรี
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 5 เสียง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติทปี่ ระชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ 1.นายเสกสรร มาดี
2.นายสําเริง ท่วมกระโทก 3. นางรุ่งธิวา จันทร์โทศรี
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ขอเชิญสมาชิก ได้เสนอรายชื่อผู้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่างญัตติเทศบัญญัติ
- เสนอ นายสมควร นนทะคําจันทร์
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 8 เสียง
- เสนอ ด.ต.วิบูลย์
จรัตน์
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 7 เสียง
- และเสนอ นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
- ที่ประชุมมีมติรับรอง 6 เสียง
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ 1.นายสมควร นนทะคําจันทร์
2.ด.ต.วิบูลย์ จรัตน์ 3.นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์
เป็นคณะกรรมการแปรร่างญัตติเทศบัญญัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
-ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ
นายกเทศมนตรี

- ขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
- กล่าวขอบคุณประธานสภา และได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
- รับทราบ
- ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
- ในวันนี้วังน้ําเย็นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นก็คือ ความรัก
- ในการทํางานคงจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
เป็นอย่างดี
- คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับท่านกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในการพัฒนาวังน้ําเย็นของเราให้มีความเจริญรุ่งต่อไป
ในอนาคตข้างหน้า
- และจะยึดแนวนโยบายตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมาย
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- แจ้ง พรุ่งนี้ทางเทศบาลตําบลป่าไร่ ขอเชิญร่วมประชุม และสังสรรค์งานสมาคม
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เวลา 15.00 – 18.00 น. และเชิญร่วม
รับประทานอาหาร ณ เทศบาลตําบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ พร้อมขอเชิญสมาชิกฯ ทุกท่าน
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอปิดการประชุม
กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอําเภอวังน้ําเย็น ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม 14.00 น.
(ลงชื่อ)

นัฐภัสสร ทองไทย
(นางนัฐภัสสร ทองไทย)

ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

คนองพล เพ็ชรรื่น
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)

เลขานุการสภาเทศบาล

สําเนาถูกต้อง
(นายคนองพล เพ็ชรรื่น)
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น

