รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป! 2559
ในวันจันทร&ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผู,มาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นางผุสดี
6. นายชาติชาย
7. นางสาวสุเมธา
8. นายพีระยุธ
9. นายวัฒนสิทธิ์
10. นายสมชาย
11. นางวันดี
12. นายมานะ
13. นางสาวภรรษณมณ
ผู,เข,าร0วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นางขวัญสุดา
4. นายจินดา
5. นางสาววิมลชยา
6. นางประภา
7. วBาที่ร@อยตรีสมชาย
8. นางสาววัลลิกา
9. นางสาวเฉลิมศรี
10. นายชาญเจริญ
11. นางสาวพุทธชาติ
12. นางสมจิตต
13. นางรัณดา
14. นางสมีหรา
15. นายจิระเดช
16. นางสาวกรวัลลิ์
17. นายดิเรก
18. นางสาววรลักษณ
19. นางสุภาวดี

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
ภาคทวี
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
คําแหงฤทธิ์
ศุกรเกยูร
พรหมเอื้อ
ชูกาว
รื่นญาณ
นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ยมนา
กาญจนวรกุล
พันธุเพียร
สุขะเกตุ
เกตตะพันธ
นิกรวัฒน
โอนอBอน
เหลBาบุตรศรี
อรรคพันธุ
นาคะนนท
เมนะสินธุ
เมนะสินธุ
นิธิธัชพล
ภักดิ์ภูมินทร
อุบล
ศุกรเกยูร
อาบนาค
บัวทรัพย
ทองดอนพุBม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู@อํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชBาง
ผู@อํานวยการกองการศึกษา
ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม
หัวหน@าฝFายอํานวยการ
หัวหน@าฝFายแบบแผนและกBอสร@าง
หัวหน@าฝFายพัฒนารายได@
หัวหน@าฝFายธุรการ
หัวหน@าฝFายบริหารการศึกษา
หัวหน@าฝFายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหน@าฝFายโยธา
หัวหน@าฝFายธุรการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

๒
20. นายสุวัฒน
21. นางสาวสุทัตตา
22. นางสาวสุรางครัตน
23. นางชัชชญา
24. นางสาวสุพาณี
25. นางสาววิมลวรรณ
26. นางโสภาภัทรษ
27. นางนภสร
28. นางฟองนวล
29. นางสมฤทัย
30. นายพณศักดิ์

ศรีกุหลาบ
วาราชนนท
หมายเจริญ
โชติชวลัน
ศรีหมอก
วงษกําภู
ชินศรี
คุมคณะ
แสงอุทัย
กลBอมเกลี้ยง
แก@วคุณนอก

นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู@จัดการสถานธนานุบาล
พนักงานบัญชี
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแล@ว
ขอเรียนเชิญทBานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และเปKดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําปL 2559 คBะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทBานสมาชิกสภาเทศบาล ผู@ทรงเกียรติ และผู@เข@ารBวมประชุม
ทุกทBาน วันนี้เปMนการเปKดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจําปL 2559 ซึ่งเจ@าหน@าที่ได@แจกหนังสือพร@อมด@วยระเบียบ
วาระการประชุมให@ทBานแล@ว สมาชิกมาประชุม 12 ทBาน ครบองคประชุม
ผมขอเปKดการประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อBานประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อBานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป! ๒๕๕9
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปL 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9 ตั้งแตBวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหBงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก@ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9
ตั้งแตBวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
จึงประกาศให@ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๓
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ไมBมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจ@าหน@าที่ได@จัดสBงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลBาว เจ@าหน@าที่ได@แจกเอกสาร ให@สมาชิก
สภาเทศบาลทุกทBานแล@วนะครับ รายงานการประชุม มีทั้งหมด 13 หน@า
มีสมาชิกทBานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก@ไขข@อความตอนใดหรือไมBครับ
ขอเชิญครับ

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

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทBานใดจะแก@ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิก 12 ทBาน ครบองคประชุม
มีสมาชิกทBานใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 12 ทBาน)
มีสมาชิกทBานใด ไมBรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ - ทBาน)
(งดออกเสียง - ทBาน)
- เปMนอันวBาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณาร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย ประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ให@คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
นํารBางเทศบัญญัติงบประมาณ ที่รับหลักการแล@ว ไปพิจารณาแปรญัตตินั้น
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ ประจําสภาเทศบาล เสนอผลการแปรญัตติ
ตBอสภาเทศบาลทราบตBอไป

นางผุสดี ภาคทวี
คณะกรรมการ

- อBานคําแปรญัตติ -

กราบเรี ย น ทB า นประธานสภาเทศบาลที่ เ คารพ ดิ ฉัน นางผุ ส ดี ภาคทวี สมาชิ กสภาเทศบาล
ตามที่สภาเทศบาล ได@สBงรBางเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจํา ปLงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่สภาเทศบาลลงมติรับหลักการแหBงรBางเทศบัญญัติแล@ว และมีมติกําหนดเสนอคําแปรญัตติตBอคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 ระหวBางเวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไมBน@อยกวBา 24 ชั่วโมง) ให@คณะกรรมการ
สามัญประจําสภาเทศบาลพิจารณาตามมติของสภาเทศบาล นั้น

๔
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ที่เทศบาลได@แตBงตั้งให@ทําหน@าที่ตรวจพิจารณารBางเทศบัญญัติ
ตBางๆ ได@มาประชุม ณ ห@องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน ได@ประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแตBเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ คณะกรรมการได@ มี ม ติ ใ ห@ นางผุ ส ดี ภาคทวี เปM น ประธานกรรมการ
นายเล็ก พรวัฒนมงคล เปMนกรรมการ และนายสมชาย พรหมเอื้อ เปMนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ จึงได@ประชุมรอรับคําแปรญัตติจากสมาชิกสภาเทศบาล ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกลBาว ปรากฏวBามีนายกเทศมนตรี ยื่นคําแปรญัตติ โดยขอแก@ไขในสBวนของแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ[าและถนน
คBาที่ดินและสิ่งกBอสร@าง โครงการจัดซื้อพร@อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ@ง เพื่อติดตั้งในชุมชนภายในเขตเทศบาล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชุมชนหมูBที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง
2. ชุมชนหมูBที่ 3 จํานวน 5 เครื่อง
3. ชุมชนหมูBที่ 6 จํานวน 4 เครื่อง
4. ชุมชนหมูBที่ 9 จํานวน 4 เครื่อง
5. ชุมชนหมูBที่ 12 จํานวน 6 เครื่อง
คณะกรรมการฯ จึงได@ประชุมพิจารณาคําเสนอขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี ในการขอแก@ไขโครงการ
จัดซื้อพร@อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ@ง มีมติให@แก@ไขรBางเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอขอแปรญัตติ โดยขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ พร@อ มได@ต รวจ
รBางเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยละเอียดเปMนรายข@อแล@ว จึงขอสBงรBาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 มายังประธานสภาเทศบาล เพื่อโปรดพิจารณา
ดําเนินการตBอไป
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอแจ@งทBานสมาชิกนะครับ ในวาระเกี่ยวกับการขอแปรญัตตินั้น มีทBานนายก
ขอแปรญัตติโครงการจัดซื้อพร@อมติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ@ง ขอเปลี่ยน
จากคําวBาชุดเปMนเครื่องนะครับ ขณะนี้มีสมาชิกในที่ประชุม 12 ทBาน
รวมประธานสภานะครับ องคองคประชุม สมาชิกทBานใดเห็นชอบในวาระที่ 2
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได@พิจารณา โปรดยกมือ (สมาชิกเห็นชอบ
12 เสียง) มีสมาชิกทBานใดไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ (สมาชิกไมBเห็นชอบ
- เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)
- เปMนอันวBา ผBานวาระที่ 2 สมาชิกเห็นชอบ ตามที่
คณะกรรมการแปรญัตติได@พิจารณารBางเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เสียง) (ไมBเห็นชอบ - เสียง)
(งดออกเสียง - เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได,พิจารณาร0าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตBอไป ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 สมาชิกทBานใดเห็นชอบให@ตราเปMน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือ
(สมาชิก เห็นชอบ 12 เสียง) สมาชิกทBานใดไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ
(สมาชิก ไมBเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)
- เปMนอันวBา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให@ตราเปMนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560

๕
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให,ตราเป;นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอย,ายสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลบางปะอิน

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ –

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@วย ผู@บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปMนต@องเสนอญัตติตBอสภาเทศบาลตํา บลบางปะอิน
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอย@ายสถานธนานุบาล เทศบาลตําบลบางปะอิน
หลักการ
ตามที่เทศบาลตําบลบางปะอิน ได@เปKดดําเนินกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลตําบลบางปะอิน เปMน
ครั้งแรก (เดิมสุขาภิบาลบ@านเลน) ในวันที่ 17 มกราคม 2539 โดยจัดซื้ออาคารพาณิชย 2 ชั้น เลขที่ 59/2 หมูB11
ตําบลบ@านเลน ในวงเงิน 3,000,000.- บาท กBอตั้งเปMนสถานธนานุบาล
และบั ด นี้ สถานธนานุ บ าล เทศบาลตํ า บลบางปะอิ น ได@ ป ระกอบกิ จ การสถานธนานุ บ าล เปM น
ระยะเวลา 20 ปL แล@ว สภาพอาคารชํารุด ทรุดโทรม ตามกาลเวลา ประกอบกับตั้งอยูBในเขตเทศบาลตําบลปราสาททอง
ซึ่งอยูBนอกเขตเทศบาลตําบลบางปะอิน
คณะผู@บริหารจึงมีนโยบายในการดําเนินการกBอสร@างอาคารสถานธนานุบาลขึ้นใหมB ในบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน เลขที่ 999/9 หมูB 9 ตําบลบ@านเลน กBอสร@างขึ้นตามประกาศคณะกรรมการควบคุม
โรงรับจํานํา ดังนี้
1) อาคารตั้งโรงรับจํานํา ต@องเปMนอาคารมั่นคงถาวร กBอสร@างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552
มีพื้นที่ใช@สอยไมBน@อยกวBา 300 ตารางเมตร
2) พื้นที่เก็บของเบ็ดเตล็ด ไมBน@อยกวBา 128 ตารางเมตร
3) ห@องนิรภัยขนาดไมBต่ํากวBา 16 ตารางเมตร โดยมีด@านใดด@านหนึ่งไมBต่ํากวBา 4 เมตร และอื่นๆ
ตามที่ จ.ส.ท.กําหนด
เหตุผล
1) เพื่ออํานวยความสะดวกให@กับประชาชนที่มาติดตBอจํานําทรัพย
2) จะได@มีสถานธนานุบาลตั้งอยูBในเขตเทศบาล ลดภาระในเรื่องของการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3) เพื่อจะได@มีอาคารสถานธนานุบาลที่มั่นคงถาวร สามารถรักษาทรัพยจํานําได@อยBางปลอดภัย
คณะผู@บริหาร จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอย@ายสถานธนานุบาล
มาตั้งอยูBในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน หมูBที่ 9 ตําบลบ@านเลน จักเปMนพระคุณยิ่ง

๖
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
เชิญทBานสุเมธาครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ทBานประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ทBานผู@บริหารได@ยื่นเสนอญัตติในเรื่องของการ
สร@างอาคารสถานธนานุบาลขึ้นใหมB จะมีข@อความที่เขียนวBา ในบริเวณอาคาร
สํานักงาน หมายถึงวBา สร@างขึ้นมาใหมBอยูBภายนอกอาคาร ถ@าใช@คําวBาอาคาร
เราสร@างในนี้ใชBหรือไมBคะ ควรต@องใช@คําวBา บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
บางปะอิน ถ@าอยูBในอาคารก็คืออยูBในที่ที่เราประชุมกันอยูBใชBหรือไมBคะ
ขอบพระคุณคBะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานผู@บริหารครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เรียน ทBานประธานสภาครับ คือวัตถุประสงคของเราคือสร@างในบริเวณ
เนื้อที่ของเทศบาล แตBไมBใชBในอาคารของสํานักงานที่เราใช@อยูBในป]จจุบัน
คือด@านหน@าบริเวณตรงศาลพระพรหมครับ ขอบคุณมากครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ให@ตัดคําวBาอาคารออกไปนะครับ โดยให@เปMนบริเวณสํานักงานเทศบาลครับ
เนื่องจากคณะผู@บริหารมีนโยบายในการดําเนินการกBอสร@างสถานธนานุบาล
ขึ้นใหมB ในบริเวณอาคารสํานักงานนะครับ จึงขอตัด คํา วBา อาคารออกไป
ให@เปMนในพื้นที่ของเทศบาล สมาชิกรับทราบนะครับ และวันนี้ทBานผู@จัดการ
โรงรั บ จํ า นํ า มาด@ ว ย ถ@ า มี อะไรสงสั ย ก็ ถามนะครั บ เพราะผู@ จั ด การได@ นํ า
เอกสารการดําเนินงานในกรณีเกิดการทุจริตหรือเสียหายในสถานธนานุบาล
มาแจกให@ กั บ ทB า นสมาชิ ก ทราบแล@ ว นะครั บ มี ทB า นใดจะสอบถามเรื่ อ ง
ประเด็นสถานธนานุบาลหรือไมBครับ
- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกอยูBในที่ประชุม 12 ทBาน
รวมประธานสภานะครับ ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่
ผู@บริหาร เสนอ โปรดยกมือ (ยกมือ 12 ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทBาน) (งดออกเสียง - ทBาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอย,ายสถานธนานุบาลเทศบาลตําบล
บางปะอิน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ0ายเป;นรายการใหม0 ในหมวดค0า
ครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ –

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

๗
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@วย ผู@บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปMนต@องเสนอญัตติตBอสภาเทศบาล เพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วB าด@ว ยวิธี การงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท@องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ข@อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจBาย ในหมวด
คBาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกBอสร@าง ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ให@เปMน
อํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได@ตั้งงบประมาณรายจBาย ดังนี้

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย ค0าวัสดุ
ประเภทค0าวัสดุ
รายการ ค0าวัสดุเชื้อเพลิงและหล0อลื่น
ค0า วัส ดุเ ชื ้อ เพลิง และหล0อ ลื ่น ตั้ ง ไว@ 120,000.- บาท ป] จ จุ บั น ยอดเงิ น คงเหลื อ
61,130.26 บาท ขอโอนลดจํานวน 24,900.- บาท

รวมขอโอนลด เป;น เงิน ทั ้ง สิ ้น จํา นวน 24,900.- บาท เพื ่อ นํา ไปตั ้ง จ0า ยเป;น
รายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง ดังรายการต0อไปนี้
กองคลัง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภทค0าครุภัณฑ&
รายการ ครุภัณฑ&สํานักงาน ตั้งไว, 24,900.- บาท
(1) เพื ่อ จBา ยเปMน คBา จัด ซื ้อ ตู @เ หล็ก ชนิด 2 บาน จํ า นวน 3 ใบๆ ละ 5,000.-บาท เปMน เงิน
15,000.-บาท จัดซื้อตามตามราคาท@องถิ่น หรือราคาท@องตลาด เนื่องจากไมBได@กํา หนดไว@ในบัญ ชีร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(2) เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อโต`ะทํางาน ขนาดไมBน@อยกวBา 150 x 75 x 76 ซม. จํานวน 1 ตัวๆ ละ
9,900.-บาท จัดซื้อตามตามราคาท@องถิ่น หรือราคาท@องตลาด เนื่องจากไมBได@กํา หนดไว@ในบัญ ชีร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
จึ งเรี ย นมาเพื่ อขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณไปตั้ ง จB า ยเปM น
รายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง ตBอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

๘
................-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทBานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมBครับ ขอเชิญครับ
- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิก 12 ทBาน รวมประธานสภา
นะครับ ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่ผู@บริหาร เสนอ
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 12 ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทBาน) (งดออกเสียง - ทBาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ0ายเป;นรายการใหม0
ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่นๆ (ถ,ามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทBานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมBครับ เชิญครับ
เชิญทBานสุเมธาครับ

นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนทBานประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวสุเมธา ทองเสริมสุข สมาชิกสภาเทศบาล จากที่เคยได@คุยในเรื่องของต@นไม@ที่อยูBบริเวณเกาะกลางถนน
ซึ่งวันนี้ดิฉันเข@ามาก็สังเกตเห็น เปMนต@นหูกระจง ที่เคยคุยกันวBา พอโตขึ้นมา
ก็จะทําให@ แตกกิ่ งก@า นสาขามาก แล@วก็ จะทําให@ เปM นที่ กีดขวางการจราจร
ตอนนี้มันยังเล็กอยูB ถ@าเราจะปรับแก@ไขเพื่อไมBให@เกิดป]ญหาในภายภาคหน@า
นะคะ จึงขอให@ทBา นผู@ บ ริห ารได@พิจ ารณา แล@ ว ก็ดูในเรื่ องของป]ญ หาที่ จ ะ
เกิดขึ้นในวันข@างหน@าด@วย กราบขอบพระคุณมากคBะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทBานนายกครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

เรียน ทBานประธานสภาครับ สBวนเกาะกลางนี้นะครับ ด@วยนโยบายทBานผู@วBา
เราเปMนเมืองทBองเที่ยว ก็ได@มีหนังสือสั่งการให@ปรับภูมิทัศนปลูกต@นไม@เกาะกลาง
ให@เกิดความสวยงาม ทีนี้ เมื่อผBานสภาไปแล@วก็กําลังอยูBระหวBางดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ@าง แล@วก็จะให@ผู@รับเหมาที่ได@รับงานจากเทศบาล มาดําเนินการ
ในสBวนของเกาะกลางนะครับ เดี๋ยวเรากําลังจะดําเนินการปรับปรุงภายใน
อาทิตยหน@า เพราะวBาทางจังหวัดได@เรBงรัดมาแล@วนะครับ เพราะวBาที่อื่นนั้น
ถ@าทBานผBานไปหลายๆ ที่ ไมBวBาจะเปMนบ@านสร@าง สายเอเชียเข@ามาอุดมสรยุทธ
ทุกๆ ที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการปรับปรุงในการทําเกาะกลาง
กับบริเวณริมทาง สําหรับของเราเอง เบื้องต@นที่ชBางออกแบบไว@ ก็จะมีการ
ปลูกต@นไม@จําพวกเฟdeองฟ[านะครับ แล@วมีอีกหลายอยBาง มีไทร และอื่นๆ ที่จะ
ปลูกบริเวณเกาะกลาง และจัดรูปแบบออกมาให@สวยงาม แล@วก็ในบริเวณ
ริมทางรถไฟ ทางด@านทิศตะวันออก ตั้งแตBเทศบาลเราไปถึงสถานีรถไฟก็จะ
ปลูกต@นเหลืองปรีดียาธร ประมาณ 200 ต@น ซึ่งอยูBในแบบนะครับ คาดวBา
เราจะดําเนินการได@ไมBเกิน 15 วัน ที่จะถึงนี้ ตอนนี้ทางพัสดุกําลังดําเนินการ

๙
จัดซื้อจัดจ@าง ผู@รับเหมาในการที่จะมาลงมือทํานะครับ สBวนต@นไม@นี้ เราเข@าใจครับ
เพราะครั้งที่แล@ว ตรงนั้นเปMนต@นไม@ที่งบตามแผนพัฒนาจังหวัดนํามาทําให@
ตอนที่ขยายถนนหน@าโอทอป แล@วก็เลยมีงานตัวนี้ด@วย ซึ่งเปMนงานของจังหวัด
ทําไว@เกBา แตBเดี๋ยวเราจะปรับปรุงผสมไปวBาตรงไหนที่ต@นไม@ยังสวยอยูBก็จะ
เอาไว@ ถ@าตรงไหนที่ไมBดีแล@วเราจะเอาออกไป เปลี่ยนแล@วเพิ่มเติมไป สBวน
ต@นไม@ใดที่เปMนต@นไม@ใหญBๆ กรมทางหลวงได@บอกกับเราวBา ถ@าเปMนต@นไม@ใหญB
หรื อ บั ง ภู มิ ทั ศ นในการสั ญ จรไปมา เค@ า จะไมB อ นุ ญ าต เราก็ พ ยายามจะ
ปรับปรุงให@เหลือสั้นๆ เตี้ยๆ เพื่อให@เกิดความสวยงาม แตBไมBให@บดบังภูมิทัศน
นะครับ ขอบคุณมากครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอแจ@งกําหนดครBาวๆ วBา เราจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้
อยูBระหวBางการจัดทําญัตติ จึงขอแจ@งสมาชิกให@ทราบไว@กBอนนะครับ
มีสมาชิกทBานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมBครับ เชิญครับ ถ@าไมBมี
ผมขอขอบคุณทBานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผู@ทรงเกียรติทุกทBาน
ที่เข@ารBวมประชุม ผมขอปKดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.25 น.
(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
ผู@จดรายงานการประชุม
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผู@ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรักษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)

วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

