รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕9
ในวันศุกร&ที่ 19 กุมภาพันธ& ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผู0มาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางผุสดี
5. นายชาติชาย
6. นางสาวณัฐิกา
7. นางสาวสุเมธา
8. นายพีระยุธ
9. นายสมชาย
10. นายมานะ
11. นางสาวภรรษณมณ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
พรวัฒนมงคล
ทองเสริมสุข
คําแหงฤทธิ์
พรหมเอื้อ
รื่นญาณ
นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน<าสํานักปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู0ไม4มาประชุม
1. นายวัฒนสิทธิ์
2. นางวันดี

ศุกรเกยูร
ชูกาว

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู0เข0าร4วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นางขวัญสุดา
4. นายจินดา
5. นางสาวปAญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางประภา
8. นายชาญเจริญ
9. นางสาวเฉลิมศรี
10. นายจิระเดช
11. นางสาววรลักษณ
12. นางสุภาวดี
13. นางสาวสุรางครัตน
14. นางสาววิมลวรรณ
15. นายโกศล
16. นางโสภาภัทรษ

ยมนา
กาญจนวรกุล
พันธุเพียร
สุขะเกตุ
พงษนาค
เกตตะพันธ
นิกรวัฒน
นาคะนนท
อรรคพันธุ
อุบล
บัวทรัพย
ทองดอนพุDม
หมายเจริญ
วงษกําภู
ไวยคณี
ชินศรี

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผู<อํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชDาง
หัวหน<าฝFายแบบแผนและกDอสร<าง
หัวหน<าฝFายอํานวยการ
นายชDางโยธา 6ว
เจ<าหน<าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
เจ<าหน<าที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เจ<าหน<าที่บริหารงานทั่วไป 5
พนักงานจ<างทั่วไป
พนักงานจ<างทั่วไป
พนักงานจ<างทั่วไป

๒

17. นางนภสร
18. นางฟองนวล
19. นายพณศักดิ์
20. นางสมฤทัย
21. นางสาวสุชาดา
22. นางสาวนัจญมา
23. นางสาวจิตภัทร

คุมคณะ
แสงอุทัย
แก<วคุณนอก
กลDอมเกลี้ยง
รัตทอง
นัยเนตร
ทองเขียว

พนักงานจ<างทั่วไป
พนักงานจ<างทั่วไป
พนักงานจ<างทั่วไป
พนักงานจ<างทั่วไป
นักศึกษาฝJกงาน
นักศึกษาฝJกงาน
นักศึกษาฝJกงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแล<ว
ขอเรียนเชิญทDานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปAดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําปL 2๕๕9

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทDานสมาชิกสภาเทศบาล ผู<ทรงเกียรติ และผู<เข<ารDวมประชุม
ทุกทDาน วันนี้เปNนการเปAดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้ งที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕9 ซึ่งเจ<า หน<า ที่ ได< แจกหนังสื อพร< อมด<ว ย
ระเบีย บวาระการประชุมให< ทDานลDวงหน<า แล<ว สมาชิกมาประชุม
10 ทDาน ครบองคประชุม ผมขอเปAดการประชุม เชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕8
----------------------ตามที่ส ภาเทศบาลตํา บลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ ๔
ครั้ง ที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕9 ตั้งแตDวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๒9 กุมภาพันธ ๒๕๕9
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหDงพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก< ไขเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปL ๒๕๕9
ตั้งแตDวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๒9 กุมภาพันธ ๒๕๕9
จึงประกาศให<ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
( นายไพรัตน พงษฤทธิ์ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๓

ระเบียบวาระที่ ๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ประธานแจ0งให0ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 แก<ไขระเบียบวาระที่ 3 หน<าที่ 3 กองชDาง รายการ โครงการ
ปรับปรุงทDอระบายน้ําเทศบาล ซอย 8 หมูD 10 ตําบลบ<านเลน เพื่อจDาย
เปNนคDาวางทDอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส<นผDาศูนยกลาง 60 เซนติเมตร
จํา นวน 40 ทDอน ทั ้งหมดเลยนะครับ ขอเปลี่ย นแปลงเปNน รายการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูD 6 ตําบลบ<านเลน เพื่อจDายเปNนคDาลงหินคลุก
โดยการลงหิน คลุก พื ้น ที ่ไ มDน <อ ยกวDา 1,200 ตารางเมตร หนา 15
เซนติเมตร พร<อมปลูกไม<ดอกไม<ประดับ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลฯ กําหนด และตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปL ประจําปL พ.ศ.
2559 เปลี ่ย นทั ้ง หมดเลยนะครับ เนื ่อ งจากโครงการดัง กลDา วได<
งบประมาณจากองคการบริห ารสDว นจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
เรีย บร<อ ยแล<ว ในสDว นที ่จ ะพิจ ารณาตDอ ไปไมDส ามารถดํ า เนิน การได<
เนื่องจากมีทDอประปาวางอยูDในบริเวณทDอระบายน้ํา สําหรับเอกสารที่
ขอเปลี่ยนแปลง เจ<าหน<าที่ได<แจกให<สมาชิกทุกทDานแล<วนะครับ
เรื่องที่ 2 ในนามของสภาเทศบาล ขอแสดงความยินดีกับ
คุณภรรษณมณ นะลิตา ได<เปลี่ยนตําแหนDงจากหัวหน<าสํานักปลัดเทศบาล
เปNน รองปลัดเทศบาลตําบลบางปะอินของเรานะครับ ในนามสภาฯ ขอ
แสดงความยินดีด<วยนะครับ ขอเชิญทDานเลขาฯ กลDาวอะไรตDอสมาชิกฯ ครับ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ต<องขอบุคุณนะคะ กDอนอื่น ในการเปลี่ยนตําแหนDงในครั้งนี้นะคะ ต<อง
ขอขอบคุณทDานนายกเทศมนตรี ทDานมนตรี ยมนา นะคะ ที่ได<ให<โอกาส
และต<องขอขอบคุณทDานปลัดเทศบาลนะคะ ที่ให<การสนับสนุน และทุกทDาน
นะคะที่ให<การสนับสนุน ในการเปลี่ยนตําแหนDงในครั้งนี้นะคะ สําหรับ
ตัว เองก็จ ะปฏิบัติหน<าที่ให<เ ต็มกําลังความสามารถนะคะ แล<วก็จะนํา
นโยบายของทุกทDานไปสูDการปฏิบัติให<สัมฤทธิ์ผลตามระเบียบ อํานาจ
หน<าที่นะคะ ในสDวนตรงนะคะ แล<วก็จะอาศัยจิตบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลบ<านเลนตDอไปคDะ ขอบคุณคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ในนามของสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ทDานเปNนบุคลากร
อีกทDานหนึ่ง ซึ่งเคยอยูDกับผมมาตั้งแตDสมัยสุขาภิบาลมาหลายปL ทDาน
เปNนกําลังหลักของเทศบาลนะครับ เห็นทDานเติบโตก็ยินดีกับทDานด<วย
นะครับ
เรื่องที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
เทศบาลตําบลบางปะอิน ขอให<เลขานุการสภาฯ ชี้แจงให<สมาชิกฯ
ทุกทDานทราบนะครับ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

ตามที่เทศบาลตําบลบางปะอิน ได<จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
สามปL (พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558
ไปแล<วนั้น

๔

เทศบาลตํ า บลบางปะอิน โดยคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาล ได<กํ า หนดแนวทางวิธ ีก ารในการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปะอิน ประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อเปNนการติดตามผลการดําเนินการแก<ไข
ป\ญหาความต<องการของประชาชน ให<เ ปNน ไปอยDา งครอบคลุมทั่ว ถึง
และทันตDอเหตุการณ โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินการออกเปNน
๗ ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบด<วย
ยุทธศาสตร&ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร<างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ให<มีความสะดวก
ยุทธศาสตร&ที่ ๒ ด<านการสDงเสริมให<ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สร<างความเข<มแข็งให<แกDชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร&ที่ ๓ การพัฒนาด<านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร<อยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตร&ที่ ๔ ด<านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล<อมอยDางยั่งยืน
ยุทธศาสตร&ที่ ๕ การรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิป\ญญาท<องถิ่น
ยุทธศาสตร&ที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนให<สวยงาม
และสDงเสริมการทDองเที่ยว
ยุทธศาสตร&ที่ ๗ ด<านการบริหารและการบริการ
โดยได<มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาล
สามปL (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) ของเทศบาลตํา บลบางปะอิน ตามที่ได<
กําหนดยุทธศาสตรทั้ง 7 ด<าน (เฉพาะปL พ.ศ. ๒๕๕8) รวมทั้งสิ้น 287
โครงการ
เทศบาลฯ ได<นํา โครงการในแผนพัฒ นาเทศบาล มาใช<ใ น
เทศบัญ ญัติง บประมาณรายจDา ยประจํา ปLง บประมาณ พ.ศ. 2558
จํ า นวน 64 โครงการ คิ ด เปN น ร< อ ยละ 22.30 ของโครงการใน
แผนพัฒ นาสามปL และสามารถนํา มาปฏิบัติใ นปLง บประมาณ พ.ศ.
2558 จํานวน 39 โครงการ รวมเปNนเงิน 17,139,121.16 บาท
คิดเปNนร<อยละ 13.59 ของโครงการทั้งหมด ตามแผนพัฒนาสามปL
(พ.ศ. 2558 – 2560) รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารที่ แจกให<
สมาชิกฯ ทุกทDานแล<ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ตามที่เจ<าหน<าที่ได<จัดสDงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๐.๐๐ น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลDาว เจ<าหน<าที่ได<แจกเอกสารให<สมาชิก
สภาเทศบาลทุกทDานแล<วนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 13 หน<า

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

๕

มีส มาชิก ทDา นใด ขอเปลี ่ย นแปลงแก<ไ ขข<อ ความตอนใด
หรือไมDครับ ขอเชิญครับ
.................-..................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทDานใดจะแก<ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถ<าไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...10...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด
ไมDรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน)
(งดออกเสียง...-....ทDาน)
- เปNนอันวDาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ4ายเปHนรายการใหม4 ในหมวด
ค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผู<บริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด<วยผู<บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปNนต<องเสนอญัตติตDอสภาเทศบาลเพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจDายเปNนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสร<าง
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาด<วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสDวนท<องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก<ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจDาย
ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสร<าง ทําให<ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปNนรายการใหมD
ให<เปNนอํานาจอนุมัติของสภาท<องถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได<ต้ังงบประมาณรายจDาย
ดังนี้

1. กองการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
งานระดับก4อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๖

งบดําเนินการ
หมวดค4าตอบแทน ค4าใช0สอย และค4าวัสดุ
ประเภท ค4าใช0สอย
รายการ รายจDายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมDเข<าลักษณะรายจDายหมวดอื่น ๆ
- โครงการสDงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจําปL 2559 ตั้งไว< 130,000.- บาท
ป\จจุบันคงเหลือ 130,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 20,000.- บาท
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท0องถิ่น
งบดําเนินการ
หมวดค4าตอบแทน ค4าใช0สอย และค4าวัสดุ
ประเภท ค4าใช0สอย
รายการ รายจDายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมDเข<าลักษณะรายจDายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปLใหมD ประจําปL 2559 ตั้งไว< 20,000.- บาท ป\จจุบัน
คงเหลือ 20,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 20,000.- บาท
1.3 แผนงานการศึกษา
งานระดับก4อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดค4าตอบแทน ค4าใช0สอย และค4าวัสดุ
ประเภท ค4าใช0สอย
รายการ รายจDายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมDเข<าลักษณะรายจDายหมวดอื่นๆ
- โครงการวันเด็กแหDงชาติ ประจําปL 2559 ตั้งไว< 100,000.- บาท ป\จจุบันคงเหลือ
100,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 100,000.- บาท

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม

2.1 แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
หมวดค4าตอบแทน ค4าใช0สอยและค4าวัสดุ
ประเภท ค4าใช0สอย
รายการ รายจDายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมDเข<าลักษณะรายจDายหมวดอื่น ๆ
- โครงการฝJกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูDบ<านประชาชนที่สนใจใน
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูDบ<าน และพนักงานเทศบาลผู<เกี่ยวข<อง ตั้งไว< 400,000.- บาท
ป\จจุบันคงเหลือ 400,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 400,000.- บาท

3. สํานักปลัดเทศบาล

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดค4าตอบแทน ค4าใช0สอยและค4าวัสดุ
ประเภท ค4าใช0สอย

๗

รายการ รายจDายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมDเข<าลักษณะรายจDายหมวดอื่น ๆ
- โครงการฝJกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู<บริหารท<องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ<างประจําและพนักงานจ<าง ตั้งไว< 600,000.- บาท ป\จจุบันคงเหลือ 600,000.- บาท ขอโอนลด
จํานวน 105,000.- บาท

รวมขอโอนลด จํานวน 645,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห0าพันบาทถ0วน) เพื่อไปตั้งจ4าย
เปHนรายการใหม4ในหมวดค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง ดังนี้
1. กองคลัง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง
ประเภท ครุภัณฑ
รายการ ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว< 20,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDาจัดซื้อตู<เหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 4 ใบ ๆ ละ 5,000.- บาท เปNนเงิน
20,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท<องถิ่น เนื่องจากไมDมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปL ประจําปL พ.ศ.2559

2. กองช4าง

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟQาถนน
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง
ประเภท คDาที่ดินและสิ่งกDอสร<าง ตั้งไว< 165,000.- บาท
รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูD 6 ตําบลบ<านเลน
- เพื่อจDายเปNนคDาลงหินคลุกโดยการลงหินคลุกพื้นที่ไมDน<อยกวDา 1,200 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร พร<อมปลูกไม<ดอกไม<ประดับ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กําหนด และตามแผนพัฒนา
เทศบาลสามปL ประจําปL พ.ศ. 2559
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟQาถนน
งบลงทุน
หมวดค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง
ประเภท คDาที่ดินและสิ่งกDอสร<าง
รายการ โครงการขุดลอกคลองพร<อมปราบวัชพืช คลองจิกและคลองตามา หมูDที่ 7, 9
ตําบลบ<านเลน เปNนเงิน 460,000.- บาท
- เพื่อจDายเปNนคDา ขุดลอกคลองพร<อมปราบวัชพืช คลองจิกและคลองตามา ขนาดกว<างเฉลี่ย
8.00 - 12.00 เมตร ความยาวรวมไมDน<อยกวDา 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือคิดเปNนพื้นที่ปราบ
วัชพืชไมDน<อยกวDา 7,000.00 ตารางเมตร หมูDที่ 7 ,9 ตําบลบ<านเลน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กําหนด และตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปL ประจําปL พ.ศ.2559

๘

จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจDายเปNน
รายการใหมDในงบลงทุน หมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสร<าง ตDอไป จักเปNนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู<บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมDมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถ<าไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผู<บริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...9...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...-...ทDาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ4ายเปHน
รายการใหม4 ในหมวดค4าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก4อสร0าง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถ0ามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญทDานสุเมธาครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ทDานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล ก็มีเรื่องกราบเรียนถามนะคะ ถึงทDานคณะผู<บริหาร
เนื่องจาก ได<รับคําถามจากชุมชนนะคะ ในเรื่องความคืบหน<าของโครงการ
วางทD อ ระบายน้ํ า หมูD บ< า นธารทิ พ ย หมูD 9 ซึ่ ง เปN น โครงการที่ อ ยูD ใ น
แผนพัฒนาปL 2559 เนื่องจากป\จจุบันก็ขึ้นปLงบประมาณปL 2559 แล<วคDะ
ไมDทราบวDาป\จจุบันนี้มีความคืบหน<าของโครงการเปNนอยDางไรบ<างคDะ อยาก
ทราบคDะ ขอบพระคุณมากคDะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญคณะผู<บริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

สําหรับหมูDบ<านธารทิพย เราได<แก<ไขหลายครั้งแล<วนะครับ ป\ญหาเยอะมาก
คือตอนที่ทางหมูDบ<านได<ทําทDอไปลงท<ายหมูDบ<าน แล<วก็ไมDมีทางน้ําออกด<วย
นะครับ เราได<แก<ไขโดยทําทDอย<อนขึ้นมา จากที่เค<าทําไปหลังหมูDบ<าน เราได<
ทํามาออกหน<าหมูDบ<าน ซึ่งตอนหลัง กรมทางได<ขยายถนนได<ทําทDอรองรับไว<
แตDก็ไมDได<รับความสะดวกเนื่องด<วยเสาไฟทางบางสDวนได<ป\กไปที่กลางทDอ
แล<วเราได<เดินทDอใหมD ทDอเกDาทางหมูDบ<านได<เดินไว<เปNนริมๆ คือบริเวณหน<า
บ<านของแตDละฝ\a งของซอย เราได<มาขุ ดตรงกลางซอย เพื่ อที่ จะให< น้ําไหล
ออกมาหน< าหมูD บ< าน แตD เนื่ องด< วยน้ํ าที่ ไหลย< อนออกมา เรามาทํ าจาก

๙

ของเดิมจากท<ายหมูDบ<านมาหน<าหมูDบ<านก็ไมDได<รับความสะดวกมากนัก และ
เสาไฟก็ไปขวางทDอเกDาด<วย ตรงนี้เราก็เรDงแก<ไขอยูDนะครับ สDวนตDอไป เรา
คิด วDา ต<อ งรื ้อ เลย รื ้อ เพื ่อ ที ่จ ะทํ า ใหมD ก็ต <อ งขอดูเ รื ่อ งงบประมาณ
เพราะชDว งนี้ ในสD วนเทศบาลในเรื่ องของการพั ฒ นา เราจะใช< งบของ
แผนพัฒนาจังหวัดของทDานผู<วDา หรือไมDก็งบขององคการบริหารสDวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตรงนี้ก็จะหางบประมาณ มาดําเนินการในการที่จะ
วางทDอโดยปรับระบบใหมDทั้งหมด แตDในการที่จะทํา ผมยังหวั่นในป\ญหา
เรื่องเวลาขณะที่จะดําเนินการทําให<ชาวบ<านได<รับความเดือดร<อนมากเลย
เพราะทํามาแล<วหลายที่ จะมีป\ญหากับชาวบ<านในเรื่องของทางเข<า-ออก
แตDตอนนี้กําลังประสานองคการบริหารสDวนจังหวัดอยูD ซึ่งทDานนายกฯ สม
ทรง ก็รับปากไว<แล<วนะครับ แล<วเราจะดําเนินการตDอให<นะครับ ขอบคุณ
ครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกทุกทDานเข<ารDวมประชุมรับฟ\งความคิดเห็นของประชาชน
โครงการทDอสDงกbาซธรรมชาติบนเส<นที่ 5 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห<องประชุมเทศบาลตําบลบางปะอิน เปNนโครงการของ
ปตท. ที่เจ<าหน<าที่ได<แจกเอกสารให<สมาชิกแล<วนะครับ มีทDานใดยังไมDได<ครับ
ทD านมานะนะครั บ เดี๋ ยวเจ< าหน< าที่ แจกให< ด< วยนะครั บ รายละเอี ยดตาม
เอกสารนะครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญครับ ถ<าไมDมี
ผมขอขอบคุณทDานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผู<ทรงเกียรติทุกทDาน
ที่เข<ารDวมประชุม ผมขอปAดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.09 น.
(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
ผู<จดรายงานการประชุม
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผู<ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผู<ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

๑๐

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรักษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

