
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
คร้ังแรก 

วันท่ี  2  กรกฎาคม  2551  เวลา    13.30    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 
  4.  นายทวีชัย  พันธทอง   รองนายกเทศมนตรี   
  5.  นายบุญเชิด    ศรีเปล่ียนจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  6.  พันโทชอบ  ชอบธรรม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  8.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
23.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  24.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผูไมมาประชมุ 1.  นางสาววาสนา คําเนียม    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
         ติดภารกจิ 

-         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางจันทิมา โมราถบ  ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
  2.  นายมน ู จันทรหอม ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
  3.  พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4.  นายสมเจตน กววีัฒนา ตําแหนง หัวหนางานปองกันฯ 
  5.  นายพลสัน แดงสวัสดิ ์ ตําแหนง พยาบาลเทคนคิ  6ว 
  6.  นายสุเทพ  ธัญกิจวรกุล ตําแหนง บุคลากร 5 
  7.  น.ส.สาวิตรี  ตรีนุสนธ์ิ  ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 
  8.  น.ส.จันธิมาพร  ขําฤกษ ตําแหนง นิติกร  4 
  9.  นางขันทอง บุษราคํา  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 4 
  10.  น.ส.รัชนี  วัฒนกว ี  ตําแหนง บุคลากร 3 
  11.  น.ส.กรองจินดา  นาคครุฑ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะห ฯ 3 
  12.  นายวิชัย  พุฒบรรจง  ตําแหนง เจาพนกังานทะเบียน  2 
  13.  น.ส.ลาวัลย  ทรัพยประทุม ตําแหนง เจาหนาท่ีทะเบียน  2 
 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล  ไดเชิญผูมาประชุมเขา  
หองประชุม    และเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    

 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  ประกาศจังหวดัปทุมธานี  เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ คร้ังแรก 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ไดจดัใหมีโครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
ชั่วคราว เมืองสนั่นรักษ  อําเภอธัญบุรี  จังหวดัปทุมธานี  เม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน  2551  และ

คณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  
ครบตามจํานวนท่ีพึงมีตามกฎหมาย  เม่ือวนัท่ี  18  มิถุนายน  2551  นั้น   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  
12)  พ.ศ. 2546  มาตรา  24  วรรคสอง  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   
คร้ังแรก  ในวนัพุธท่ี  2  กรกฎาคม  2551  เวลา  13.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ  อําเภอธัญบุรี  จังหวดัปทุมธานี  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  26  เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2551  ลงช่ือ  นายเมฆินทร  เมธาวิกูล  ผูวาราชการจงัหวัดปทุมธานี 

 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  ในโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวดัปทุมธานีไดกรุณากลาวเปด 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ขอเรียนเชิญดวยความเคารพคะ 
ชั่วคราว 

นายเมฆินทร... 
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นายเมฆินทร  เมธาวิกูล  ทานนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ  ทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   
ผจว.ปทุมธาน ี และทานผูมีเกยีรติทุกทาน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดครบวาระดํารง

ตําแหนงเม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2551  และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดจัดใหมี 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไปเม่ือวนัท่ี  1  มิถุนายน  2551   
และคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ไดประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ  ครบทุกเขตเลือกต้ังเรียบรอยแลว 

เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา  24  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  12) พ.ศ. 2496  ท่ีจะตองใหสมาชิกสภาเทศบาล  ไดมาประชุม
สภาเทศบาลคร้ังแรกภายในสิบหาวัน  ต้ังแตวนัประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจํานวนแลว  จังหวดัปทุมธานีไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสนั่นรักษคร้ังแรก  ในวนันี้  เพื่อใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ 
รองประธานสภาเทศบาลตอไป 

สุดทายนี้  ผมขอแสดงความยินดี  กับทานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ
ทุกทาน  ท่ีไดรับเกียรติและความไววางใจจากประชาชน  ใหเขามาทําหนาท่ีอันสําคัญนี้  
และหวังเปนอยางยิ่งวาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  จะมีการพฒันากาวไปขางหนา   
สมดังเจตนารมณของการปกครองทองถ่ิน  และเปนตัวอยางในการพัฒนาใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  และจังหวดัปทุมธานีมีความยนิดีใหการสนับสนุน   
การทํางานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษในทุก ๆ ดาน  ท่ีเปนไปตามกฎเกณฑและ
ประโยชนของประชาชน บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาล              
เมืองสนั่นรักษ  ณ  บัดนี ้

 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
ชั่วคราว    การประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ขอ  7  กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุด 

ซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว  โดยในท่ีประชุมสภา
เทศบาลเมืองสนั่นรักษคราวนี้  นายแอว  วงศเพ็ง  มีอาย ุ 64  ป  เปนผูมีอายุสูงสุด  ดงันั้น
จึงขอใครเรียนเชิญ  นายแอว  วงศเพ็ง  ไดกรุณาเปนประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว   
ขอเรียนเชิญคะ 
 

 
 
 

เปดประชุม... 
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เปดประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง การปฏิญาณตนกอนเขารับหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายแอว  วงศเพ็ง  กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
ประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไข 
ชั่วคราว เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  12) พ.ศ. 2546 มาตรา  17  บัญญัติวากอนเขารับหนาท่ีสมาชิก 

สภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาล  ดงันั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดยืนข้ึนและกลาวคําปฏิญาณตนพรอมกันตามขาพเจาดังนี้  ขาพเจา 
(ออกช่ือผูปฏิญาณ)  จะรักษาไวและปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ท้ังจะซ่ือสัตยสุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของทองถ่ิน  ขอเชิญทุกทานนั่งลง
ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง การเลือกประธานสภาเทศบาล 
 
นายแอว  วงศเพ็ง  กราบเรียนทานผูวาราชการจงัหวดัปทุมธานี  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ในระเบียบวาระน้ีเปนการเลือกประธาน 
ชั่วคราว สภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ไดช้ีแจงระเบียบและขอกฎหมาย

ครับ 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี  ทานประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ชั่วคราว    ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม  
     สภาทองถ่ิน  พ.ศ. 2547  ขอ  8  ประกอบขอ  14  วิธีการเลือกประธานสภาทองถ่ิน   

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นควร
ใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน  คําเสนอนัน้ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน  ช่ือท่ีเสนอไมจํากัดจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากช่ือ  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งช่ือ  
เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราว  ประกาศคะแนนผูท่ีไดคะแนนสูงสุด
เปนผูไดรับเลือก  ถาคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน  ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนน
เทากันโดยใชวิธีเดิม  ถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวธีิจับฉลาก  และ ถามีการเสนอช่ือ 

 
ผูสมควร... 
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ผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงหนึ่งคน  ใหถือวาผูนัน้ไดรับเลือก  จงึขอเรียนใหสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานไดทราบคะ 
 

นายแอว  วงศเพ็ง  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวไดช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายใหทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล  ไดรับทราบแลว  นั้น  ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอช่ือผูท่ีสมควร 
ชั่วคราว    ใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาลครับ 

 
นายทศพร  จอยกันเจียก  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพผมขอเสนอ นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   

 
นายแอว  วงศเพ็ง  ขอผูรับรองดวยครับ  มีผูรับรองถูกตอง 
ประธานสภาเทศบาล   
ชั่วคราว   
 
นายแอว  วงศเพ็ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือทานอ่ืนอีกขอเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ช่ือทานอ่ืนอีก  ถือวานายอภสิิทธ์ิ  อินทโชติ  ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธาน 
ชั่วคราว    สภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  และผมขอพักการประชุม  15  นาทีครับ 
 
ประชุมตอ 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  ดิฉันใครขอเรียนแจงคําส่ังจงัหวัดปทุมธานีท่ี   1310    /2551       เร่ือง     แตงต้ัง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติ 
ชั่วคราว ในคราวประชุมสภาเทศบาล  คร้ังแรก  เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม   2551  เห็นชอบแตงต้ัง  

นายอภสิิทธ์ิ      อินทโชติ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ         เปนประธานสภา
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  นัน้ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12 )  พ.ศ. 2546    จึงแตงต้ังให   นายอภสิิทธ์ิ      อินทโชติ    
เปนประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี   2   กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
เปนตนไปส่ัง   ณ   วนัท่ี   2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2551 ลงช่ือ นายเมฆินทร  เมธาวิกูล 

    ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานใีนโอกาสนี้ดฉัินขอเรียนเชิญ นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ 
  ไดทําหนาท่ีประธานสภาเทศบาลคะ 
 

นายอภิสิทธ์ิ... 
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นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  กราบเรียนทานผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และ 
ประธานสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมขอขอบคุณท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีได 

ใหความไววางใจผม  เลือกผมใหดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล  ผมขอสัญญาวาจะ
ปฏิบัติหนาท่ีในกิจการสภาเทศบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด  ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  ขอขอบคุณครับ   

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง อ่ืนๆ 
    3.1  เร่ือง   การเลือกรองประธานสภาเทศบาล 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวไดช้ีแจงระเบียบขอกฎหมายครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ชั่วคราว    วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  ขอ  12  ประกอบขอ  8  และ 

ขอ  14  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ 
เสนอช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ง  ท่ีเหน็ควรใหเปนผูดํารงตําแหนงรองประธาน 
สภาเทศบาล  คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  ช่ือท่ี
เสนอไมจํากดัจํานวนและใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลานั้น   
โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งช่ือ  เม่ือตรวจนับแลวให
ประธานสภาเทศบาลประกาศคะแนนผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูท่ีไดรับคัดเลือก  ถาได
คะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากนัโดยใชวิธีเดิม  
ถาคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหประธานสภาออกเสียงช้ีขาด  และถามีการเสนอช่ือเพียง
หนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  จึงขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ       
ทุกทานไดรับทราบคะ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว  ไดช้ีแจงระเบียบ  ขอกฎหมาย  ใหทุกทานได 
ประธานสภาเทศบาล รับทราบแลวนั้น  ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอช่ือผูสมควรใหเปนผูดํารง

ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 
 
 

นายทศพร... 



- 7 - 
 

นายทศพร  จอยกันเจียก กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขอเสนอ นายเนื่อง  เจริญจันทร ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอผูรับรองดวยครับ  มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  ทานอ่ืนอีกขอเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดจะเสนอช่ือทานอ่ืนอีก  ถือวานายเน่ือง 
    เจริญจันทร     ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 

3.2  เร่ือง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  เชิญเลขานุการเทศบาลชั่วคราวไดช้ีแจงระเบียบ  ขอกฎหมาย  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ชั่วคราว วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  ขอ  13  ประกอบขอ  8  ขอ  12    

ขอ  14  และขอ  18  กําหนดใหสมาชิกทองถ่ินเลือกพนกังานเทศบาลหรือขาราชการ
สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นหนึ่งคน  
เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน  ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน  
ตอสภาทองถ่ิน  ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือคนหนึ่งท่ีตนเห็นสมควร 
ใหเปนผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล  คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวาสองคน  ช่ือท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลานั้น  โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งช่ือ  เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาเทศบาลประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก  ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนให
เลือกใหมเฉพาะคนท่ีไดคะแนนเทากนัโดยใชวิธีเดิม  แตถาไดคะแนนเทากันอีกให
ประธานสภาทองถ่ินออกเสียงช้ีขาด  และถามีการเสนอช่ือเพียงหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้น
ไดรับเลือก  จงึขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานไดรับทราบคะ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราวไดช้ีแจงระเบียบ  ขอกฎหมาย  ใหทุกทานได 
ประธานสภาเทศบาล รับทราบแลวนั้น  ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอช่ือผูสมควรใหเปนผูดํารง

ตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล  ครับ 
นายทศพร... 
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นายทศพร  จอยกันเจียก กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขอเสนอ นางฐิตินันท  เจริญอาจ 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลครับ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอผูรับรองดวยครับ   มีผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอช่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  ทานอ่ืนอีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีทานใดจะเสนอช่ือทานอ่ืนอีก  ถือวานางฐิตินันท 
    เจริญอาจ  ปลัดเทศบาล  ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล 

เมืองสนั่นรักษ  
 

3.3  เร่ือง  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  2551  และการกําหนดวันเร่ิม 
       สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. 2552 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 
ประธานสภาเทศบาล  มาตรา  24  กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย  สมัยประชุมสามัญ        

คร้ังแรกและวนัเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  โดยสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึง่ ๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  ขอ  11  กําหนดเม่ือมีประธานสภา
ทองถ่ินแลว  ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ินและเลขานกุารสภาทองถ่ิน  
และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเกีย่วกับการประชุมสมัยสามัญ  
สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในป
นั้นจะเร่ิมเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกีว่ัน  กับใหกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกีว่ัน  ผมขอเรียนใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดทราบกอนวา  ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก   
ประจําป  พ.ศ.  2551  วันท่ี  4  กุมภาพนัธ  2551  ของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีครบวาระ
การดํารงตําแหนง  เม่ือวันท่ี  24  เมษายน  2551  ไดกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
ประจําป  พ.ศ.  2551  ดังนี ้
สมัยท่ี  2  เร่ิมวันท่ี  20  เมษายน  2551  มีกําหนด  30  วนั 
สมัยท่ี  3  เร่ิมวันท่ี  20  กรกฎาคม  2551  มีกําหนด  30  วัน 
สมัยท่ี  4  เร่ิมวันท่ี  20  ตุลาคม  2551  มีกําหนด  30  วัน 
และใหมีการประชุมสมัยสามัญประจําปสมัยแรกของป  พ.ศ.  2552   
เร่ิมวันท่ี  7  มกราคม  2552  มีกําหนด  30  วัน 
 
 

จากการ... 
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จากการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีผมไดกลาวมาแลว  สรุปวาไดมีการประชุม
สมัยสามัญประจําป พ.ศ. 2551  ไปแลวสองสมัย  คือ  สมัยแรกและสมัยท่ีสอง  ดังนั้นผม
จึงขอหารือในที่ประชุมแหงนี้วา  ในสมัยท่ีสาม  สมัยท่ีส่ี  และสมัยแรกของปถัดไป     
จะใหมีการเปล่ียนแปลงหรือจะกําหนดไวตามเดิม  ผมขอปรึกษาในท่ีประชุมแหงนีค้รับ 

 
นายทศพร  จอยกันเจียก  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขอเสนอใหกําหนดสมัยประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ขอแกไขเปนเร่ิมวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2551มีกําหนด  30  วัน  

และ สมัยท่ีส่ี  ขอแกไขเปนเร่ิมวันท่ี  13  สิงหาคม  2551 มีกําหนด  30  วัน   
และสมัยแรกของป  พ.ศ. 2552  กําหนดไวตามเดิมครับ 

 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

3.4 เร่ือง  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 
ประธานสภาเทศบาล มาตรา  32  สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการสามัญของ

สภาเทศบาล  เพื่อกระทํากจิการอันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.  2547  ขอ  103  
คณะกรรมการสามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวา  3  คน  แต
ไมเกิน  7  คน  ดังนั้นจึงขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอรายช่ือเพื่อเปน
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล  ครับ 

 
นางศรีสกุล  ทองอินศรี  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 1.  นายปฏิภัทรพงษ เจริญจันทร 
 2.  นายวิโรจน  ต้ังคติธรรม 
 3.  นายอํานวย  รอดประชา 
 4.  นายชายช้ัง  ศรีพรประภา 
 5.  นางสุธารัตน  ชมมณฑา 

 นายสุเทพ... 
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6.  นายสุเทพ  แกวประดับ 
 7.  นายทศพร  จอยกนัเจยีก 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีถือวาผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  ท้ัง   7   ทานดงักลาว  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลเมือง 

สนั่นรักษ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

3.5 เร่ือง  การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ประธานสภาเทศบาล  ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขอ  7  และขอ  8 องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรสวนทองถ่ิน   

ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดใหสภาทองถ่ินคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน  
จํานวน  3  คน  เปนกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้นผมขอใหทาน
สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอช่ือ  ขอเชิญครับ 

  
นางศรีสกุล  ทองอินศรี กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 1.  นายอํานวย รอดประชา 
 2.  นายสุเทพ แกวประดับ 
 3.  นายทศพร   จอยกนัเจยีก 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนออีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีถือวาทานท่ีไดรับการเสนอช่ือครบตามจํานวน 
ประธานสภาเทศบาล  3  คน  เปนกรรมการในคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ อีกขอเชิญครับ  เม่ือไมมีทานใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอปดการประชุมครับ 
 
 

ปดประชุม... 
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ปดประชุมเวลา   15.30      น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป พ.ศ. 2551 
วันท่ี  5  สิงหาคม  2551  เวลา    13.30    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 
  4.  นายทวีชัย  พันธทอง   รองนายกเทศมนตรี   
  5.  นายบุญเชิด    ศรีเปล่ียนจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  6.  พันโทชอบ  ชอบธรรม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  8.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

9.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  23.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผูไมมาประชมุ    

1.  นางสาววาสนา คําเนียม    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  (ติดภารกจิ) 
2.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล (ติดภารกิจ) 
 
         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
   
  1.  นางภัสสุรีย วัฒนาดํารงรัตน  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
  2.  นางนันทสิตา แสงวัชระกุล  ตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  3.  นางจันทิมา โมราถบ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
  4.  นายสมเจตน กววีัฒนา  ตําแหนง หัวหนางานปองกันฯ 
  5.  นายจารุพจน สดมณ ี   ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
  6.  พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี  ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  7.  นางทองคํา  หมุดทอง   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 6ว 
  8.  นายธันว กัณหดิลก  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 6ว 
  9.  นายสุเทพ  ธัญกิจวรกุล  ตําแหนง บุคลากร 6ว 
  10.  น.ส.สาวิตรี ตรีนุสนธ์ิ  ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 
  11.  นางขันทอง บุษราคํา   ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  4 
  12.  น.ส.รัชนี วัฒนกว ี  ตําแหนง บุคลากร  3 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   13.30  น. 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  หวัหนาสวนราชการ 
ประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาล  คร้ังแรก  ประจําป  พ.ศ. 2551  เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  2551   
ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป พ.ศ. 2551   
มีกําหนด  30  วัน  เร่ิมต้ังแตวันท่ี  7  กรกฎาคม  2551  เปนตนไป  ดวยนายกเทศมนตรี
เมืองสนั่นรักษ  ไดเสนอญัตติเพื่อใหสภาเทศบาล  ไดพจิารณาใหความเห็นชอบ  
ประกอบกับเพื่อเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  ของสภาเทศบาลเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  ผมจึงไดเรียนเชิญทานเขารวมประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยท่ี  3  ประจําป  พ.ศ. 2551  ในวนันี้ครับ 
 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ผมมีเร่ืองแจงใหท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดทราบจํานวน  2  เร่ือง 
ประธานสภาเทศบาล  เร่ืองแรก  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดแจงรายนาม  ประธานสภาเทศบาล   

รองประธานสภาเทศบาล  และ  ผูบริหาร  คณะผูบริหาร ใหเทศบาลท่ัวประเทศ 
ไดรับทราบ โดยมีเทศบาลท่ีแจงแสดงความยินดีมาแลว  ในโอกาสนี้  ขอเรียนเชิญ
ปลัดเทศบาลไดแจงใหท่ีประชุมไดทราบครับ   

 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดวยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดแจง

รายนามประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีผูวาราชการจังหวัด
ปทุมธานี  ไดแตงต้ังตามมติสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  คร้ังแรก  เม่ือวันท่ี  2  
กรกฎาคม  2551  และผูบริหาร  คณะผูบริหาร  โดยมีเทศบาลท่ีไดแจงแสดงความยินดี
มาแลว  มีดังนี ้

     1.  เทศบาลตําบลบานเพชร  จังหวดัชลบุรี 
     2.  เทศบาลตําบลบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
     3.  เทศบาลตําบลโรงชาง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     4.  เทศบาลตําบลบานฝาง  จังหวัดขอนแกน 
     5.  เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  จังหวดัสุโขทัย 
     6.  เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  จังหวัดเชียงใหม 
     7.  เทศบาลตําบลดงมะไฟ  จงัหวัดสกลนคร 
     8.  เทศบาลตําบลสําโรงใต  จังหวดัสมุทรปราการ 
     9.  เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน  จังหวดักาญจนบุรี 
     10.  เทศบาลตําบลหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
     11.  เทศบาลตําบลศรีพนา  จังหวัดหนองคาย 
     12.  เทศบาลตําบลแพรกษา  จังหวดัสมุทรปราการ 
 

     จึงเรียนใหทุกทานไดรับทราบ 
 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

นาย... 
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นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  เร่ืองท่ี  2   ดวยมีพนกังานเทศบาลโอน (ยาย)  มาใหม  จึงขอเชิญปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ไดแนะนําตอสภาเทศบาลครับ 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

เดิมมีพนกังานเทศบาล  จํานวน  39  คน  ขอเรียนวา  เทศบาลไดพิจารณาแลววาบุคคล 
ท่ีจะมารวมงานสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติงานและผูบริหารไดพิจารณา 
และตรวจสอบประวัติการทํางานแลว  จงึไดรับโอน(ยาย) พนักงานจํานวน  2  ทาน   
คือ  ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  และพยาบาลวิชาชีพ  ในโอกาสนี้  ขอใหผูท่ีโอน(ยาย) 
มาใหมไดแนะนําตัวเองคะ 

 
นางภัสสุรีย  วัฒนาดาํรงรัตน กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
รองปลัดเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน  นางภัสสุรีย  วัฒนาดํารงรัตน  

ตําแหนง  รองปลัดเทศบาล  โอน(ยาย) มาจากเทศบาลตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  
จังหวดัขอนแกน คะ 

 
นางทองคํา  หมุดทอง  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
พยาบาลวิชาชพี 6ว และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน นางทองคํา  หมุดทอง  ตําแหนง  

พยาบาลวิชาชีพ  6ว  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  โอน(ยาย) มาจากโรงพยาบาล
ราชวิถี  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  คะ 

 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ผมในนามสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีความยนิดีและหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะ 
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยันหม่ันเพียร  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

ชาวสนั่นรักษ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  คร้ังแรก   

ประจําป พ.ศ. 2551 
 
 
 

นาย... 
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นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะแกไขขอความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
ประธานสภาเทศบาล คร้ังแรก  ประจําป  พ.ศ. 2551  ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติในท่ีประชุมรับรอง

รายงานการประชุมดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง การพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสม 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ดวยทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  ผมพิจารณาแลว 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติใหนําเขาระเบียบวาระการประชุมได  ในโอกาสนี้  ขอเรียนเชิญทาน

นายกเทศมนตรี  ไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ
ครับ 

 
นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  โดยมีหลักการและเหตุผลดงันี้ 
        หลักการ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน     การเบิกจายเงิน     

การฝากเงิน     การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2548  ขอ  89  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  
ดังตอไปนี ้

(1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      ซ่ึงเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพนู
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจดัทําเพื่อบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

        เหตุผล 
ดวยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีความจําเปนขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

เพื่อดําเนนิการ   2  โครงการ  ดังนี ้
 
 

1.โครงการ... 
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1.  โครงการลงลูกรังลานจอดรถ  พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณทางเขา
ดานหนา  อาคารสํานักงานหลังใหม  หมูท่ี  2  ต.บึงน้ํารักษ  อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล     เมืองสนั่นรักษ   งบประมาณ  462,000  บาท 

     2.  โครงการติดต้ังระบบแอร  ภายในอาคารสํานักงาน (หลังใหม)  หมูท่ี  2    
ต.บึงน้ํารักษ  อ.ธัญบุรี  จ. ปทุมธานี   ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   
งบประมาณ   2,890,000  บาท 

   

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผมจึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล        
เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในการดําเนินการตามโครงการ  จํานวน  2  โครงการ
ดังกลาว  

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  เพื่อดําเนนิการตาม
ประธานสภาเทศบาล  โครงการ  จํานวน  2  โครงการ  มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายหรือสอบถามขอเชิญครับ   
    เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
นายอภสิิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอเรียนเชิญทุกทานไดเขารวมงาน ดังนี ้

1.  งานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินินาถ  พ.ศ. 2551  
ณ  บริเวณวดัสระบัว  โดยในวันท่ี  9  สิงหาคม  2551  ชวงเชามีกจิกรรม  วาดภาพ  
ระบายสี และการประกวดเขียนเรียงความ  ในชวงบายจะประกาศผลการตัดสิน  และใน
วันท่ี  12  สิงหาคม  2551  ชวงเชาเร่ิมต้ังแตเวลา  09.00  น.  มีกิจกรรมบริการตรวจ
สุขภาพ  และชวงบาย  มีกิจกรรมชมรมคนรักสุขภาพ (เตนแอโรบิค)   

 
 

ชวงเยน็... 
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ชวงเยน็เวลา  17.00  น.  เปนตนไป  ลงทะเบียนและถวายเคร่ืองราชสักการะ   
(พุมเงิน – พุมทอง)  รวมจุดเทียนชัย  และรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลตอหนา 
พระบรมฉายาลักษณ  ท้ังนีใ้นวันท่ี  12  สิงหาคม  2551  ขอใหทุกทานสวมเส้ือเหลือง  
หรือ เส้ือฟาตราสัญลักษณ  หรือชุดไทย  หรือชุดสุภาพตามประเพณนีิยม 

2.  รวมรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  จะเสด็จพระราช
ดําเนินพรอมกบัพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  มาทรงเปดเคร่ืองเรงอนุภาค  ทรงเยี่ยมผูปวย
โรคมะเร็ง  และทอดพระเนตรนิทรรศการ “โครงการพาแมและพอกลับบาน  สายใยรัก”  
ณ  อาคารกาญจนบารมี  ศูนยมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  ในวันพุธท่ี  13  สิงหาคม  2551  
ในเวลา  14.30  น.  จึงใครขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมงานครับ 

อีกเร่ืองหน่ึงผมขอเพิ่มเติม  ในขณะน้ีมีผูรองเรียนตอหนงัสือพิมพเดลินิวส 
กรณีเดือดรอน  เร่ืองนี้ประปาซ่ึงอาจทําใหเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดรับความเสียหาย  
ก็อยากฝากใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดช้ีแจงและประชาสัมพันธ  ดวยวากรณี
น้ําประปาของหมูบานจิตภาวรรณ  นั้น  น้าํประปาของหมูบานท่ีมีรสเค็มเนื่องจาก 
บอแตกทําใหน้ําเค็มไหลเขาบอได  จากการประสานเจาของโครงการไดดําเนินการซอม
ทําแลว  สําหรับการรับโอนระบบประปา นัน้  เทศบาลรับโอนเฉพาะใบอนุญาตการ 
ใชน้ํา  จากกรมทรัพยากรธรณี  ท้ังนี้เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายใหแกประชาชนชาว
ชุมชนหมูบานจิตภาวรรณ  สวนอุปกรณอ่ืน ๆ  ยังคงเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
อยู  ในสวนการบรรเทาความเดือดรอน  กไ็ดแจงใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
ไปสงน้ําใหตามบานเรือนแทบจะทุกหลังคาเรือนตามท่ีรองขอมาโดยตลอด  และใน
สําหรับแตละบานท่ีจะเสียคาใชจายหลังคาเรือนละประมาณ  3,000 – 4,000  บาท นั้น  
จะเปนคาประกันมาตรวดัน้ําแกการประปาสวนภูมิภาค  เม่ือน้ําประปาเขาหมูบานแลว  
ไมใชเปนคาเช่ือมตอระบบน้าํประปาเขาหมูบานแตอยางใด  ซ่ึงขณะนีผ้มไดประสาน
กับประปาสวนภูมิภาค  เพื่อจะจดัหางบประมาณจากจังหวัดปทุมธานี  และจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อจะดําเนินการเช่ือมตอกับหมูบานจิตภาวรรณ  
และหมูบานเคียงคลอง  และในขณะนี้โครงการเช่ือมตอระบบน้ําประปา  ซ่ึงอยูระหวาง
การจัดซ้ือจัดจาง คือ  หนาหมูบานกรีน ฯ  และชุมชนท่ีไดรับประโยชนคือ  ชุมชน
หมูบานกรีนฯ  หมูบานนริศรา  และหมูบานจิตภาวรรณ  ซ่ึงขอเรียนวาทางคณะ
ผูบริหารไมไดนิ่งนอนใจในการดูแลความทุกขของพี่นองประชาชนจึงขอฝากให
สมาชิกทุกทานไดแจงและทําความเขาใจแกประชาชนไดรับทราบดวยครับ ขอขอบคุณ
ครับ 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกขอเชิญครับ เม่ือไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีไดมารวมประชุมในวันนี้  ผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุม... 



 
ปดประชุมเวลา   15.00     น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป พ.ศ. 2551 
วันท่ี   15  สิงหาคม  2551  เวลา    13.30    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 
  4.  นายทวีชัย  พันธทอง   รองนายกเทศมนตรี   
  5.  นายบุญเชิด    ศรีเปล่ียนจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  6.  พันโทชอบ  ชอบธรรม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  นางสาววาสนา คําเนียม    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
  8.  นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  9.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
23.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
24.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  25.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผูไมมาประชมุ   - 

         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางภัสสุรีย  วัฒนาดํารงรัตน ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 

2.  นางจันทิมา โมราถบ  ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
  3.  พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4.  นายสมเจตน  กววีัฒนา ตําแหนง หัวหนางานปองกันฯ 
  5.  นายอาทิตย  สัตยธรา  ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและงบประมาณ 
  6.  นายมนู  จนัทรหอม  ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
  7.  นายจารุพจน  สดมณ ี  ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
  8.  นายพลสัน  แดงสวัสดิ ์ ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
  9.  นายสุเทพ  ธัญกิจวรกุล ตําแหนง บุคลากร 6ว 
  10.  นางขันทอง  บุษราคํา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  4 
  11.  น.ส.วาสนา  ตาลเอ่ียม ตําแหนง นติิกร  4 
  12.  น.ส. กรองจินดา  นาคครุฑ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  3 
  13.  น.ส.รัชนี  วัฒนกว ี  ตําแหนง บุคลากร 3 
  14.  นางศศิธร  ฤกษโสภ ี  ตัวแทนภาคประชาชน 
  15.  นางนงคราญ  วันด ี  ตัวแทนภาคประชาชน 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   13.30  น. 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  คร้ังแรก   
เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  2551  กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
4  ประจําป  พ.ศ. 2551  มีกําหนด  30  วัน  เร่ิมต้ังแตวนัท่ี  13  สิงหาคม  2551  เปนตน
ไป  ดังนั้นเพื่อใหการดาํเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอยประกอบกับทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 2552  ใหสภาเทศบาลไดพิจารณา  ผมจึงไดเรียนเชิญทานเขารวม
ประชุมในวันนี้  ครับ 

 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุม 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ดวยมีพนกังานเทศบาลโอน (ยาย)  มาใหม  จึงขอเชิญปลัดเทศบาลไดแนะนํา  
ประธานสภาเทศบาล  ตอสภาเทศบาลครับ 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  เดิมมี

พนักงานเทศบาล  40  คน  ขอเรียนวาเทศบาลไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีจะมารวมงาน
สวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน  และผูบริหารไดพิจารณาและตรวจสอบ
ประวัติการทํางานแลว  จึงไดรับโอน (ยาย)  ในโอกาสนี้  ขอเชิญผูท่ีโอน (ยาย)  มาใหม
ไดแนะนําตัวเองตอสภาเทศบาลตอไป 

 
นางสาววาสนา  ตาลเอ่ียม  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
นิติกร  4   และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาววาสนา  ตาลเอ่ียม   

ตําแหนง  นิติกร  4  กองวิชาการและแผนงาน  โอน (ยาย)  มาจากเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  คะ 

 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ผมในนามสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีความยนิดีและหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะปฏิบัติ  
ประธานสภาเทศบาล หนาท่ีดวยความขยันหม่ันเพยีร  เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชนชาวสนั่นรักษ

ตอไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   
     ประจําป  พ.ศ. 2551  
 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.  2551  ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ครับ 
 
นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2552  ตอสภาเทศบาล  ดังนั้น  จึงขอแถลงใหทานประธานสภา
เทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง  ตลอดจน
หลักการและแผนนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี ้
1.  สถานะการคลัง 
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ณ  วันท่ี  30  กนัยายน  2550  มียอดเงินสะสม   
จํานวน  12,832,113.14  บาท  และมีเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  3,202,675.82  
บาท  รวมท้ังส้ินเปนเงิน  16,034,788.96  บาท  โดยฝากไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)  จํานวน  7,875,940.48  บาท  เก็บรักษาไวท่ีเทศบาลโดยนําฝาก
ธนาคาร  จํานวน  8,158,848.48  บาท  เปนลูกหนี้ภาษีคางรับ  จํานวน  153,166.56  บาท 

 
2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  เทศบาลมีรายรับจริงท้ังส้ิน  112,803,269.75  
บาท  สูงกวาประมาณการรายรับท่ีต้ังไว  6,444,269.75  บาท  และมีรายจายจริงท้ังส้ิน  
109,086,302.05  บาท  ตํ่ากวารายรับจริงท้ังส้ิน  3,716,967.70  บาท 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  ในระยะหกเดอืนแรกของป  เทศบาลมีรายรับจริง  
57,446,394.26  บาท  สูงกวารายรับจริงในปท่ีแลวในระยะเวลาเดียวกนั  13,590,311.29  
บาท  และมีรายจายจริงในระยะหกเดือนแรกเปนเงิน  32,986,606.92  บาท  สูงกวา
รายจายเฉล่ียท่ีจายในปท่ีแลวในระยะเวลาเดียวกัน  807,319.92  บาท 

ปจจุบันเทศบาลมีเงินกูคงเหลือกับสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
จํานวน  59,350,789.86  บาท 
 
 
 

2.1 รายรับ... 



- 5 - 
 

2.1  รายรับปงบประมาณ  2552  ประมาณการไว  รวมท้ังส้ิน   102,274,700.00  บาท 
           แยกเปน 
           ก.รายไดภาษีอากร 
     1.  หมวดภาษอีากร          จํานวน  64,615,000.00  บาท 
          ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 
     1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนญุาต  จํานวน  817,100.00    บาท 
     2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน       จํานวน   130,000.00    บาท 
     3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด        จํานวน   200,100.00    บาท 

    ค.  รายไดจากทุน         จํานวน          -        บาท 
        ง.  เงินชวยเหลือ 
     1.  หมวดเงินอุดหนนุ        จํานวน   36,512,500.00  บาท 
        รวมประมาณการรายรับ       102,274,700.00  บาท 
    2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน  รวมประมาณการรายจาย        102,274,700.00  บาท 
                                                              แยกเปน      

 1.  ดานบริหารท่ัวไป 
                 1.1  แผนงานบริหารทั่วไป  จํานวน     27,361,710.00   บาท 
                 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน       4,605,920.00   บาท 

  2.  ดานบริการชุมชนและสังคม 
     2.1  แผนงานการศึกษา     จํานวน   11,520,554.00  บาท 
     2.2  แผนงานสาธารณสุข ฯ    จํานวน     9,744,340.00  บาท 
     2.3  แผนงานเคหะและชุมชน    จํานวน   28,001,080.00  บาท 
     2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   จํานวน        520,000.00  บาท   
     2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          จํานวน         990,000.00  บาท 
     2.6  แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห     จํานวน  7,041,880.00   บาท 

3.  ดานเศรษฐกิจ     จํานวน                 -              บาท 
4.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 

        4.1  แผนงานงบกลาง    จํานวน     12,489,216.00   บาท 
       รวมประมาณการรายจาย   จาํนวน  102,274,700.00   บาท 
 

     จึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

นาย... 
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นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ไปแลวนัน้  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ 

สอบถาม ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2552  ครับ 

 
มติท่ีประชุม   มีมติใหความเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ. 2552 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ในข้ันตอนตอไป  เปนข้ันตอนการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ดังนั้น  ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ 

การแปรญัตติ  ในวนั  และเวลาใด  ขอเชิญครับ 
 

นายทศพร  จอยกันเจียก  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ผมขอเสนอใหแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป  จนถึงเวลา  14.30  น.  ของวันท่ี  22  สิงหาคม  2551   

ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  โดยมอบหมายให  นายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล  เปนผูตอบขอช้ีแจงใหรายละเอียด  และผมขอเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติของสภาเทศบาล  เปนผูแปรญัตติ  ดังนี ้
1.  นายชายช้ัง ศรีพรประภา 
2.  นางสุธารัตน ชมมณฑา 
3.  นายสุเทพ แกวประดับ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  จะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีถือวา 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลใหความเห็นชอบ  ใหคณะกรรมการแปรญัตติ  ท้ัง  3  ทาน  ดังกลาว 

เปนผูแปรญัตติ  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จนถึงเวลา  14.30  น.  ของวันท่ี  22  สิงหาคม  
2551  และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  2  ประจําป  
พ.ศ. 2551  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  ของการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ. 2552  ในวนัท่ี  22  สิงหาคม  2551  เวลา  14.30  น.   
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ผมขอปดการประชุมครับ 

 
 
 

ปดประชุม... 



 
ปดประชุมเวลา   15.00     น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  2  ประจําป พ.ศ. 2551 

วันท่ี  22   สิงหาคม  2551  เวลา    14.30    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 
  4.  นายทวีชัย  พันธทอง   รองนายกเทศมนตรี   
  5.  นายบุญเชิด    ศรีเปล่ียนจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  6.  พันโทชอบ  ชอบธรรม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  นางสาววาสนา คําเนียม    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
  8.  นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  9.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
23.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
24.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  25.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผูไมมาประชมุ   - 

         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางภัสสุรีย  วัฒนาดํารงรัตน ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 

2.  นางจันทิมา โมราถบ  ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
  3.  พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4.  นายสมเจตน  กววีัฒนา ตําแหนง หัวหนางานปองกันฯ 
  5.  นายอาทิตย  สัตยธรา  ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและงบประมาณ 
  6.  นายมนู  จนัทรหอม  ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
  7.  นายจารุพจน  สดมณ ี  ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
  8.  นายพลสัน  แดงสวัสดิ ์ ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
  9.  นายสุเทพ  ธัญกิจวรกุล ตําแหนง บุคลากร 6ว 
  10.  นางขันทอง  บุษราคํา ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  4 
  11.  น.ส. กรองจินดา  นาคครุฑ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหฯ  3 
  12.  น.ส.รัชนี  วัฒนกว ี  ตําแหนง บุคลากร 3 
  13.  นางศศิธร  ฤกษโสภ ี  ตัวแทนภาคประชาชน 
  14.  นางนงคราญ  วันด ี  ตัวแทนภาคประชาชน 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   14.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.2552  วาระท่ี  2  และวาระที่  3 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ีแลว 
ประธานสภาเทศบาล  ผมไดปดการประชุมและไดนัดประชุมใหมในวันท่ี  22  สิงหาคม  2551   

ในเวลา  14.30  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ในวาระท่ี  2   
และวาระท่ี  3  ของการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  ตามท่ีสภาเทศบาลมีมติกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติต้ังแตเวลา  14.30  น.  
ของวันท่ี  15  สิงหาคม  2551  ถึงเวลา  14.30  น.  ของวนัท่ี  22  สิงหาคม  2551   
ไปแลวนัน้  คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ใหสมาชิก... 
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ใหสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบแลว  ดังนั้น  ผมจึงขอใหคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไดแจงรายงานการประชุมใหท่ีประชุมไดทราบ  ขอเชิญครับ 
 

นางสุธารัตน  ชมมณฑา  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามที่สภาเทศบาล  ไดมีมติ 

ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  1  ประจําป  พ.ศ. 2551   
เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2551  มอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติประกอบดวย   
นายชายช้ัง  ศรีพรประภา   นางสุธารัตน  ชมมณฑา   และ นายสุเทพ  แกวประดับ   
เปนกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2552  นัน้ 

ขอเรียนใหท่ีประชุมไดทราบวา  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําแปรญัตติ  
และแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติแตอยางใด คณะกรรมการจึงมีมติยนืตามรางเดิม 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.  2552  ไดประชุมพิจารณาคําแปรญัตติและไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด 

เสนอคําแปรญัตติ  คณะกรรมการไดยนืตามรางเดิม  ดังนั้นผมจึงขอมติในท่ีประชุม 
ใหความเห็นชอบในวาระท่ี  2  ดวยครับ 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ลําดับตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระท่ี  3  การพิจารณาวาระน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติท่ีประชุมในการใหความเหน็ชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ครับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  เปนอันวา  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2552  ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดผานการพิจารณาใหความเหน็ชอบท้ัง  3  

วาระแลว   
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

นาย... 
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นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมสภาเทศบาลทุกทาน  ผมมีเร่ืองเรียนทุกทานดังนี ้

1.  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  จะเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพญาติผูใหญ 
ของ  นายมนู  จันทรหอม  รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศกึษา  ในวนัท่ี  27  
สิงหาคม  2551  เวลา  19.30  น.  ณ  วัดพิชิตปตยาราม  จงึขอเรียนเชิญทุกทานรวมเปน
เจาภาพดวยครับ 

 2.  หากทานไดดูรายละเอียดในเรืองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  จะเห็นไดวางบประมาณรายจายในสวนเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงาน
เทศบาล  ซ่ึงผมยอมรับน้ําใจของพนักงานทุกคน  ถาเทียบกับท่ีอ่ืนแลวไดรับกัน  3 -5  
เทา  ตํ่าสุด  1  เทา  ในสวนของปท่ีผานมาไดต้ังงบประมาณไว  ไมเกนิ  1  เทา  
เนื่องจากวางบประมาณนอย  มาปนี้หนกักวาทุก ๆ ป   เนือ่งจากวาประมาณการภาษ ี
ตาง ๆ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ขาดหายไปประมาณ  10  กวาลานบาท  เกือบ ๆ   
20  ลาน  ทําใหงบประมาณท้ังรายรับและรายจาย  ในป  พ.ศ. 2552  เหลืองบประมาณ
ลงทุนคอนขางนอย  ผมก็เลยขอรอง พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ พนกังานจาง  
ขอจายไมเกินคร่ึงเทาของเงินเดือนหรือคาจาง  ผมจึงขอใหทุกทานไดตรบมือเปน
กําลังใจกับพนกังานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนกังานจาง  ท่ีไดเสียสละเวลาการ
ทํางานใหราชการนั้น  ถือวาไมไดดอยนอยลงกวาทองถ่ินอ่ืน ๆ เลย  ทุกคนพรอมใจและ
ยินดีท่ีจะนํางบประมาณตรงนี้มาพัฒนาในพ้ืนท่ีใหมีความเจริญตอไป  ผมขอเสียง 
ตรบมือดวยครับ 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอกราบเรียนดวยความเคารพวา  

พวกเราเกือบ  300  ชีวิต  ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกับคณะของทานถือวาเปนความ
ภาคภูมิใจในการทํางาน  ซ่ึงเรียนดังนีว้า  ไมไดนําสรรพคุณมาอวดไมวาจะเปนเทศบาล
ใด ๆ  ท่ีเขามาดูงาน  กใ็หคําช่ืนชมจากใจจริง  วาสนั่นรักษดีเยี่ยมจริง ๆ  ท้ังนี้ท้ังนั้น 
พวกเราทุกคนก็ไดรับความเมตตาจากทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และทาน
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีไดใหเราทํางานอยางสมภาคภูมิ  แตส่ิงท่ีจะบอกตอไปคือ   
พวกเราภูมิใจคะ  ถึงแมวาคาตอบแทนพิเศษในปนี้  พวกเราจะไมไดเลย  เพราะวาภาระ
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  จะตางจากท่ีอ่ืน ๆ  ในอําเภอเดียวกันคือ  ภาษีของเรา 
 

เก็บได... 
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เก็บไดนอยมาก  ไมไดเปนเพราะประสิทธิภาพของเจาหนาท่ี  ถึงแมวาเราจะไดไมเกิน
คร่ึงเทา  แตก็เปนความภาคภูมิใจท่ีอีก  4  เทาคร่ึง  ท่ีทานนายกเทศมนตรีมอบใหเรานั้น  
พวกเราไดถวายแดสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ  ในการทํางานดวยความทุมเท  แลวก็อีกไมกี่
วันนี้  ไมแนใจวาทานจะไดมีการนัดประชุมสภาเทศบาลอีกหรือไม  ซ่ึงเปนชวงท่ีทาน
นายกเทศมนตรีทานจะหมดวาระการดํารงตําแหนง  พวกเราก็จะต้ังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี  ถึงแมวาในระยะเวลาน้ัน  ทานจะไมอยูกับพวกเรา  และดิฉันขอเพิ่มเติมอีก  2  
เร่ือง  คือ 

1.  ดวยทาน  ส.ส.  พรพิมล  ธรรมสาร  ไดรับความอนุเคราะหจากสภา
ผูแทนราษฎร  ใหมีกจิกรรมการสงเสริมประกอบอาชีพ  โดยใหมีการรวมกลุมกัน
ประมาณอยางนอย  15  คน  ทานจะจัดการอบรมและมีวทิยากรมาอบรมให  ในวนัท่ี  7  
กันยายน  2551  จึงใครขอเรียนใหทุกทานไดแจงขาวใหประชาชนไดรับทราบขอมูลนี้  
โดยแจงรายช่ือไดท่ีปลัดเทศบาล  หรือ คุณขันทอง  บุษราคํา  ไมเกินประมาณวันท่ี  3  
กันยายน  2551 

2.  ในวนัท่ี  29  สิงหาคม  2551  ขอกราบอนุเคราะหจากทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน  ไดกรุณาใหเกยีรติไดเขารวมการประชุมสัมมนาโครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูทางการเมือง  พรอมแจงใหพี่นองประชาชนเขารวมในโครงการนี้
ดวย  โดยแจงรายช่ือไดท่ีปลัดเทศบาล  คุณขันทอง  บุษราคํา  หรือ  คุณเชิดพงศ   
อุทธศรี  เพื่อรวบรวมรายช่ือเพื่อประกอบกจิกรรมดังกลาว  โดยโครงการนี้ไดรับ 
ความอนุเคราะหจากทาน  ส.ส.พรพิมล  ธรรมสาร  คะ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทศพร  จอยกันเจียก  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานครับ  ผมไดทราบวาขณะนี้ทาง

เทศบาลมีมาตรการประหยัดไฟฟา  โดยมีระยะเวลาการเปด – ปดแอรตามเวลา  เปน
ความคิดท่ีดแีละขอช่ืนชม  แตผมอยากใหมีมาตรการเพ่ิมอีกคือ  ในชวงนี้ราคาน้ํามัน
แพง  ผมอยากเสนอแนะใหฝายบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของ  ใหผูมีหนาท่ีไปสงหนังสือ 
หรือเอกสารของทางราชการ  หากไปในทางเดียวกันเหน็ควรใหนัดหมายเพื่อไปพรอม
กันเพื่อประหยัดงบประมาณครับ  ขอขอบคุณครับ 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกหรือไมครับ  เม่ือไมมีผมขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีเขารวมประชุมในวนันี้ครับ  และผมขอปดการประชุมครับ 
 

ปดประชุม... 



 
ปดประชุมเวลา   15.00     น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  3  ประจําป พ.ศ. 2551 

วันท่ี  5  กันยายน  2551  เวลา    14.00    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 
  4.  นายทวีชัย  พันธทอง   รองนายกเทศมนตรี   
  5.  นายบุญเชิด    ศรีเปล่ียนจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  6.  พันโทชอบ  ชอบธรรม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  นางสาววาสนา คําเนียม    ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
  8.  นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  9.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

10.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
19.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
20.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
21.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
22.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
23.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
24.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  25.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผูไมมาประชมุ   - 

         ผูเขารวม…..... 
 



- 2 - 
ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางภัสสุรีย วัฒนาดํารงรัตน  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
  2.  นางนันทสิตา  แสงวัชระกุล  ตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุข ฯ 
  3.  นายมนู  จนัทรหอม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
  4.  นางจันทิมา   โมราถบ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
  5.  พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี  ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  6.  นายสมเจตน  กววีัฒนา  ตําแหนง หัวหนางานปองกัน ฯ 
  7.  นายสุเทพ  ธัญกิจวรกุล  ตําแหนง บุคลากร 6ว 
  8.  นางขันทอง  บุษราคํา   ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  4 
  9.  น.ส. จันธิมาพร  ขําฤกษ  ตําแหนง นิติกร  4 
  10.  น.ส.วาสนา  ตาลเอ่ียม  ตําแหนง นิติกร  4 
  11.  นายนพดล   ศรีลาโชติ  ตําแหนง นายชางโยธา 3 
  12.  นายเผาพนั    เสนาขันธ  ตัวแทนภาคประชาชน 
  13.  นายปทุม  เสนาขันธ   ตัวแทนภาคประชาชน 
  14.  นายสมชัย  วงศประดับไชย  ตัวแทนภาคประชาชน 
  15.  นางศศิธร ฤกษโสภ ี  ตัวแทนภาคประชาชน 
  16.  นางภัทรา  อุนาตุโล   ตัวแทนภาคประชาชน 
  17.  นางธนาภรณ  ตันทอง  ตัวแทนภาคประชาชน 
  18.  นางรัชนีพร  ลมุดทอง  ตัวแทนภาคประชาชน 
  19.  นางจุฑาพร  เฉลิมวงศ  ตัวแทนภาคประชาชน 
 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   14.00  น. 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ทานนายกเทศมนตรี  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติในคราว

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  คร้ังแรก   
เม่ือวันท่ี  2  กรกฎาคม  2551  กําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
4  ประจําป  พ.ศ. 2551  มีกําหนด  30  วัน  เร่ิมต้ังแตวนัท่ี  13  สิงหาคม  2551   
 

เปนตนไป... 
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เปนตนไป  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาลเปนไปดวย
ความเรียบรอยประกอบกับทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติดวน  ใหสภาเทศบาลได
พิจารณา  ผมจงึไดเรียนเชิญทานเขารวมประชุมในวันนี้  ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     - ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  1   
   และรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  2   
   ประจําป  พ.ศ. 2551    
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  1 
ประธานสภาเทศบาล และคร้ังท่ี  2  ประจําป  พ.ศ. 2551  ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมใหการ

รับรองดวยครบั 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง การพิจารณาญัตติเปล่ียนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551 
  
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป  พ.ศ. 2551  ครับ 
 
นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน   
นายกเทศมนตรี  ผมขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551 
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

เนื่องจากมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
ประจําป  พ.ศ. 2551  ท่ีตองสนองตอบตอความตองการของประชาชน  และแกไขปญหา
เรงดวน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  ขอ  29  การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

 
 

ในหมวด... 



- 4 - 
 

ในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือ
เปล่ียนสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

เหตุผล 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ   มีความจํา เปนขอแกไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจง

งบประมาณ     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสรางเปนหมวดคาใชสอย  ดังนี้   
    หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 -  โครงการกอสรางหองน้ํางานทะเบียนราษฎร  สําหรับจายคากอสรางหองน้ํา           
งานทะเบียนราษฎรขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา  25.00  ตารางเมตร  (6  หอง)  ดําเนินการโดยเทศบาล         
เมืองสนั่นรักษ  จัดซ้ือวัสดุกอสรางและจางเหมาแรงงานภายนอกมาดําเนินการกอสราง  
งบประมาณ  170,000.00  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารทั่วไป)  

ขอเปล่ียนเปน 
    หมวดคาใชสอย 

-  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  งบประมาณ  170,000.00บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  จึงขอนําเสนอตอสภาเทศบาล  เพื่อขอ
เปล่ียนแปลง    คําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2551  ดังกลาว 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป  พ.ศ. 2551  ดังกลาว  มีทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ขอเชิญครับ   

เม่ือไมมีผมขอมติในท่ีประชุมใหความเห็นชอบดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง การพิจารณาญัตติรับโอนท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีกอสรางสถานีอนามัยตําบลบึงสนั่น 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติรับโอนท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีกอสราง 
ประธานสภาเทศบาล  สถานีอนามัยตําบลบึงสนั่น  ครับ 
 
 

นายสมชาย... 
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นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน   
นายกเทศมนตรี  ผมขอเสนอญัตติรับโอนท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีกอสรางสถานีอนามัยตําบลบึงสนั่น 
      โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยงานราชการสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2535 (  แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2545 )  ขอ 9 “   ในกรณีท่ีมีผู
อุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน    หรือใหสิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุ  หรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ นั้น   ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือ
มีภาระติดพัน    หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธ์ินั้นๆ  ได
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัด    สภาเทศบาล      คณะกรรมการสุขาภิบาล     
หรือสภาเมืองพัทยา    แลวแตกรณี    และตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด     ” 

   
 

เหตุผล 
เนื่องจาก  นายสมชัย   วงษประดับไชย  เจาของท่ีดินโฉนดเลขท่ี  99956  ตําบล

บึงสนั่น  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ไดมีคํารองท่ัวไป  เลขท่ีรับ 4258   ลงวันท่ี  2  
กันยายน  2551  แสดงความประสงคขอยกท่ีดินใหแกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ    จํานวน  
78  ตารางวา  และนางปทุม   เสนาขันธ  เจาของท่ีดินโฉนดเลขท่ี   101883    ตําบลบึง
สนั่น  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ไดมีคํารองท่ัวไป  เลขท่ีรับ  4259   ลงวันท่ี   2   
กันยายน   2551  แสดงความประสงคขอยกท่ีดินใหแกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  จํานวน  
48  ตารางวา   รวมพื้นท่ี  2   โฉนด  เปนพื้นท่ีท้ังหมด  จํานวน  126  ตารางวา  เพื่อใช
เปนท่ีกอสรางสถานีอนามัยตําบลบึงสนั่น 

 
 

จากหลักการและเหตุผล   จึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองสน่ันรักษ    
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรับโอนท่ีดินของนายสมชัย     วงษประดับไชย  จํานวน  
78  ตารางวา  และที่ดินของนางปทุม   เสนาขันธ    จํานวน   48  ตารางวา  รวมพื้นท่ี  2   
โฉนด  เปนพื้นท่ีท้ังหมด  จํานวน  126  ตารางวา     ตอไป 

       
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา       

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมชาย... 
 



- 6 - 
 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอรับโอนท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีกอสรางสถานีอนามัย 
 ประธานสภาเทศบาล  ตําบลบึงสนั่นดังกลาว  มีทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ขอเชิญครับ   

เม่ือไมมีผมขอมติในท่ีประชุมใหความเห็นชอบดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ือง อ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 
 ประธานสภาเทศบาล  
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมสภาเทศบาลทุกทาน  วันนี้ถือเปนวนัดีเนื่องจากมีผูอุทิศทรัพยสิน

สวนตัวใหเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ใชเปนสาธารณะประโยชนในการกอสราง  ในวัน 
ทําพิธีเปดสถานีอนามัยทางเทศบาลจะเรียนเชิญทานรวมเปนเกยีรติในพิธีเปดและ 
จะเสนอจดัทําโลประกาศเกยีรติคุณใหแกท้ัง  2  ทาน  ในโอกาสนี้ขอใหทุกทานปรบมือ
เพื่อแสดงความขอบคุณ     คุณสมชัย  วงศประดับไชย   และ  คุณปทุม   เสนาขันธ   
ขอบคุณคะ 

 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ือง อ่ืน ๆ ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอปดประชุมครับ 
 ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดประชุม 
 

 



 
ปดประชุมเวลา         น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ราง - 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป พ.ศ. 2551 
วันท่ี  26  กันยายน  2551  เวลา    10.00    น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 

  3.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายอํานวย      รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นางมณี      ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  19.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ผูไมมาประชมุ   - 

         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   13.30  น. 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ดวยผูวาราชการจังหวดั   
ประธานสภาเทศบาล ปทุมธานี  ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  

พ.ศ. 2551  เพือ่ใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามอํานาจหนาท่ี  และ
พิจารณาใหความเห็นชอบญัตติกันเงิน  และญัตติขยายเวลากันเงิน  มีกาํหนด  15  วัน  
ต้ังแตวนัท่ี  26  กันยายน  2551  เปนตนไป  ผมจึงไดเชิญทุกทานเขารวมประชุมในวนันี้  
ครับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
      
 
 
 

 



 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  สมัยสามัญ   
   สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  3  ประจําป  พ.ศ. 2551  
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี  4  คร้ังท่ี  3  ประจําป  พ.ศ. 2551  ขอเชิญครับ   เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมให

การรับรองดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ือง การพิจารณาญัตติกันเงนิ 
  
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนเชิญทานปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
ประธานสภาเทศบาล  ไดเสนอญัตติกันเงิน  ครับ 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน   
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี ดิฉันขอเสนอญัตติกันเงินโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ   

หลักการ 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงนิ  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   
หมวด  5  ขอ  57  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินป   
โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจาง  หรือการเชาทรัพยสินถาเห็นวาการเบิกจายเงินไปชําระหนี้ผูกพัน
ไมทันส้ินป  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไป   อีกไมเกินระยะ 
เวลาหนึ่งป  และขอ  59  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง           
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีรายการยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตอง          

เบิกจายเงิน  จึงขออนุมัติกันเงิน  ดังตอไปนี้ 
กองการศึกษา 

ขอกันเงินเพื่อดําเนินการจัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล  จํานวน  
200,000.00  บาท  (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

       
 



 
 

กองชาง 
1.  ขอกันเงินเพื่อดําเนินการจัดซ้ือรถตัดหญา  6  ลอ  แบบมีแขนยื่นตัดดานขาง  

จํานวน  1  คัน  ๆ  ละ  700,000.00  บาท  (ตามราคาทองถ่ินเนื่องจากมีรายละเอียด
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ )  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

2.  ขอกันเงินโครงการกอสรางสนามเด็กเลน  บริเวณหนาอาคารศูนยเด็กเล็ก  
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  หมูท่ี  2  ต.บึงน้ํารักษ  อ.ธัญบุรี  สําหรับจายเปนคากอสราง
สนามเด็กเลนขนาดพื้นท่ีไมนอยกวา  650.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  270,000.00  
บาท  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  เลขท่ี  25/2550  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน) 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  จึงขอเสนอตอสภาเทศบาล  เพื่อขออนุมัติกัน
เงิน  จํานวน  3  รายการ  เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ ไดเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  กันเงิน  ดังกลาว  มีทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติ 

ในท่ีประชุมใหความเห็นชอบดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง การพิจารณาญัตติขยายเวลากันเงิน 
  
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนเชิญทานปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
ประธานสภาเทศบาล  ไดเสนอญัตติขยายเวลากันเงิน  ครับ 
 
นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน   
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี ดิฉันขอเสนอญัตติขยายเวลากันเงินโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ   

หลักการ 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงนิ  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547   
 
 



 
หมวด  5  ขอ  57  กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวกอน

ส้ินป  โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจาง  หรือการเชาทรัพยสินถาเห็นวาการเบิกจายเงินไปชําระหนี้
ผูกพันไมทันส้ินป  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไป      อีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป  หากดําเนินการไมแลวเสร็จ  ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีโครงการท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวแลว  และไมสามารถ

เบิกจายไดทันในปงบประมาณ  จึงขอขยายเวลากันเงินไวเบิกในปงบประมาณถัดไป  
ดังนี้ 

กองชาง 
1.  ขอขยายเวลากันเงินโครงการติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  เลียบคลอง  10  สายใต           

ฝงตะวันออก  หมูท่ี  3  ตําบลบึงสนั่น  อําเภอธัญบุรี  สําหรับใหการไฟฟาเปนคาติดต้ัง
ไฟฟาสาธารณะ  ระยะทาง  1,600  เมตร  50  เปอรเซ็นตหลัง  จํานวน  198,301.26  บาท  
(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

กองการศึกษา 
1.  ขอขยายเวลากันเงินเพื่อดําเนินการเบิกจายคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  
จํานวน  55,475.00  บาท   ( จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปที่กําหนดวัตถุประสงค) 

 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  จึงขอเสนอตอสภาเทศบาล  เพื่อขออนุมัติ
ขยายเวลา  กันเงิน  ระยะเวลาไมเกินหกเดือน 

 
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ ไดเสนอญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ขยายเวลากันเงิน  ดังกลาว  มีทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  ขอเชิญครับ   

เม่ือไมมีผมขอมติในท่ีประชุมใหความเห็นชอบดวยครับ 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง อ่ืน  ๆ 
 
 
 
 
 
 



 
 
ปดประชุมเวลา         น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป พ.ศ. 2551 
วันท่ี   24  พฤศจิกายน   2551  เวลา  09.30  น.   
ณ  หองประชมุสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 

-------------------------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ     อินทโชติ   ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายเนื่อง       เจริญจันทร   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์   นายกเทศมนตรี 

  4.  นายแอว         วงศเพ็ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายเศรษฐี     ลมูลเกตุ       สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายสุเทพ         แกวประดับ   สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายประสิทธ์ิ   บริสุทธ์ิ    สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายบัว          บุญคําเชียง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายวิโรจน    ต้ังคติธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
10.  นายอํานวย     รอดประชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
11.  นายชายช้ัง       ศรีพรประภา   สมาชิกสภาเทศบาล 
12.  นายสุระเจต     นุทนงค    สมาชิกสภาเทศบาล 
13.  นางสุธารัตน    ชมมณฑา   สมาชิกสภาเทศบาล 
14.  นายฉลองชัย    แสงสวาง   สมาชิกสภาเทศบาล 
15.  นายปฏิภทัรพงศ       เจริญจันทร   สมาชิกสภาเทศบาล 
16.  นายทศพร     จอยกนัเจยีก   สมาชิกสภาเทศบาล 
17.  นายบุญชัย     ทรัพยเจริญกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
18.  นางศรีสกุล   ทองอินศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

  19.  นางฐิตินนัท  เจริญอาจ   เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ผูไมมาประชมุ      

1.  นางมณ ี  ผูเรียนศิลป   สมาชิกสภาเทศบาล      ลากิจ 
 
 

         ผูเขารวม…..... 
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ผูเขารวมประชุม 
  1.  นางภัสสุรีย วัฒนาดํารงรัตน  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
  2.  นายมน ู จันทรหอม  ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 
  3.  นางจันทิมา โมราถบ   ตําแหนง หัวนาฝายบริหารงานคลัง 
  4.  นายอาทิตย สัตยธรา   ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและงบประมาณ 
  5.  พ.จ.ต.เชิดพงศ   อุทธศรี  ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ 
  6.  นายพลสัน แดงสวัสดิ ์  ตําแหนง หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
  7.  นายจารุพจน  สดมณ ี   ตําแหนง หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
  8.  นายสมเจตน  กววีัฒนา  ตําแหนง หัวหนางานปองกันฯ 
  9.  นายสุเทพ ธัญกิจวรกุล  ตําแหนง บุคลากร 6ว 
  10.  นางขันทอง บุษราคํา   ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 4 
  11.  น.ส.สาวิตรี  ตรีนุสนธ์ิ  ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 
  12.  น.ส.รัชนี  วัฒนกว ี  ตําแหนง บุคลากร 4 
 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   ครบองคประชุมแลว   ปลัดเทศบาล   เลขานุการสภา 
เทศบาล    ไดเชิญผูมาประชุมเขาหองประชุม    และเชิญนายอภิสิทธ์ิ  อินทโชติ    ประธานสภาเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเปดประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 
 
เปดประชุมเวลา   09.30     น. 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ   ทานนายกเทศมนตรี  ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล ดวยผูวาราชการจังหวดัปทุมธานีไดเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ. 2551  มีกําหนด  15  วัน  ต้ังแตวนัท่ี  24  
พฤศจิกายน  2551  เปนตนไป  เพื่อใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ตามอํานาจหนาท่ีและเพื่อใหนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล   
ดังนั้นผมจึงไดเรียนเชิญทุกทานเขารวมประชุมในวันนี้  ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ   ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 
ประธานสภาเทศบาล  เม่ือวันท่ี  18  กันยายน  2551  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดจัดใหมีการเลือกต้ัง   

เม่ือวันท่ี  26  ตุลาคม  2551  โดยท่ีทานนายกสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์   
ไดคะแนน  4,653  คะแนน  และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศรับรอง 
 

ผลการ... 
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ผลการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2551  ในโอกาสนี้  ขอใหทุกทาน 
ไดแสดงความยินดกีับทานนายกสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์  ดวยครับ 

   
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  สมัยวิสามัญ   

สมัยท่ี  1  ประจําป  พ.ศ. 2551 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะแกไขขอความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ   
ประธานสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  พ.ศ. 2551  ขอเชิญครับ  เม่ือไมมีผมขอมติ 

ในท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดวยครับ 
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ     
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ไดประกาศรับรองผล 

การเลือกต้ัง  ใหกระผม  นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์  ไดรับการเลือกต้ังเปน
นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  พทุธศักราช  2551  นั้น 

กระผม  ไดกําหนดนโยบายในการเพ่ือใหบริหารงานของเทศบาล 
เมืองสนั่นรักษ  โดยยดึม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แบบมีสวนรวม 
โดยยดึประชาชนเปนฐาน  ภายใตความจงรกัภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  
และการปฏิบัติงานตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  เพื่อประโยชนสุข 
ของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี และใหคํานึงถึง 
การมีสวนรวมของประชาชน  อีกท้ังเปนไปตามวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  แนวทาง 
การพัฒนา  ซ่ึงเทศบาลเมืองสนั่นรักษไดกาํหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตท่ีพึงประสงคไววา “ เมืองสนั่นรักษเปนเมืองนาอยู  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี มีความสุข  มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจชุมชน  ไดรับ 
การบริการโครงสรางพื้นฐานเปนอยางดีและท่ัวถึง  โดยเกิดจากความรวมมือของรัฐ 
และประชาชน ”  รวมท้ังสามารถดําเนินการบริหารงานเทศบาลไดอยางเปนระบบ 

เพื่อ... 
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เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน  และจะพัฒนางานในทุก ๆ  ดาน 
ดวยทรัพยากรที่จํากัดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  กระผมจึงขอแถลงนโยบาย 
ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ดงัตอไปนี ้
1.  การพัฒนาเมืองสนั่นรักษใหเปนเมืองนาอยู 

     ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 -  จัดใหมีการปรับปรุง  ถนนเสนทางหลัก  เสนทางรอง  พรอมทอระบายน้ํา  
ใหครอบคลุมภายในเขตเทศบาล 

-  ดําเนนิการใหประชาชนไดมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน  โดยใชงบประมาณของ
เทศบาลและประสานงานงบของหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  เชน  การขยายเขตการประปา , 
ไฟทางสาธารณะ , โทรศัพท , น้ําอุปโภค – บริโภค ซ่ึงการดําเนินการอยางท่ัวถึงท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ 

     ดานการปรับปรุงส่ิงแวดลอมและภูมิทัศนของเมือง 
 -  จัดทําแนวเข่ือนกั้นตล่ิงพังและปรับภูมิทัศน  เพื่อเปนสถานท่ีพักผอนของ
ประชาชน 

-  ดําเนนิการกาํจัดผักตบชวาบริเวณคลองรังสิตและคลองซอยอยางสมํ่าเสมอ  
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชตลอดป 

-  ปลูกตนไมและบํารุงรักษาตลอดแนวถนนรังสิต – นครนายก  เพื่อดูดซับ
มลพิษของไอเสียจากรถยนต 

การพัฒนาดานสาธารณสุข  มุงการดําเนนิการใหชาวสนัน่รักษ  มีสุขอนามัย
และจิตใจท่ีดีขึ้นโดย 

     -  จัดต้ังศูนยบริการสาธารณสุขเพิ่มข้ึนอีก  1  แหง 
     -  จัดต้ังทีมชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินตลอด  24  ช่ัวโมง 

 -  จัดต้ังศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  ทําการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
ทุกชุมชน  จัดใหมีกองทุนยาประจําหมูบาน 

-  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคติดตอ  เชน  โรคไขเลือดออก , 
อุจจาระรวง , โรคฉ่ีหนู , โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ  เปนตน 

-  ปรับปรุงสุขาภิบาลของตลาดสด  รานจําหนายอาหารและโรงงานใหได
มาตรฐาน 

     -  จัดใหมีสถานท่ีกําจดัขยะท่ีไดมาตรฐาน   ไมสรางมลภาวะ 
 -  จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ  และเพิ่มจํานวนถังรองรับขยะใหมีคุณภาพไมมี
ขยะตกคาง 
 

สงเสริม... 
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-  สงเสริมใหประชาชนทุกเพศทุกวยัในเขตเทศบาลออกกําลังกายเปนประจํา  
โดยจัดทําลานออกกําลังกายจัดหาวิทยากรออกกําลังกายใหกับชุมชน  จัดการแขงขัน
กีฬาระหวางชุมชนและเช่ือมความสามัคคีในชุมชน , หมูบาน 

     การพัฒนาดานการศึกษา 
 -  จัดต้ังศูนยพฒันาเด็กเล็กใหเพียงพอกับความตองการของชุมชนโดยไมตอง
เสียธรรมเนียมคาเลาเรียน  และจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล 

-  สนับสนุนและสงเสริมใหบุตรหลานท่ีอยูในเขตเทศบาลใหไดรับการศึกษา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษา แหงชาติ 

-  จัดใหมีโครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  สําหรับเด็กนกัเรียนท่ีขาด
แคลนในเขตเทศบาลทุกคน 

-  สนันสนุนงบประมาณ , อุปกรณกฬีาใหแกโรงเรียน  สถานศึกษาของศาสนา
อิสลาม  และวทิยาลัย ฯ ในเขตพ้ืนท่ี 

-  จัดกิจกรรมเสริมความรูและนันทนาการใหแกเยาวชนในพ้ืนท่ี  เชน การออก
คาย  เปนตน 

     การดูแลความปลอดภยัในชวิีตและทรัพยสินของประชาชน โดย 
 -  จัดต้ังศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  เพื่อรับแจงเหตุผลและออกระงับ
เหตุตลอด  24  ช่ัวโมง 

-  จัดต้ังศูนย  อปพร. (อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน )  เพื่อเปนอาสาสมัคร
ปฏิบัติงานสาธารณภัยตาง ๆ  งานกิจกรรมของทางราชการท่ีสําคัญ 

-  รวมมือ  และประสานงานตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังพล
กับตํารวจเพ่ือแกปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  และผูมีอิทธิพลในพืน้ท่ี 

-  จัดใหมีโครงการสายตรวจชุมชน (เฝาระวังชุมชน)  โดยอาศัยกําลังพลจาก 
อปพร. และเจาหนาท่ีตํารวจในการออกตรวจในพ้ืนท่ีทุกชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นท่ีลอแหลมในยามวิกาล 

     -  จัดใหมีรถบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เพื่อนาํสงสถานีตํารวจ และโรงพยาบาล 
ดานสังคมและชุมชน 

     -  จัดต้ังชุมชนเพื่อพัฒนาเทศบาลเต็มพื้นท่ี 
     -  สงเสริมใหมีลานกีฬาทุกชุมชน 

 -  จัดใหมีการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ, คนพิการ และผูดอยโอกาสทาง
สังคมและกลุมอ่ืน ๆ ใหครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล 

-  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเปนนโยบายสําคัญรวมกับนโยบายของ
รัฐบาล 

โครงการ... 
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     -  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
     -  กองทุนหมูบาน 
     -  กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด 
     -  กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการ 
     -  การแกไขปญหาผูมีอิทธิพล 

การสงเสริมศาสนา , ศิลปะวฒันะธรรม , ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เชน  จัดงานประเพณีตาง ๆ งานวนัสําคัญของชาติ  และการยกยองผูสูงอายแุละ
คนดี ฯลฯ 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการทองเท่ียว 

-  เช่ือมรอยเครือขายกลุมอาชีพทุกระดับ  เพื่อสงเสริมดานการผลิตและ 
การตลาด 

-  ต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่ออบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ 

     -  สนับสนุนและจัดหาอุปกรณการแปรรูปผลิตภัณฑทางเกษตร 
     -  ใหความรูและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 -  ประสานงานในการจัดหาสถานท่ีเพื่อสรางตลาดไมดอก  ไมประดับขนาด
ใหญข้ึนในพ้ืนท่ี 

     -  สรางตลาดนํ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทองเท่ียว 
     -  สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ในการออกจําหนายสินคาตามสถานท่ีตาง ๆ  

3.  การบริหารงานเทศบาล 
-  บริหารงานดวยความซ่ือสัตย , โปรงใส , จริงใจ , ตรวจสอบได  และคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
-  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
-  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  อันไดแก หลักนิติธรรม , หลักคุณธรรม 

, หลักความโปรงใส , หลักการมีสวนรวม , หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
-  รวมมือกับองคกรทองถ่ินอ่ืน ๆ เชน  อบต. , เทศบาล , อบจ. ,  

กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  หนวยงานภาครัฐ ,  องคกรเอกชน , องคกรประชาชน   
ในการพัฒนาพื้นท่ีใหบรรลุเปาหมาย 

-  พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการงาน
พัฒนาและสรางจิตสํานึกในการเปนผูใหบริการแกประชาชนทําใหงานมีมาตรฐาน  
และประทับใจแกผูมารับบริการ 

 
ใหบริการ... 
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-  ใหบริการอินเตอรเน็ตตําบล 

     -  ใหบริการงานทะเบียนราษฎรในวนัหยุดราชการ 
 -  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพฒันาและโครงการ
สําคัญ ๆ ของเทศบาลโดยการเปดเวทีประชาคม 

ในการดําเนินนโยบายเพ่ือพฒันาทองถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ยังสนับสนุน
นโยบายระดับชาติ  จังหวัด  อําเภอ  และนโยบายระดับอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาตอไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง การพิจารณาญัตติจายขาดเงินสะสม 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ดวยทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  ผมพิจารณาแลว 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติใหนําเขาระเบียบวาระการประชุมได  ในโอกาสนี้  ขอเรียนเชิญทาน

นายกเทศมนตรี  ไดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบ
ครับ 

 

นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ ์ กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผูทรงเกียรติทุกทาน  ผมขอเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  โดยมีหลักการและเหตุผลดงันี้ 
        หลักการ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน     การเบิกจายเงิน     

การฝากเงิน     การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2548  ขอ  89  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  
ดังตอไปนี ้

(1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน      ซ่ึงเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการเพิ่มพนู
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจดัทําเพื่อบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

        เหตุผล 
ดวยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีความจําเปนขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

เพื่อดําเนนิการ   4  รายการ  ดังนี ้
 

1.คาธรรมเนียม... 
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1.  คาธรรมเนียมและติดต้ังมิเตอรสําหรับอาคารสํานักงานหลังใหม  

งบประมาณ  65,000  บาท 
2.  คาวางระบบทอเมนจายน้าํประปาใหกับอาคารสํานักงานเทศบาล

หลังเกา  งบประมาณ  10,000  บาท 
3.  คาธรรมเนียมและติดต้ังมิเตอรสําหรับอาคารโรงเรียนวัดขุมแกว  

งบประมาณ  36,000  บาท 
4.  คาขยายเขตพรอมติดต้ังมิเตอรไฟฟา   สําหรับอาคารโรงเรียน

อนุบาลวัดขุมแกว  งบประมาณ  73,000  บาท 
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผมจึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

เทศบาล  เพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในการดําเนินการ  จํานวน  4  รายการ  
ดังกลาว 

 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรี  ไดเสนอญัตติจายขาดเงินสะสม  เพื่อดําเนนิการ 
ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  4  รายการ  มีสมาชิกทานใดจะอภปิรายหรือสอบถามขอเชิญครับ   

เม่ือไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง อ่ืน ๆ  
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ   ดวยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  ไดบรรจุแตงต้ังพนักงานเทศบาล  ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลไดแนะนําตอสภาเทศบาล  ครับ 
 

นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  เดิมเทศบาลมีพนักงานเทศบาล   

จํานวน  40  คน  ขอเรียนวาไดมีพนกังานจางตามภารกจิ  ตําแหนง  ผูชวยนกัวิชาการ
สวนสาธารณะ  คือ  นางสาวภรินทร  จนัทรคํา  ไดสอบแขงขันบัญชีของเทศบาล 
เมืองคลองหลวง  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ  จึงไดบรรจุและแตงต้ัง  ใหดาํรงตําแหนง  
นักวิชาการสวนสาธารณะ 3  ในโอกาสนี้เชิญผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหม  แนะนําตัวเองคะ 
 

นางสาวภรินทร  จันทรคํา กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี  และทานสมาชิก 
นักวิชาการสวนสาธารณะ 3 สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวภรินทร  จันทรคํา  ตําแหนง  นกัวิชาการ

สวนสาธารณะ 3  กองชาง  และจะปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหเกิดผลดีตอทางราชการอยางด ีคะ 
 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ   ผมในนามสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ  มีความยนิดีและหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะ 
ประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยันหม่ันเพียร  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

ชาวสนั่นรักษ 



- 9 - 
นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ขอเรียนวามีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ  ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เบญจมาภรณมงกุฎไทย  เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจําป พ.ศ. 2550  จํานวน  7  ทาน  ดังนี ้

  1.  นายเนื่อง เจริญจันทร 
  2.  นายสุเทพ แกวประดับ 
  3.  นายชายช้ัง ศรีพรประภา 
  4.  นายอํานวย รอดประชา 
  5.  นายสุระเจต นุทนงค 
  6.  นางสุธารัตน ชมมณฑา 
  7.  นายแอว วงศเพ็ง 
  ในโอกาสนี้ใครขออนุญาตเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ   

ไดกรุณาเปนผูมอบตอไปคะ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  มีทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  อีกขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางฐิตินนัท  เจริญอาจ  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  ทานนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  ดวยไดรับแจงการประสานงานจากทาน  

ส.ส.พรพิมล  ธรรมสาร  วาใหเทศบาลตรวจสอบผูสูงอายุต้ังแต  60  ปข้ึนไป  ท่ีมีฐานะ
ยากจนและเปนผูดอยโอกาส  ตามท่ีทานไดประสานขอมูลมาทางฝายเลขานุการเทศบาล
ในฐานะปลัดเทศบาล  ก็ไดใหงานพัฒนาชุมชนไดตรวจสอบในพ้ืนท่ีท้ังหมด 34  ชุมชน   
มีจาํนวน  100  ทาน  ใครขออนุญาตทุกทานไดตรวจสอบชวยกับทางเทศบาลดวยวา  
บุคคลดังกลาวเปนบุคคลท่ีเหมาะสมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภา
ผูแทนราษฎร  จากท่ีทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีทานไดกรุณามอบเบ้ียยังชีพหรือไม  
ขอนําเรียนไวเปนเบ้ืองตนไว  ขอขอบคุณคะ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

นายอภิสิทธ์ิ  อินทโชต ิ  ขอเรียนใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานวา  ไดรับการแจงจากทาน   
ประธานสภาเทศบาล ส.ส.พรพิมล  ธรรมสาร  วา  ใหหาเพิ่มอีก  100  คน  จึงใครขอใหทุกทานไดหา 

เพิ่มอีก  100  คนครับ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  อีกหรือไมครับ  เม่ือไมมี 
ผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุม... 



 
ปดประชุมเวลา   10.30      น. 
 
    --------------------------------------------------------- 
  
 
  (ลงช่ือ) พ.จ.ต.                                  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                      (เชิดพงศ       อุทธศรี) 
 

            รับรองรายงานการประชุม 
 

         (ลงช่ือ)                           เลขานุการสภาเทศบาล 
                          (นางฐิตินันท     เจริญอาจ ) 

    

           
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
    (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ 
     ( นายปฏิภัทรพงศ  เจริญจันทร ) 

 
 

    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายวิโรจน   ต้ังคติธรรม) 
 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายอํานวย   รอดประชา) 

 
    (ลงช่ือ)     กรรมการ 
     ( นายทศพร  จอยกันเจียก) 

 
 

 
  


