รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 ประจําป 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นายชาติชาย
5. นางผุสดี
6. นางสาวณัฐิกา
7. นายพีระยุธ
8. นายวัฒนสิทธิ์
9. นางวันดี
10. นางสาวสุเมธา
11. นายสมชาย
12. นายมานะ
13. นางสาวภรรษณมณ

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

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายเฉลิมโรจน
4. นายประสิทธิ์
5. นางสาวปญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. วาที่รอยตรีสมชาย
8. นางประภา
9. นางสาววัลลิกา
10. นางสาวพุทธชาติ
11. นายธราพงษ
12. นางสมจิตต
13. นางสาวเฉลิมศรี
14. นายชาญเจริญ
15. นางรัณดา
16. นายดิเรก
17. นางสุภาวดี

ยมนา
กาญจนวรกุล
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
โอนออน
นิกรวัฒน
เหลาบุตรศรี
เมนะสินธุ
สุรวงค
เมนะสินธุ
อรรคพันธุ
นาคะนนท
นิธิธัชพล
อาบนาค
ทองดอนพุม

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองคลัง, รก.ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5

-218. นางสาววรลักษณ
19. นายสุวัฒน
20. นางสาวสุทัตตา
21. นางสาวสุรางครัตน
22. นางสาววิมลวรรณ
23. นายโกศล
24. นางโสภาภัทรษ
25. นางฟองนวล
26. นางสมฤทัย
27. นายทองอินทร
28. นายสุรชัย
29. นางสีตลา

บัวทรัพย
ศรีกุหลาบ
วาราชนนท
หมายเจริญ
วงษกําภู
ไวยคณี
ชินศรี
แสงอุทยั
กลอมเกลี้ยง
ลังกาพินธุ
หาญวงษบูรณา
พรหมเอื้อ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
นักพัฒนาชุมชน 5
นักพัฒนาชุมชน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
รองประธานชุมชน หมู 5
ประธานชุมชน หมู 6

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
เปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป
๒๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครัง้ ที่ 1 ประจําป ๒๕๕6 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนังสือพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุม ใหทา นลวงหนาแลว สมาชิกมาประชุม 12 ทาน
ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุม เชิญเลขานุการสภา อานประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล-

ประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕6
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕5 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕๕6 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕6 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจํา ป ๒๕๕6 ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕6

-3จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ไพรัตน พงษฤทธิ์
( นายไพรัตน พงษฤทธิ์ )
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

วันนี้มีเรื่องแจงใหทราบดวยกันทัง้ หมด 4 เรือ่ งนะครับ
เรื่องที่ 1 ดวยเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดรบั โอน (ยาย)
นางสาววัลลิกา เหลาบุตรศรี พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข เทศบาลนครออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร
มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2556 ขอเชิญผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ แนะนําตัว
ตอสมาชิกฯ ครับ ขอเชิญครับ

นางสาววัลลิกา เหลาบุตรศรี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียน ประธานสภาฯ และคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอินคะ
ดิฉัน นางสาววัลลิกา เหลาบุตรศรี โอนยายจากเทศบาลนครออมนอย
จังหวัดสมุทรสาคร มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และขอรวมงานกับคณะผูบริหารเทศบาลทุกทานนะคะ และ
ยินดีรับนโยบาย ถามีอะไรใหกองสาธารณสุขฯ รับใชก็ยินดีปฏิบัติคะ
ขอบคุณคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ในนามของสภาเทศบาล ก็ยินดีตอนรับ คุณวัลลิกา เหลาบุตรศรี
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ
เรื่องที่ ๒ ขอเพิ่มญัตติดวน เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการที่ไดกันเงินไว กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวด
คาครุภัณฑ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําป พ.ศ. 2556 โดยใหอยูในระเบียบวาระที่ 4 สวนระเบียบ
วาระที่ 5 ใหเปนเรื่องอื่นๆ แทนนะครับ สมาชิกฯ ตามทันนะครับ
ในแฟมจะมีแค 4 วาระนะครับ เดิมวาระที่ 4 จะเปนเรื่องอื่นๆ ก็ให
เลื่อนมาเปนวาระที่ 5 นะครับ แลวเอาญัตติดวนแทรกเขาไปเปน
ระเบียบวาระที่ 4 นะครับ
เรื่องที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบางปะอิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
ตามที่ เทศบาลตํา บลบางปะอิ น ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล
ตําบลบางปะอินสามป (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) ไปแลวนั้น

-4เทศบาลตํา บลบางปะอิน โดยคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบางปะอิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕6 เพื่อเป นการติ ดตามผลการดํา เนิ นการแกไ ขป ญ หาความ
ตอ งการของประชาชน ใหเปน ไปอยา งครอบคลุม ทั ่ว ถึง และทัน ตอ
เหตุการณ โดยสามารถจําแนกผลการดําเนินการออกเปน ๗ ยุทธศาสตร
ซึ่งประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ใหมีความสะดวก
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงภูมทิ ัศนใหสวยงาม
และสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๗ ดานการบริหารและการบริการ
โดยไดมีการบรรจุแ ผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒ นาเทศบาล
ตําบลบางปะอิน (พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕๕8) ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
รวมทั้งสิ้น 314 โครงการ
เทศบาลฯ สามารถพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณ ดํา เนินการ
ตามกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดจริง จํานวน ๕2 โครงการ คิดเปนรอยละ
๑๖.56 เปน เงิ นงบประมาณที่ ได ดํ าเนิ นการได ตามศั กยภาพ จํ านวน
34,877,235.55 บาท
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกใหทุกทานแลว)
เรื่องที่ 4 กําหนดการพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5 ธันวามหาราช
ขอเชิญทุกทานรวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานหนาสํานักงานเทศบาล
ตําบลบางปะอิน คือ ลานดานหนาที่ทานสมาชิกฯ นํารถมาจอดนะครับ
สําหรับกําหนดการ เจาหนาที่ไดแจกใหไปแลวนะครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ ๒
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕6 เวลา 09.๐๐ น.
- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสารใหสมาชิกฯ
ทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 9 หนา มีสมาชิกทานใด
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอความตอนใดหรือไมครับ ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทา นใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทาน) มีสมาชิก ทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ.....-......ทาน) (งดออกเสียง.....-......ทาน)
- เปนอันวา ที่ประชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2556

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 2557 และสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2558

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชีแ้ จงระเบียบ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 21 กําหนดให

การกํา หนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจํา ป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสมั ย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ
แตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทองถิ่นมีมติแลว ใหประธานสภาทองถิน่ ทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมทั้งปดประกาศ
ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจํา ป
สมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปที่กาํ หนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิน่ นําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับ ที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52
มาตรา ๒๔ กําหนดให

-6ในป หนึ่ง ใหมี สมัยประชุมสามัญ สี่ส มั ย สมัยประชุ มสามัญ ครั้งแรกและวั นเริ่ มประชุ มสมัยสามัญ
ประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด
ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหาวัน
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุม
สภาเทศบาล แตไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรั บ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหส มาชิก ทุกทา นเสนอกํ าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๕7 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปถัดไป ขอเชิญครับ

นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหมกี ารกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจําป 2557 ดังนี้
สมัยที่ 1 ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕7 - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕7
สมัยที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕7 - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕7
สมัยที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕7 - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕7
สมัยที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕7 - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕7
และสมัยแรกของปถัดไป ขอเสนอดังนี้
สมัยที่ 1 ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 –
28 กุมภาพันธ 2558

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรบั รอง 2 ทานครับ

นายสมชาย พรหมเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูรบั รอง

นายชาติชาย นิลสลับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูรบั รอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบในการกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕7 และสมัยสามัญ
สมัยแรก ของปถัดไป ตามที่ นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล เสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ...11...ทาน) มีส มาชิกทานใด ไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
(ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-....ทาน)

-7มติที่ประชุม

เห็นชอบใหกาํ หนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕7
ดังนี้
สมัยที่ 1 ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕7 - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕7
สมัยที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕7 - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕7
สมัยที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕7 - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕7
สมัยที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕7 - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕7
และสมัยแรกของปถัดไป ขอเสนอดังนี้
สมัยที่ 1 ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 –
28 กุมภาพันธ 2558

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดกันเงินไว กรณี
ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบ ริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพื่อขอรับ ความเห็นชอบแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการที่ไดกันเงินไว กรณียังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2556
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวด
คา ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรา ง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีค วามจํา เปน จะตอ งใชจา ยเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว
ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ/หรือขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาล ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการกันเงินรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ยังมิไ ด
กอหนี้ผูกพัน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิส ามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2556 ไปแลว นั้น
ปรากฏวา ในสว นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-8งบลงทุน
คา ครุภัณฑ
ประเภทคา ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุ
เพื ่อ เปน คา จัด ซื ้อ ชุด เครื ่อ งเสีย งสํ า หรับ แอโรบิก จํ า นวน 1 ชุด ๆ ละ 33,000.- บาท
ประกอบดวย เพาเวอรมิกเซอร แบบสเตอริโอ ขนาด 8 ชองโมโน มีชองเสียบ USB เลน Mp 3 กําลังขับขางละ
ไมนอ ยกวา 150 วัต ต ที่ 8 โอมห ตูลํ า โพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว 2 เมตร จํา นวน 2 ตู  พรอมเครื ่องรับ
ไมโครโฟนไรสาย คลื่น UHF พรอมไมโครโฟนไรสายแบบครอบศีรษะ 2 ชุด สายลําโพงยาวไมนอยกวา 10 เมตร 2 เสน
ขาตั้งลําโพง 1 คู รายละเอียดตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมมีในบัญ ชี
มาตรฐานครุ ภัณฑ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุ ขอื่นๆ และ
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม
งบลงทุน
คา ครุภัณฑ
ประเภทคา ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุ
เพื ่อ เปน คา จัด ซื ้อ ชุด เครื ่อ งเสีย งสํ า หรับ แอโรบิก จํ า นวน 1 ชุด ๆ ละ 33,000.- บาท
ประกอบดวย เพาเวอรมิกเซอร แบบสเตอริโอ ขนาด 8 ชองโมโน มีชองเสียบ USB เลน Mp 3 กําลังขับขางละ
ไมนอ ยกวา 150 วัต ต ที ่ 8 โอมห ตูลํ า โพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง จํา นวน 2 ตู  พรอ มเครื ่องรับ
ไมโครโฟนไรสาย คลื่น UHF จํานวน 1 เครื่อง พรอมไมโครโฟนไรส ายแบบครอบศีรษะ 2 ชุด สายลํา โพงยาว
ไมนอยกวา 10 เมตร 2 เสน ขาตั้งลําโพง 1 คู รายละเอียดตามคุณลักษณะที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีใ นบัญ ชี มาตรฐานครุ ภัณฑ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ข และงาน
สาธารณสุขอื่นๆ และแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2556 – 2558)
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดกันเงินไว กรณียังมิได
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2556
จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติทปี่ ระชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทาน) (งดออกเสียง...-...ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได
กันเงินไว กรณียงั มิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป
พ.ศ. 2556

-9ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกทานที่มาประชุมในวันนี้นะครับ ผมขอแจง
อีกครั้งหนึ่งนะครับวา ที่ประชุมแหงนี้เปนที่ประชุมสภาเทศบาลชั่วคราว
นะครับ ซึ่งจริงๆ แลว เราจะอยูอีกดา นหนึ่ง แตยังอยูในชว งการปรับปรุง
เพราะยังไมเสร็จ ถาเสร็จแลว ประชุมครั้งตอไป เราจะไดใชหองประชุมกัน
แล ว ได คุ ยกับ ท า นนายกฯ ว า ห องประชุ มนั้นจะเป นห องประชุ มสภาฯ
อยางเดียวนะครับ เราจะไมใหใครเขามายุงเลย เมื่อประชุมสภาฯ เสร็จแลว
เราจะปด เพราะจะไดมีความศักดิ์สิท ธิ์ จะเปน อยา งนั้นนะครับ ถา ไมมี
อะไรแลว ผมขอขอบคุณทุกทานนะครับ ขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.35 น.

(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกาํ ภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกาํ ภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

