
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที่ 1    

วันพฤหัสบดีที ่26 กันยายน 2562 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

*********************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายพศิน            ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
2.  นายคชศักดิ์         รอดบุญลือ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
3.   นายภักดี            แดงสอน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
4. นายภิญโญ          กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
5. นายจีรศักดิ์ ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
6. นายวสุ ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
7.  นายเทียน            ไขลือนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
8. นายไพรวัลย        สินลอมทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
9. นายสุชาติ           เข็มสม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
10. นางอรพินธุ จิตตสวาง รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
ผูไมมาประชุม 
1.  นายณัฐพงศ         ทรัพยอินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน          ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
2. นางสาววรรณรดา เลิศลบ รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
3. นางสาวศศิกานต กัลยา รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
4.   นางมาลิณี เลาหสุวรรณพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
5.   นายมานพ  เกิดแดง  ปลัดเทศบาล 
6.   นางสาวจําเนียร สวามีชัย รองปลัดเทศบาล 
7.   วาท่ีรอยตรีเสนห  สุพุทธี หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
8. นายปริญญา คงแยม ผูอํานวยการกองการศึกษา 

         9.   นางณีรนุช สมบุญสุโข ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
         10. นางสุชารินี แกววรรณฤทธ์ิ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 

11. นางเบ็ญจมาศ มีประมูล หัวหนาฝายอํานวยการ 
12. จาเอกบุญภา กล่ินมัคผล หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
13. นายศุภโชค เสนานันท หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
14. จาเอกธนัท พวงดอกไม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
15. นางสาวชนกานต     ท่ึงในธรรม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16.นางสวรส คุมฤทธ์ิ ผูชวยพัฒนาชุมชน 
17. นางสาวพัชรินทร ขวัญคาวิน ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 

 
 

/18.นางสาว... 
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18. นางสาววันดี ทวีสุข ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
19. นางสาวมนตรี บุบผาสวย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
20. นางสาวดวงพร สมเสือ นักการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง   -   เมื่อไดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดใหสัญญาณเรียนเชิญ 
(เลขานุการสภาฯ)      สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุม 

-  เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
     ประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมยัประชุมวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังที่ 1 

                            ………………………………………… 
 

    ตามท่ีอําเภอพุทธมณฑล ไดประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลศาลายา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 
ตั้งแตวันท่ี 17 – 30 กันยายน 2562 นั้น  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.  ๒๔๙6      แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  และขอ 
๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2  
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี  26 กันยายน  2562   

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี   20  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                                  (ลงชื่อ)      นายพศิน     ธิติมงคล 

                                             (นายพศิน     ธิติมงคล) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

 
 
 
 
 
 

 
 

/นายพศิน... 
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นายพศิน   ธิติมงคล   -   สวัสดี ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)                  ศาลายา และทานผูมีเกียรติ ทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 

    ตําบลศาลายา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕62  
         บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม    

    และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมยัที่ 3   

    ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที่  3   เมื่อวันที่  12 กันยายน  2562 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
 

 
 

- ไมมี 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 

 - ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุม มีทานใดขอแกไขถอยคํา
หรือเพ่ิมเติมขอความตอนใดหรือไม และขอเรียนวารายงานการประชุม
ดังกลาวไดผานการตรวจจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
แลว เมื่อวันท่ี 17  กันยายน 2562  ขอเชิญครับ 
-  ไมม ี

 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

 

-   เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขหรือเพิ่มเติมอะไรแลว ขอเรียนถาม   
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
ศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี 3 เมื่อ
วันท่ี  12 กันยายน 2562   โปรดยกมือขึ้น 
-   ยกมือเห็นชอบ.........8.............ทาน 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ........-.........ทาน   
-   งดออกเสียง................-.........ทาน 
-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕62  
คร้ังท่ี 3 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน  2562 .......8.......ทาน  ถือวาท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  กระทูถาม 
นายพศิน   ธิติมงคล    -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองกระทูถาม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ)              ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ไมมีนะครับผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 ครับ 
(ประธานสภาฯ)         

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม    
นายพศิน  ธิติมงคล        5.1 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายาเปนคณะกรรมการ 
(ประธานสภาฯ)        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศาลายา 
           (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
           - ขอเชิญนายกฯ 

 
/นายภิญโญ... 

นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ 
            ขาพเจาขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลศาลายาเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เ ร่ือง 
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.
2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 ท้ังนี้ตามประกาศขอ 12 
กําหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบดวยภาค
สวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง (3) กําหนดใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายจํานวน 2 คน 
เปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดพนจากตําแหนงจํานวนหนึ่ง
คน (เนื่องจากเสียชีวิต) นั้น  
            ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนฯ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และตามเจตนารมณของประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติดังกลาว  เทศบาลตําบลศาลายาจึงขอให
สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา  
จํานวน  1  คน  เปนคณะกรรมการกองทุนฯ แทนคณะกรรมการท่ีพน
จากตําแหนง (เนื่องจากถึงแกกรรม) 
 

นายพศิน   ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
 

ขอใหทานสมาชิก เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมควรไดรับการแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศาลายา 
จํานวน 1 คน 
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    5.2 เร่ือง ขอเสนอญัตตกิันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
     พ.ศ. 2562 กรณีไมกอหนี้ผูกพัน (รายจายคางจาย) 
นายพศิน   ธิติมงคล        -  ขอเชิญนายกฯ 
(ประธานสภาฯ)         
นายณัฐวัฒน   ปริยพาณิชย  -  เรียนประธานสภาฯ 
(นายกเทศมนตรีฯ)      ขาพเจาขอเสนอญัตติ เร่ือง กันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
         พ.ศ. 2562 กรณีไมกอหนี้ผูกพัน (รายจายคางจาย) 

          เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ ตามงบประมาณ
ท่ีตั้งไวใหเกิดประโยชนและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน 
          ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
           จึงมีความประสงคขออนุมัติกันเงินตัดป (กรณีไมกอหนี้ผูกพัน) 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

 
/สํานักปลัด... 

นายภิญโญ  กระสินธุ 
(สมาชิกสภาฯ) 

-   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานกระผม
นายภิญโญ  กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา ขอเสนอให  
นายจีรศักดิ์  ศรีมวง เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลศาลายา 

นายพศิน   ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 

-   ขอผูรับรองครับ 

ผูรับรอง ๑. นายสุชาติ  เข็มสม      ๒. นายภักดี  แดงสอน (เปนผูรับรอง) 
 

นางอรพินธุ  จิตตสวาง 
(เลขานุการสภาฯ) 
 

-   สมาชิกสภาฯ ยกมือใหการรับรอง ถูกตองคะ 
 

นายพศิน   ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
 

-   มีใครเสนอทานใดอีกหรือไมครับ 

ท่ีประชุม - ไมมี 
 

นายพศิน   ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 

- เปนอันวาสภาแหงนี้ไดใหความเห็นชอบให 
นายจีรศักดิ์  ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศาลายา 
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/9.โครงการปรับ... 

 สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
๑. จัดซื้อเกาอี้ไมสําหรับรับแขก  จํานวน  ๑๐  ตัว  เปนเงิน  60,๐๐๐.- 
บาท (ราคาตามทองตลาด)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕)   
๒. จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก  จํานวน  1   ชุด  ประกอบดวย  
         1. โซฟาไม 1 ท่ีนั่ง  จํานวน  4  ตัว   
         2. โซฟาไม 3 ท่ีนั่ง  จํานวน  ๑  ตัว 
         3. โตะกลางไม  จํานวน  1  ตัว  
เปนเงิน  320,๐๐๐.- บาท (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
๓. จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก  จํานวน  1   ชุด  ประกอบดวย  
          1. เกาอี้ไม  จํานวน  6  ตัว   
          2. โตะกลางไม  จํานวน  ๑  ตัว 
เปนเงิน  120,๐๐๐.- บาท (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
กองชาง 
4. โครงการปรับปรุงสะพานลอย บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๔  
จํานวน ๒ จุด งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
5. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต ซอยสหพร ๔  หมู ๕  
กวาง ๕.๒๐ เมตร ยาว  ๑๐๗.๐๐ เมตร  หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
๕๕๖.๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐.- บาท 
6. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลลคอนกรีต ซอยสหพร ๑๘ หมู ๕ 
กวาง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐  เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
๕๙๒.๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.- บาท 
7. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลลคอนกรีต ซอยสหพร ๒๐ หมู ๕ 
กวาง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐  เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
๕๙๒.๐๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.- บาท 
8. โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาล(กองชาง) จํานวน ๑  หอง   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
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/กองสาธารณสุข... 

 9. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนศาลายา - นครชัยศรี ความยาวไม
นอยกวา ๘๐๐.๐๐ เมตร  งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
10. โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย ๔  หนา
มหาวิทยาลัยมหิดล    ความยาวไมนอยกวา  ๗๕๐.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
11. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา บริเวณหัวมุมถนนสาย ๔ จํานวน ๑ 
จุด งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
12. โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร ชนิดขับเคล่ือน ๔ ลอ  กําลัง
แรงมาไมนอยกวา  ๑๒๐ แรงมา ระบบเคร่ืองยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ 
จังหวะ มีเคร่ืองปรับอากาศ  งบประมาณ ๒,๙๕๐,๐๐๐.- บาท  
13.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต ซอยสหพร 22 หมู 5 
ตําบลศาลายา กวาง 5.20 เมตร ยาว 114.00 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอย
กวา 592.00 ตรม.งบประมาณ 425,000.- บาท 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คาสิ่งกอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
14.รายการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลศาลายา 
จํานวน 1 หลัง เปนอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด
กวาง 7 เมตร ยาว 28 เมตร หรือพื้นท่ีใชสอยรวม 364 ตารางเมตร 
สถานท่ีกอสรางบริเวณหลังอาคารสํานักงานหลังใหมของเทศบาลตําบล
ศาลายา ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
เทศบาลตําบลศาลายา หนา 66 ขอ 10 จํานวน 6,๐00,๐๐๐.- บาท 
(หกลานบาทถวน) 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท คาครุภัณฑกีฬา  
15. รายการครุภัณฑกีฬา เพื่อจัดซื้อเรือยาวจิ๋ว ขนาด 9 ฝพาย ความ
ยาวไมเกิน 15 เมตร ความกวางไมเกิน 1 เมตร พรอมอุปกรณครบชุด 
จํานวน 4 ลํา (ราคาตามทองตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖5) เทศบาลตําบลศาลายา หนา 123 ขอ 20 และตาม
ประกาศเทศบาลตําบลศาลายา เร่ือง แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาลตําบลศาลายา (คร้ังท่ี 1)  ลงวันท่ี 29 
สิงหาคม 2562 จํานวน 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน)     
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นายพศิน  ธิติมงคล  -   สมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เมื่อไมมีทานใดอภิปรายหรือซักถามแลว ผมขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาเห็น
(ประธานสภาฯ)      ควรอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 17 โครงการ เปนเงิน
ท้ังส้ิน 29,113,000.- บาท (ย่ีสิบเกาลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
บาทถวน) หรือไม หากเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม   -   ยกมืออนุมัติ      8    ทาน 
นายพศิน  ธิติมงคล  -   ทานใดเห็นควรไมอนุมัติ  โปรดยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม   -   ยกมือไมอนุมัติ     -     ทาน 
    -   งดออกเสียง     -     ทาน    
นายพศิน  ธิติมงคล  -   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายจาย 
(ประธานสภาฯ)      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
           จํานวน 17 รายการ  เปนเงิน  29,113,000.- บาท  
          (ย่ีสิบเกาลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)  
ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

/เลิกประชุม... 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
16. โครงการจัดซื้อรถสุขาเคล่ือนท่ี เคร่ืองยนตดีเซล กําลังแรงมาไม
นอยกวา 240 แรงมา มีหองสุขาสําหรับอุจจาระไมนอยกวา 8 หอง มี
โถปสสาวะสําหรับผูชายไมนอยกวา 6 โถ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 
9,000,000.- บาท 
17.โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจงพรอมฐานปูนคอนกรีต 
จํานวน 7 สถานี  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
รวมขออนุมัติกันเงินตดัปโครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน  จํานวน 17 
โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 29,113,000.- บาท (ยีส่ิบเกาลานหนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน) 

นายพศิน  ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ  ใหสภาเทศบาลได 
รับทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม  
- ไมมี 
- เมื่อไมมีทานใดเสนอเร่ืองอื่นใดอีก ผมขอขอบคุณทุกทาน 
 ท่ีใหเกียรติมาประชุมในวันนี้  และขอปดการประชุม 






	ประกาศสภาเทศบาลตำบลศาลายา

