รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕7
วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕7
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน์
นายเสนาะ
นายวิลาศ
นายเสริม
นายกฤตพจน์
นายสุภาค
นายสุจิน
นายบุญมี
นายสุรเสก
นายวัฒนะ
นางบุญนาค
นายทองสุก

สว่างอารมณ์
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สว่างอารมณ์
เกิดสว่าง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ์
พันธ์ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สว่างอารมณ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
พลวัฒน์
เสนาะ
วิลาศ
เสริม
กฤตพจน์
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก
วัฒนะ
บุญนาค
ทองสุก

หมายเหตุ

สว่างอารมณ์
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สว่างอารมณ์
เกิดสว่าง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ์
พันธ์ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สว่างอารมณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
นายเจษฎา
ดารา
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นางโสภา
สมพงศ์
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางพรรณี
โภชฌงค์
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ

12
13
14

นายบรรเจิด สีเอง
นายบรรหาร วิจิตรจินดา
นางสาวกนิษฐา สรรพานิช

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
ศุภมิตร
รุ่งเรือง
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน
สุวรรณะ
เจษฎา
ดารา
พิณทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
บรรเจิด สีเอง
บรรหาร วิจิตรจินดา
กนิษฐา สรรพานิช

หมายเหตุ

15 นางสาวอารีรัตน์ ไข่กระโทก
16 นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ
17 นางสาววันทนา ฉิมบ้านดอน
18 นางสาวอรุณ ประสาน
19 นายอดุลย์
ยืนยงชาติ
20 น.ส.ชญาพรรธ์ ตันเงินรพีภัทร์
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
นิติกร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

อารีรัตน์ ไข่กระโทก
แน่งน้อย ไทยเจริญ
วันทนา ฉิมบ้านดอน
อรุณ ประสาน
อดุลย์ ยืนยงชาติ
ชญาพรรธ์ ตันเงินรพีภัทร์

เมื่อถึงเวลา 13.30 น. เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 ญัตติ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมวันนี้ผม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติงานในเทศบาลของเรา ทั้งนีเ้ พื่อให้
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักผมต้องขอเชิญข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ได้แนะนา
ตัวเองให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ เชิญครับ

นายอดุลย์ ยืนยงชาติ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารฯ และ
นิติกร 6 ว
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอดุลย์ ยืนยงชาติ นิติกร 6 ว โอนย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเซิด อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีมาปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร 6 ว เทศบาล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๕7 ครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ตามที่นิติกรได้แนะนาตนเองให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น ผมขอให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้
ปรบมือต้อนรับนิติกรคนใหม่ของเราด้วยครับ
ที่ประชุมฯ

รับทราบ และพร้อมกันปรบมือให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ

เนื่ องด้ว ยเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.
2557-2559 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ
๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหาร ข้อ ๒๒ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒ นาสามปี ที่เ พิ่ม เติ มหรือ เปลี่ ย นแปลงและประกาศใช้ แผนพั ฒ นาสามปีที่ เพิ่ มเติม หรื อ
เปลี่ยนแปลง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
/ประธานสภาฯ…

-3ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านรองปลัด ณรงค์ชัย หลักเมือง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
ให้ที่ประชุมฯทราบด้วย ครับ
นายณรงค์ชัย หลักเมือง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองปลัดเทศบาลฯ ผมนายณรงค์ ชั ย หลั ก เมื อ ง รองปลั ด เทศบาลฯ อนุ ญาตรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ครับ การใช้จ่า ยงบประมาณของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค์ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดย
แยกประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
บาท
1,421,756.14
2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
บาท
5,076,109.54
3 ค่าตอบแทน
รวม
บาท
270,432.00
4 ค่าใช้สอย
รวม
บาท
2,118,805.46
5 ค่าวัสดุ
รวม
บาท
1,299,121.75
6 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
บาท
507,923.05
7 เงินอุดหนุน
รวม
บาท
749,700.00
8 ค่าครุภัณฑ์
รวม
บาท
40,000.00
9 งบกลาง
รวม
บาท
1,612,288.70
รวมเป็นเงินรายจ่ายทั้งสิ้น
13,096,136.64 บาท
รายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 ดังนี้
1.หมวดภาษีอากร
จานวน
10,686,689.95
บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
1,591,910.70 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
312,767.14
บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
จานวน
106,161.00
บาท
5.หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด
จานวน
52,030.00 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน
จานวน
บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
14,050,216.28 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
7,871,619.00 บาท
รวมเป็นเงินรายรับทั้งสิ้น
34,671,394.07
บาท
จึงขอแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 สองไตรมาสแรก ให้สภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทราบครับ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานมานั้น มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดในที่ประชุม มีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ
ประชุมฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานฯ
ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้ง
นี้ด้วยครับ
นางโสภา สมพงศ์
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางโสภา สมพงศ์
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
/การแก้ไข…

-4การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ จานวน 2 รายการ ดังนี้
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
รายการ จัดซื้อเครื่องพ้นหมอกควัน
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 ตัว เป็นเงิน 160,000 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ใช้สาหรับพ่นหมอกควันเพื่อกาจัดแมลงที่เป็นอันตรายและเป็นพาหะนาโรค
- ความสามารถในการพ่นหมอกควันในการพ่นหมอกควันแต่ละครั้งจะมีกลุ่มควันที่เกิด
จากน้ามันผสมกับสารเคมี
- ห้องเผาไหม้ กาลังอัด 18.7 กิโลวัตต์ 25.4 แรงม้า
- ถังบรรจุน้ายาความจุ 6.5 ลิตร
- น้าหนักเครื่องเปล่า 8.8 กก.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 ตัวๆละ 59,000 บาท รวมเป็น
เงิน 118,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ปริมาณการฉีดน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
- กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการ จัดซื้อเป็นเครื่องชั่งน้าหนักแบบคานสมดุลมีที่วัดส่วนสูงในตัว
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเป็นเครื่องชั่งน้าหนักแบบคานสมดุลมีที่วัดส่วนสูงใน ราคา
13,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม
- สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม
-วัดส่วนสูงได้อย่างน้อยระหว่าง 75-195 เซนติเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเป็นเครื่องชั่งน้าหนักบุคคล ราคา 13,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เครื่องชั่งน้าหนักระบบเข็มขนาดพิกัด 160 กิโลกรัม
/-วัดส่วนสูง…

-5-วัดส่วนสูงได้ตั้งแต่ 70-195 ซม.
-แท่นสาหรับยืนชั่งน้าหนัก ขนาด 26 คูณ 37 ซม.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕7

ประธานสภาฯ

ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ

นายณรงค์ชัย หลักเมือง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายณรงค์ชัย หลักเมือง
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลั ด เทศบาลฯ ขอชี้ แ จงการโอนงบประมาณในครั้ ง นี้ ค รั บ อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕7 มีดังนี้
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สานักปลัด
โอนลด
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑23)
หมวดค่าวัสดุ (533000)
ประเภทเครื่องดับเพลิง (331600)
เดิมตั้งไว้ 20๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน 20๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 99,8๐๐ บาทคงเหลือ 100,200 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑23)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)
รายการ 1. จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงยางสังเคราะห์ ตัวสายส่งน้าดับเพลิง ทอด้วยใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้น ไม่มีตะเข็บ มี
3 ชั้น ชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์มีสันนูนตลอดเส้น ชั้นกลางทอด้วยใยสังเคราะห์ และชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ผิวเรียบ
ทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันแน่นเสมือนเนื้อเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร ปลายทั้งสองข้างของ
สายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ทาจากทองเหลืองยึดติดแน่นกับสายในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทาด้วยสแตนเลส
ปลอดสนิมที่หูดึงทั้งสองข้าง ทนแรงดันในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว จานวน 8 เส้นๆละ 8,800
บาท เป็นเงิน 70,400 บาท
/2. จัดซื้อสาย...

-62. จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงยางสังเคราะห์ ตัวสายส่งน้าดับเพลิง ทอด้วยใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้น ไม่มีตะเข็บ มี
3 ชั้น ชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์มีสันนูนตลอดเส้น ชั้นกลางทอด้วยใยสังเคราะห์ และชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ผิวเรียบ
ทั้ง 3 ชั้น ยึดติดกันแน่นเสมือนเนื้อเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร ปลายทั้งสองข้างของ
สายมีข้อต่อแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ทาจากทองเหลืองยึดติดแน่นกับสายในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทาด้วยสแตนเลส
ปลอดสนิมที่หูดึงทั้งสองข้าง ทนแรงดันในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว จานวน 3 เส้นๆละ 9,800
บาท เป็นเงิน 29,400 บาท
กองคลัง
โอนลด
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑3)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)
เดิมตั้งไว้ 4๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน 4๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 40,0๐๐ บาทคงเหลือ – บาท
โอนเพิ่ม
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารงานคลัง(๐๐๑๑3)
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา (๕22๐๐๐)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
เดิมตั้งจ่ายไว้ 716,160 บาท คงเหลือก่อนโอน 392,058.67 บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 40,000 บาท คงเหลือหลังโอน
432,058.67 บาท
กองช่าง
โอนลด (สานักปลัด)
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการโครงการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์แสดงผลการดาเนินงานเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งจ่ายไว้
100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
โอนลด (สานักปลัด)
ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑2๐)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑23)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการ 1. โครงการลดอุบัติภัยทางถนนช่ วงเทศกาลต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
2. โครงการอบรม อปพร.รุ่นใหม่ และหรือฝึกทบทวนรุ่นเก่า ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,000
บาท โอนลดครั้งนี้ 1,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
/โอนลด…

-7โอนลด (สานักปลัด)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการโครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น"สมุนไพรไทย" ตั้งจ่ายไว้ 25,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 25,000 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 25,000 บาท คงเหลือหลังโอน - บาท
โอนลด (สานักปลัด)
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการ 1.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด) ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000
บาท โอนลดครั้งนี้ 30,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
2.โครงการเตรียมการต้อนรับการทัศนศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมสัมมนางานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่10/2556
ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 5,135.82 บาท โอนลดครั้งนี้ 5,135.82 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
โอนลด (สานักปลัด)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการ 1. โครงการส่งเสริมสารวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
2. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท คงเหลือก่อน
โอน 7,068 บาท โอนลดครั้งนี้ 7,068 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งจ่ายไว้ 10,000
บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท คงเหลือหลังโอน – บาท
4. โครงการประชาคมหมู่บ้าน ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,068 บาท โอนลดครั้งนี้ 2,068 บาท คงเหลือ
หลังโอน – บาท
โอนลด (กองการศึกษา)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 450,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 189,288 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 74,228.18 บาท คงเหลือหลังโอน 115,059.82 บาท
/โอนลด…

-8โอนลด (กองการศึกษา)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจา (๕22๐๐๐)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
เดิมตั้งจ่ายไว้ 160,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 118,700บาท โอนลดครั้งนี้ 95,700 บาท คงเหลือหลังโอน 23,000 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00240)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
รายการ 1. โครงการปรุงปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ภายในสหกรณ์บ้านใหม่นากลุ่ม หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,972 ตารางเมตร โดยใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 797 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
รายละเอียดเทศบาลฯกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 324,500 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองยายใหม่ หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 325 เมตร โดยใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 130 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
รายละเอียดเทศบาลฯกาหนด) งบประมาณ 95,700 บาท
นางโสภา สมพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางโสภา สมพงศ์ รองปลัดฯ
รองปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณของกองการศึกษาฯ มีดังนี้ค่ะ
กองการศึกษาฯ
โอนลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
หมวดค่าตอบแทน (๕31๐๐๐)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓1๐6๐๐)
เดิมตั้งไว้ 1๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน 1๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 9,๐๐๐ บาท คงเหลือ 1,000 บาท
โอนลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมวดค่าใช้สอย (๕32๐๐๐)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 450,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 115,059.82 บาท
โอนลดครั้งนี้ 37,627 บาท คงเหลือหลังโอน 77,432.82 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
/งานบริหาร...

-9งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (4107๐๐)
รายการ จัดซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว ราคา 9,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพ็ก มีระบบแฟลชในตัว
- ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (411200)
รายการ 1. จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อ-เข่า (จักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ราคา 12,882 บาท โดย
มีคุณสมบัติดังนี้
- โครงสร้างทาจากท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว 1.2 นิว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ใช้เท้าปั่น
จานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็ก
ครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ล้อปั่นทาจากเหล็กเหลท ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 10 มม. 2 แผ่น/บันไดเหยียบปั่นทาจากเหล็ก
เพิ่มน้าหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก
- ที่พิงทาจากฟองน้าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
- ที่นั่งทาจากฟองน้าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.
- ฝาปิดขาทาจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
- สีทาจากโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลีเทรนชนิดสอง ส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลิอัล ส่วนสี B
เป็นยูลีเทรนให้ความเงาทนทานต่อน้าสารเคมี เช่น กรด,ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความ
เงาลดลงไม่เกิน 30 % ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
2. จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ราคา 11,915 บาท โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
- โครงสร้างทาจากท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว 1.2 นิว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. โดยมี
การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- แป้นเหยียบทาจากเหล็กแผ่นลายทรงกลม หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ø ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ฝาปิดขาทาจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
- สีทาจากโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลิอัล ส่วนสี B
เป็นยูลีเทรนให้ความเงาทนทานต่อน้าสารเคมี เช่น กรด,ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความ
เงาลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
/3. จัดซื้อ…

-103. จัดซื้ออุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง ราคา 12,830 บาทโดยมี
คุณสมบัติดังนี้
- โครงสร้างทาจากท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว,1.5 นิ้ว 1.2 นิว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. โดยมี
การขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปืนเม็ดกลม ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทั้งหมด
- ที่เหยียบทาจากเหล็กแผ่นลาย ขนาดกว้าง 15 ซม.ยาว 30 ซม.หนา 4 มม.จานวน 2 ชิ้น
- ฝาปิดขาทาจากพลาสติก PVC (แบบสวมใน)
- สีทาจากโพลียูรีเทรน (PU) เป็นสีทับหน้าอคิลิคโพลีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลิอัล ส่วนสี B
เป็นยูลีเทรนให้ความเงาทนทานต่อน้าสารเคมี เช่น กรด,ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความ
เงาลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภา ฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัดณรงค์ชัย หลักเมือง และรองปลัดโสภา สมพงศ์ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕7 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เรื่อง ญัตติอื่นๆ
ครับ วันนี้มีญัตติอื่นๆอยู่ 1 เรื่อง ที่จะแจ้งในที่ประชุม คือ ญัตติ เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทราไม่เห็นชอบร่าง เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย
ตามที่สภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒6 ธัน วาคม ๒๕๕6 เพื่อให้ ส ภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาล
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.
๒๕๕7 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๕7 ทั้งนี้ ส ภาได้มีมติเห็ นชอบไปแล้ ว นั้น และต่อมาได้เสนอให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทราพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม ๒๕๕7 ได้มีหนังสือแจ้งให้
ทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตาบล เรื่อง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕7 เรียบร้อยแล้ว ส่วนร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕7 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไม่
เห็นชอบ เนื่องจากร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2557
ยกร่างข้อ 5 “ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ”จังหวัดพิจารณา
แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 22 กาหนดโดยสรุปว่า “ถ้าเป็นที่ดิน
ในเขตเทศบาลตาบลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่
กาหนดในเทศบัญญัติ” เทศบาลจะต้องออกเทศบัญญัติกาหนดว่าจะลดหย่อนเป็นจานวนเท่าใด
ดังนั้น การยกร่ างเทศบัญญัติดังกล่ าวจึงเป็นการไม่ถูกต้อง จึงไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว และส่งคืนให้สภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พิจารณาใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้
การดาเนินการในการตราเทศบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมติที่ประชุมสภา
พิจารณายกเลิกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การลดหย่อนภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕7 ดังกล่าว เพื่อจะได้นาเข้าสู่การพิจารณาและดาเนินการตามขั้นตอนให้
ถูกต้องในการประชุมสภาครั้งต่อไป
/ประธานสภาฯ...

-11ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงมานั้น มีสมาชิสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบยกเลิกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕7 ฉบับดังกล่าวที่ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบเมื่อครั้งที่แล้ว ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบยกเลิกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕7 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ปิดประชุมเวลา ๑5.00 น.
**************************
...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

