รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ประจําป% พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
**************************
รายชื่อผูเขาประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
นายเสนาะ ชูดวง
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
นายเสริม
สวางอารมณ&
นายกฤตพจน& เกิดสวาง
นายสุภาค
พวงมณี
นายสุจิน
แสงสุข
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ&
นายสุรเสก พันธ&ผูก
นายวัฒนะ ชมภู
นางบุญนาค สินเจริญ
นายทองสุก สวางอารมณ&

ตําแหน
แหนง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชือ่

พลวัฒน&
เสนาะ
วิลาศ
เสริม
กฤตพจน&
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก
วัฒนะ
บุญนาค
ทองสุก

หมายเหตุ

สวางอารมณ&
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สวางอารมณ&
เกิดสวาง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ&
พันธ&ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สวางอารมณ&

รายชื่อผูเขาร
เขารวมประชุ
วมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ&
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ&
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางสาวธัญวลัตม จันทรแจม
นางสาวเกศินี พัฒนสัมพันธ
นายวรฤกษ จันทหอม
นางสาวอรุณ ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝBายอนามัยและ
สิ่งแวดลอม
นิติกร
เจาหนาที่วิเคราะห&ฯ

ลายมือชือ่

จรัญ
บัญญัติ
ชัยมงคล

งาสุวรรณ&
เจริญพร
กัณฐศวกําพล

พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ&
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
ธัญวลัตม จันทรแจม
เกศินี พัฒนสัมพันธ
วรฤกษ จันทหอม

อรุณ

ประสาน

หมายเหตุ

-๒โดยมีนายพลวัฒน สวางอารมณ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทําหน0าที่
ประธานในที่ประชุม มี ทองสุก สวางอารมณ ทําหน0าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร0อมแล0ว เลขาฯได0ให0สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทุกทานและผู0เข0ารวมประชุม พร0อมรายงานองคประชุมวาครบ
และได0เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน บูชาพระ พร0อมกลาวเป:ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญประจําป; ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร0อมแล0ว ผมขอเป:ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค สมัยสามัญประจําป; ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ+าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ทานผู0บริหาร ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน เนื่องด0วยอําเภอบางปะกง ได0
กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวัน
อาทิตย ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน0าที่วาการอําเภอบางปะกง เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง
ขอเชิญทุกทานรวมถวายความจงรักภักดีในพิธีดังกลาวโดยพร0อมเพียงกันพิธีในชวง
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ (พานพุมเงิน-พาน
พุมทอง) การแตงกาย เครื่องแบบปกติ ขาว หรื อเครื่ องแบบตามสังกั ด หรื อชุ ด
สุ ภ าพ และเวลา ๑๘.๐๐ น. รวมจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคล ณ บริ เ วณ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค (หลังใหม) การแตงกาย สวม
เสื้อสีฟIา หรือแตงการชุดสุภาพ ครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผู0เข0ารวมประชุมทุกทาน ผมนายจรัญ
งาสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ในวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๕ วันแมแหงชาติที่จะถึงนี้ ที่วัดใหมสงเคราะหราษฎรจะมีการจัดงาน
ทําบุญในตอนเช0าเปKนประจําทุกป;ผมจะไปรวมงานดังกลาวที่วัด สวนงานที่อําเภอ
บางปะกงผมได0มอบหมายให0 ทานรองบัญญั ติ เจริญ พรไปรวมถวายพระพร และ
ขอให0สมาชิกสภาฯทุกทานเปKนตัวแทนประชาชนในเทศบาลบางปะกงพรหมเทพ
รั งสรรคไปถวายพระพรแสดงความจงรั กภั กดี และสํ า นึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ
สมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเทศบาลของเราจะได0มีการจัดงาน
ในชวงค่ํ า ของวั น ที่ ๑๒ สิ ง หาคม ตามที่ ไ ด0 กํ า หนดไว0 เ ราจะจั ด งานกั น ที่ บ ริ เ วณ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค (หลังใหม) แตหากฟIาฝนไม
เปKนใจ เราจะย0ายไปจัดที่อาคารเอนกประสงค หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ0งให0
ทราบอีกครั้งครับ
รับทราบ
๑.๒ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล ตําแหน9งนิติกร

ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

เรียนทานผู0บริหาร ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ขอแจ0งให0ที่ประชุมทราบเรื่องการรับ
โอนพนักงานเทศบาล ตําแหนงนิติกร ซึ่งได0มาดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๕ ขอเชิญนิติกรแนะนําตัวให0ที่ประชุมทราบด0วยครับ

นิติกร
ที่ประชุมฯ

-๓เรียนทานประธานสภาฯ ทานผู0บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู0เข0ารวมประชุมทุกทาน
ผม นายวรฤกษ จันทหอม นิติกร ระดับ ๔ โอนย0ายจากองคการบริหารสวนตําบล
กระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก0ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่
แล0วหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด0วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล0ว อยางเปKนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอใหม9
๓.๑ การพิจารณาร9างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ9าย ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธานฯ

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ ขอให0ทานนายกเทศมนตรีตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค เปKนผู0ชี้แจงครับ

นายกเทศมนตรี ฯ

เรี ย นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯทุ ก ทาน ผม นายจรั ญ งาสุ ว รรณ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ขอชี้แจงการพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันนี้ครับ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด0 วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก0 ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข0 อ ๔๓ รางข0 อ บั ญ ญั ติ ต0 อ ง
แบงเปKนข0อและมี บันทึกดังตอไปนี้ (๑) หลักการของรางข0อบัญญั ติ (๒) เหตุผลที่
เสนอรางข0อบัญญัติ
และตามที่ได0สงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ให0กับทานสมาชิกสภาฯ ไปแล0วนั้น ทุกทานคงจะได0พิจารณามาพอสมควรแล0ว ใน
สวนของรายละเอียดหลักการและเหตุผล รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป; พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด0วยข0อบังคับ
การประชุมสภาท0องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ สําหรับรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ นี้เปKนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายที่ไมสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได0 จึงต0องแยกพิจารณาเปKนวาระ
ตางๆ ดังนี้ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ วาระที่ ๓ การลงมติ วา
จะให0ตราเปKนเทศบัญญัติหรือไม ตอไปก็จะเปKนรายละเอียดประกอบงบประมาณราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป; พ.ศ.๒๕๕๖
๑. สถานการณคลัง
ในป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ประมาณ
การรายรับไว0 ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จากรัฐบาล ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในสวนของ
รายได0ที่เทศบาลจัดเก็บเองจะได0ปรับปรุงการจัดเก็บให0มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใน
สวนของงบประมาณรายจาย ได0กําหนดวงเงินรายจายไว0 จํานวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐

-๔บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะด0านตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให0มีประสิทธิผล และคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของ
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เปKนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
(รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้นในปSจจุบัน เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค มีเงินสะสมคงเหลือ จํานวน ๑๑,๕๐๐,๓๕๗.๗๒ บาท ทําให0ฐานะด0านการ
คลัง ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค มีความมั่นคงพอสมควร
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร9างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
เรื่อง งบประมาณรายจ9ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ประธานฯ

ด+าน

ยอดรวม

ด+านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด+านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด+านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด+านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ9ายทั้งสิ้น

๑๔,๙๗๐,๕๒๐
๑๔,๔๐๕,๕๒๐
๕๖๕,๕๐๐
๒๔,๕๓๒,๙๘๐
๓,๙๘๙,๖๐๐
๕,๔๔๒,๒๘๐
๑๔๕,๐๐๐
๑๓,๙๐๑,๑๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๖๐๕,๐๐๐
๓๖๗,๑๐๐
๓๖๗,๑๐๐
๒,๑๒๙,๔๐๐
๒,๑๒๙,๔๐๐
๔๒,๐๐๐,๐๐๐

ในสวนของรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๑ ที่ได0แจกให0กับ
ทุกทานไปแล0วนั้น หากมีข0อสงสัยก็ให0สอบถามเจ0าหน0าที่งบประมาณได0เลยครับ
และผมเชื่อวามีทานสมาชิกสภาฯบางทานคงยังไมเข0าใจเกี่ยวกับรูปแบบรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวนี้แนนนอน เพราะผมดูแล0วก็ยังไมคอยจะเข0าใจ
อยูเหมือนกัน แตกอนการจัดทําข0อบัญญัติ อบต.จะแยกเปKนกองซึ่งจะทําให0ดูงาย
อยางเชนงานเกี่ยวกับโครงสร0างพื้นฐานงานกอสร0างจะอยูในสวนของกองชาง งาน
สวัสดิการตางๆจะอยูในสํานักปลัด แตรางเทศบัญญัติป;นี้แยกตามแผนงานทําให0ดู
ยากไมรู0โครงการอะไรอยูในแผนงานไหน ดังนั้นต0องขอให0ทุกทานชวยกันตรวจดู
โครงการตางๆวาได0นําเข0าสูรางเทศบัญญัติครบถ0วนตามที่ได0เสนอมาหรือไม ขอเชิญ
ทานสมาชิกสภาอภิปรายได0เลยครับ
ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคได0รวมกันแถลงถึง
หลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป; พ.ศ.๒๕๕๖
ตอสภาไปนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาฯ เขต๑

เจ+าหน+าที่วิเคราะหฯ

-๕ขออนุญาตครับ ทานประธานฯ ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๑
เนื่ องจากผมได0 ต รวจดู ร างเทศบั ญ ญั ติ หน0 า ที่ ๓๔ งบลงทุ น หมวดคาที่ ดิ น และ
สิ่ ง กอสร0 า ง ประเภทคากอสร0 า งสาธารณู ป โภค มี โ ครงการเสริ มผิ ว จราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง หมูที่ ๑๙ รายละเอียดเพื่อจายเปKน
คาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง หมูที่ ๑๙
ตําบลบางปะกง โดยพื้นที่ไมน0อยกวา ๒,๕๕๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
ทต.กําหนด) พร0อมปIายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาทนั้น ตามที่ได0เสนอ
โครงการดังกลาวนี้มาผมเคยแจ0งกับ ทางกองชางแล0ว วาให0เปลี่ ยน จากผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเปKนแอสฟSลทติกคอนกรีต และหากจะขอเปลี่ยนโครงการอื่นที่
อยู ในลํ า ดั บ รองจากโครงการนี้ เ ข0 า สู รางเทศบั ญ ญั ติ แ ทนโครงการนี้ ไ ด0 ห รื อ ไม
เนื่ องจากพื้ น ที่ ดั งกลาวเปK น ที่ ของเอกชนผมไมแนใจวาจะสามารถดํ า เนิ น การได0
หรือไม
ขออนุญาตคะ ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และทานผู0เข0ารวมประชุมทุกทาน
ดิฉันนางสาวอรุณ ประสาน เจ0 าหน0าที่ วิเคราะหนโยบายและแผน ดิ ฉันเปK นผู0ชวย
จัดทําเอกสารการประชุมในวันนี้คะ ในสวนขอรายละเอียดของโครงการจะมีข0อความ
ที่ไมถูกต0องอยูสองโครงการซึ่งกองชางได0แจ0งให0แก0ไขแล0ว คือ หน0า ๓๔ โครงการเสริม
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง หมูที่ ๑๙ รายละเอียด
เดิมเพื่อจายเปKนคาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง
หมูที่ ๑๙ ตําบลบางปะกง โดยพื้นที่ไมน0อยกวา ๒,๕๕๙ ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบ ทต.กําหนด) พร0อมปIายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาท แก0ไขใหม
เปKน เพื่อจายเปKนคาเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง
หมูที่ ๑๙ ตําบลบางปะกง โดยใช0แอสฟSลทติกคอนกรีต (รายละเอียดตามแบบ ทต.
กําหนด) พร0อมปIายโครงการ งบประมาณ ๙๘๐,๙๐๐ บาท และหน0า ๔๐ โครงการ
ขุดลอกคลองธุรการ หมูที่ ๑๑ ตําบลบางปะกง รายละเอียดเดิมเพื่อจายเปKนคาขุด
ลอกคลองธุรการ หมูที่ ๑๑ ตําบลบางปะกง จากแยกปากคลองข0างคันกั้นน้ําทะเลถึง
แยกคลองตัณฑิกุล สภาพเดิมปากคลองกว0าง ๖.๐๐ เมตร ก0นคลองกว0าง ๔.๐๐ เมตร
ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะ ทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกว0าง ๖.๐๐
เมตร ก0นคลองกว0าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม ๑.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๒,๑๐๐
เมตร ปริมาตรดินขุดไมน0อยกวา ๕,๒๕๐ ลูกบาศกเมตร พร0อมขนถายดินปริมาตร
๑,๒๕๐ ลู ก บาศกเมตร(ตามรายละเอี ย ด ทต.กํ า หนด) พร0 อ มปI า ยโครงการ
งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐ บาท แก0ไขใหมเปKน เพื่อจายเปKนคาขุดลอกคลองธุรการ หมู
ที่ ๑๑ ตําบลบางปะกง จากแยกปากคลองข0างคันกั้นน้ําทะเลถึงแยกคลองตัณฑิกุล
สภาพเดิมปากคลองกว0าง ๖.๐๐ เมตร ก0นคลองกว0าง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
ระยะ ทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ขุดลอกใหมปากคลองกว0าง ๖.๐๐ เมตร ก0นคลองกว0าง
๒.๐๐ เมตร ขุดลึกจากเดิม ๑.๐๐ เมตรระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม
น0อยกวา ๕,๒๕๐ ลูกบาศกเมตร(ตามรายละเอียด ทต.กําหนด) พร0อมปIายโครงการ
งบประมาณ ๑๗๗,๑๐๐ บาท ดิฉันต0องขออภัยทุกทานด0วยที่ไมได0ทําการแก0ไขตั้งแต
แรก เนื่องจากได0จัดสงวาระการประชุมพร0อมรางเทศบัญญัติฯนี้ให0กับทานสมาชิกสภา
ทุกทานไปกอนแล0ว จึงขออนุญ าตที่ป ระชุ มสภาฯในวันนี้ แก0ไขข0อความดั งกลาวให0
ถูกต0องด0วยคะ

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

-๖ขออนุญาตครับ ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และทานผู0เข0ารวมประชุมทุก
ทาน ผมนายทองสุ ก สวางอารมณ สมาชิ ก สภาฯ เขต ๑ ผมขอสอบถามเรื่ อ ง
โครงการในเทศบัญญัติฯ หน0าที่ ๔๐ โครงการขุดลอกคลองธุรการ หมูที่ ๑๑ ครับ
เนื่องจากโครงการดังกลาวนี้กําลังจะดําเนินการในป;นี้ แล0วทําไมยังคงนําเข0าสูรางใน
เทศบัญญัติในป; ๒๕๕๖ ซ้ําอีก หากวาทําการขุดลอกในป;นี้ไปแล0วในป;หน0าจะยังคง
ขุดลอกซ้ําอีกได0หรือครับ
ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และทานผู0เข0ารวมประชุมทุกทาน ผม
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ในกรณี
โครงการที่ทานทองสุก สวางอารมณ สอบถามวาโครงการที่จะดํ าเนิ นการในป; นี้
ทําไมถึงนําเข0าสูเทศบัญญัติฯในป; ๒๕๕๖ อีก และจะสามารถดําเนินการได0ทุกป;
หรื อ ไมนั้ น กอนอื่ น ผมขอชี้ แ จงวาโครงการขุ ด ลอกคลองธุ ร การเปK น โครงการที่
ประชาคมเปKนผู0เสนอเข0ามาและการดําเนินการก็สามารถดําเนินการขุดลอกซ้ําในป;
ตอไปได0 หากเห็น วาดิ นเลนหรื อวัช พืชเกิดขึ้ นมาก หรือหากบรรจุ ในเทศบั ญญัติ ฯ
แล0วไมได0ดําเนินการก็สามารถโอนงบประมาณไปดําเนินการโครงการอื่นๆได0ครับ
และที่ทานวิลาศ ประเสริฐสุข ได0แจ0งวาโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณเมืองใหมบางปะกง หมูที่ ๑๙ เปKนพื้นที่ของเอกชนยังคงมีปSญหาอยู
เกรงวาจะดํ า เนิ น การไมได0 ห รื อถ0 า ตกลงกั น ได0 ก็อาจจะทํ าให0 ดํ า เนิ น การลาช0 าใน
อนาคต จึงขอให0นําโครงการอื่นเข0าเทศบัญญัติแทนนั้น ก็สามารถทําได0ครับหรือหาก
ไมดําเนินการในโครงการดังกลาวก็สามารถโอนงบประมาณไปดําเนินการโครงการ
อื่ น ได0 เ ชนกั น ครั บ เพราะในป; ๒๕๕๖ ที่ จ ะถึ ง นี้ ค าดวาจะมี ก ารแก0 ไ ขปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาเพิ่มเติมอีก และอาจจะมีโครงการที่จําเปKนเรงดวนซึ่งคงต0องมีการโอน
งบประมาณมาดําเนินการเพิ่มเติมอีกครับ
ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ทั้ งสองทานได0อภิปราย และทานปลัดเทศบาลพร0อมทั้ ง
เจ0าหน0าที่วิเคราะหฯได0ชี้แจงมานั้น ที่ประชุมเห็นชอบด0วยหรือไมครับ
มีมติเห็นชอบ
ครับมีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานฯ

หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ด0วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ อยางเปKนเอกฉันท

ประธานฯ

สรุปผลการลงมติ สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีมติรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติตําบลเรื่องงบประมาณรายจายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เรียบร0อยแล0ว และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวนกี่ทานเพื่อเปKนคณะกรรมการแปรญัตติ ตอไป
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผมนายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ
เขต ๒ ผมขอให0ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนสามคนครับ
มีทานใดเสนออีกหรือไม ถ0าไมมีเปKนอันวาที่ประชุมเห็นชอบให0ตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ จํานวนสามคน ตอไปขอให0เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ครับ

นายทองสุก สว9างอารมณ

ปลัดเทศบาลฯ

ประธานฯ

นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
ประธานฯ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข
ประธานฯ
นายสุรเสก พันธผูก
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
นายกฤตพจน เกิดสว9าง
ประธานฯ
นายสุจิน แสงสุข
นายวิลาศ ประเสริฐสุข
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
นายสุจิน แสงสุข
ประธานฯ
นายกฤตพจน เกิดสว9าง
นายวัฒนะ ชมภู
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

-๗ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอเสนอชื่อนายกฤตพจน เกิดสวาง เปKนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ ๑ ครับ
ครับ ขอผู0รับรอง ๒ ทานด0วยครับ
ผมนายสุรเสก พันธผูก ขอรับรอง นายกฤตพจน เกิดสวาง เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ผมนายบุญมี เพ็งสุวรรณ ขอรับรอง นายกฤติพจน เกิดสวาง เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู0ใดเปKนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ อีกหรือไม
ไมมีผู0ใดเสนอ
หากไมมีผู0ใดเสนอเปKนอันวานายกฤตพจน เกิดสวาง เปKนคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ ตอไปขอให0ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
ผมนายกฤตพจน เกิดสวาง ขอเสนอนายสุรเสก พันธผูก คณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๒ ครับ
ครับ ขอผู0รับรอง ๒ ทานด0วยครับ
ผมนายสุจิน แสงสุข ขอรับรอง นายสุรเสก พันธผูก เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ผม นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรอง นายสุรเสก พันธผูก เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู0ใดเปKนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ อีกหรือไม
ไมมีผู0ใดเสนอ
หากไมมีผู0ใดเสนอเปKนอันวานายสุรเสก พันธผูก เปKนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่
๒ ตอไปขอให0ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
ผมนายสุจิน แสงสุข ขอเสนอนางบุญนาค สินเจริญ เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
คนที่ ๓ ครับ
ครับ ขอผู0รับรอง ๒ ทานด0วยครับ
ผมนายกฤตพจน เกิดสวาง ขอรับรอง นางบุญนาค สินเจริญ เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ผม นายวัฒนะ ชมพู ขอรับรอง นางบุญนาค สินเจริญ เปKนคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู0ใดเปKนกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ อีกหรือไม
ไมมีผู0ใดเสนอ
หากไมมีผู0ใดเสนอเปKนอันวานางบุญนาค สินเจริญ เปKนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
เมื่อไมมีผู0ใดเสนอรายชื่อเปKนคณะกรรมการแปรญัตติอื่นใดอีกให0ถือวาผู0ที่ได0รับการ
เสนอชื่อแตงตั้งเปKนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ ทานดังนี้
. นายกฤตพจน เกิดสวาง
. นายสุรเสก พันธผูก
. นางบุญนาค สินเจริญ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด0 ว ยข0 อบั งคั บ การประชุ มสภาท0 องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๓ ญัตติ ข0อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติรางข0อบัญญัติงบประมาณรายจาย
จะพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย วไมได0 และในการพิ จ ารณาวาระที่ ส องให0 กํา หนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว0ไมน0อยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภาท0องถิ่นมีมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณนั้นกําหนดรับคําเสนอแปรญัตติตั้งแต
วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.และป: ด รั บ คํ า แปรญั ต ติ ใ นวั น ที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.ขอมติที่ประชุมด0วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ

-๘๓.๒ การแก+ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประธานฯ
ปลัดฯ

ครับขอให0ทานปลัดฯ เปKนผู0ชี้แจงรายละเอียดการแก0ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยสภาในครั้ง
นี้ด0วยครับ
เรียนทานประธานสภา ทานผู0บริหาร ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเจ0าหน0าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการแก0ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
ครั้งนี้ ครับ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด0วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท0องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข0อ ๒๙ การแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร0าง ที่ทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร0าง ให0เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท0องถิ่น รายละเอียดการแก0ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ ครับ
ด0าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รายการเดิม จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คันเปKนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๑๒๐ ซีซี
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๓๕๐-๒๕๕๑
แก+ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภาฯ

รายการใหม จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คันเปKนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๑๑๐ ซีซี
- ราคาที่กําหนดตามบัญชีครุภัณฑไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ ๒๓๕๐-๒๕๕๑
ครับ ตามที่ทานปลัดเทศบาลฯ เจ0าหน0าที่งบประมาณได0ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ
ทานใดมีข0อสงสัย จะสอบถามหรือไม

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก0ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด0วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท

ประธานสภาฯ
ปลัดฯ

๓.๓ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปDงบประมาณ ๒๕๕๕
ครับขอให0ทานปลัดฯ เปKนผู0ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้ ครับ
ครั บ อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวง มหาดไทย วาด0 ว ยวิ ธี ง บประมาณขององคกร
ปกครองสวนท0องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข0อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสร0างที่ทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเปKนรายการใหม ให0เปKนอํานาจ
อนุมัติของสภาท0องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป; ๒๕๕๕ ดังนี้

-๙การโอนและแก0ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด0วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนท0องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข0อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร0างที่ทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอน
ไปตั้งเปKนรายการใหม ให0เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท0องถิ่น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป; ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
โอนลด
ด0านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานสวนสาธารณะ (๐๐๒๔๓)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร0าง (๕๔๒๐๐๐)
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง (๔๒๑๐๐๐)
รายการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เดิมตั้งไว0 ๒๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๒๘,๑๘๐ บาทคงเหลือ ๑๑,๘๒๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปKนรายการใหม9)
ด0านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (๔๑๐๗๐๐)
รายการ จัดทําปIายประกาศ จํานวน ๔ ปIาย รวมเปKนเงิน ๙๘,๖๘๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ปIายประกาศ ขนาด ๓.๗๙x๑.๙๕ ม. เปKนเงิน ๒๔,๔๐๐ บาท จํานวน ๑ ปIาย
๒.ปIายประกาศ ขนาด ๒.๕๕x๑.๘๐ ม. เปKนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ปIาย
๓.ปIายทําเนียบผู0บริหาร ๓.๒๕x๓.๕๗ ม. เปKนเงิน ๓๘,๒๘๐ บาท จํานวน ๑ ปIาย
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปKนรายการใหม9)
ด0านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑอื่น (๔๑๐๗๐๐)
รายการ จัดซื้อโพเดียม จํานวน ๑ ตัว เปKนเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทําด0วยอะคริลิก
- สูง ๑๒๐ เซนติเมตร
- กว0าง ๔๐ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณทําด0วยสติกเกอร
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปKนรายการใหม9)
ด0านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร0าง (๕๔๒๐๐๐)

-๑๐ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง (๔๒๑๐๐๐)
รายการ จ0างเหมาซอมแซมเสาและแก0ไขข0อความบนปIาย จํานวน ๑๙ ปIาย รวมเปKนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. แก0ไขข0อความบนปIายซอย จํานวน ๑๖ ปIาย ปIายละ ๑,๕๐๐ บาท เปKนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด ทต.
กําหนด)
๒. แก0ไขข0อความบนปIายชนิดแขวนสูง ขนาด ๒.๔๔x ๒.๔๔ จํานวน ๒ ปIาย ปIายละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปKนเงิน ๔๔,๐๐๐
บาท (รายละเอียด ทต.กําหนด)
๓. ซอมแซมปIายและเสาชนิดแขวนสูง ขนาด ๑.๒๒ x ๑.๒๒ จํานวน ๑ ปIาย เปKนเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ทานปลัดเทศบาลฯ ได0ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีข0อสงสัย
จะสอบถามหรือไม

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบ
ประมาณในครั้งนี้ด0วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป; ๒๕๕๕ ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ครับวันนี้มีญัตติอื่นอยู ๒ เรื่อง ญัตติที่ ๑ เรื่องผู0วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไมเห็นชอบราง
เทศบัญญัติทั้ง ๑๐ เรื่อง ขอเชิญรองปลัดเทศบาลฯเปKนผู0ชี้แจง ครับ

รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และทานผู0เข0ารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางโสภา
สมพงศ& รองปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาต ขี้แจงกรณีผู0วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไมเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ เรื่อง ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคได0เป:ด
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให0สภา
พิจารณาให0ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติท0องถิ่น จํานวน ๑๐ เรื่อง ได0แก ๑.เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. ๓.เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปKน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ๔.เรื่อง การควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปKนธุรกิจโดยได0รับประโยชนตอนแทนด0วยการคิดคาบริการ พ.ศ.
๒๕๕๕ ๕. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต0องเสียภาษีบํารุงท0องที่ พ.ศ.
๒๕๕๕ ๖.เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ๗. เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการ
เลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๘.เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร0าง
อาคารหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาคารพ.ศ.๒๕๕๕ ๑๐.เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้สภาได0มีมติเห็นชอบไปแล0วนั้น และได0
เสนอให0ผู0วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาให0ความเห็นชอบ ปรากฏวาเมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได0มีหนังสือแจ0งให0ทราบวาผู0วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไมเห็นชอบราง
เทศบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับ เนื่องจากการพิจารณาของสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค มีข0อผิดพลาดไมถูกต0อง ดังนี้ ๑.ในการเสนอให0สภาพิจารณารางเทศบัญญัติของ
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค สามวาระรวดเดียวจะต0องเสนอโดยผู0บริหารหรือ
สมาชิกสภาไมน0อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู0ที่อยูในที่ประชุม แตกรณีนี้เสนอโดยสมาชิก

-๑๑เพียงคนเดียว จึงไมถูกต0องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด0วยข0อบังคับการประชุมสภา
ท0องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข0อ ๔๕ ๒. การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ เมื่อถึงวาระการพิจารณา
ปรากฏวาปลัดเทศบาลเปKนผู0ชี้แจง เนื่องจากนายกเทศมนตรีผู0เสนอญัตติไมได0เข0ารวมประชุม
ซึ่งไมอาจกระทําได0 หากผู0บริหารที่เปKนผู0เสนอญัตติไมอยูก็อาจมอบหมายเปKนหนังสือให0รอง
ผู0บริหาร เลขานุการผู0บริหาร ที่ปรึกษาผู0บริหารเปKนผู0อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนได0 จึงไม
ถูกต0องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด0วยข0อบังคับการประชุมสภาท0องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข0อ ๕๖ ๓. การพิจารณารางเทศบัญญัติจะต0องพิจารณาเปKนสามวาระ และพิจารณาทีละ
ญัตติรางเทศบัญญัติ แตการพิจารณาของสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ปรากฏวาในแตละวาระพิจารณารางเทศบัญญัติรวม ๑๐ ฉบับ จึงเปKนการพิจารณาที่ไม
ถูกต0อง ทั้งนี้จึงได0คืนรางเทศบัญญัติทั้ง ๑๐ ฉบับให0สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรคพิจารณาใหม และเพื่อให0การดําเนินการในการตราเทศบัญญัติท0องถิ่นเปKนไปด0วย
ความเรียบร0อย จึงขอมติที่ประชุมสภาพิจารณายกเลิกรางเทศบัญญัติท0องถิ่น จํานวน ๑๐
ฉบับ ดังกลาว เพื่อจะได0นําเข0าสูการพิจารณาและดําเนินการตามขั้นตอนให0ถูกต0องในการ
ประชุมสภาครั้งตอไป
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ทานรองปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงมานั้น มีสมาชิสภาฯทานใดมีข0อคิดเห็นเปKนอยางอื่น
อีกหรือไม
-ไมมี
หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อให0ความเห็นชอบยกเลิกรางเทศบัญญัติท0องถิ่น จํานวน ๑๐
ฉบับ ที่ได0ผานการพิจารณาเห็นชอบเมื่อครั้งที่แล0ว ด0วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบยกเลิกรางเทศบัญญัติท0องถิ่น จํานวน ๑๐ ฉบับ ด0วยคะแนนเสียงเปKนเอกฉันท

ประธานสภาฯ

ญัตติที่ ๒ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เชิญทานรอง
ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียดด0วยครับ

รองปลัดเทศบาลฯ

คะ เนื่องจากเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ได0เข0ารวมเปKนสมาชิกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ซึ่งทั้งนี้ต0องมีการแตงตั้งคณะกรรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ และในคณะ
กรรมบริหารดังกลาว ประกอบไปด0วย ผู0อํานวยการโรงพยาบาล เปKนที่ปรึกษา สาธารณสุข
อําเภอ เปKนที่ปรึกษา ๑.นายกเทศมนตรี เปKนประธานกรรมการ ๒.ผู0ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
จํานวน ๒ คน เปKนรองประธาน ๓.สมาชิกสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย จํานวน ๒ คน เปKน
กรรมการ ๔.หัวหน0าหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ทุกแหง เปKนกรรมการ ๕.อสม.ในพื้นที่
คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปKนกรรมการ ๖ ผู0แทนหมูบ0านหรือชุมชนที่ประชาชนใน
หมูบ0านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน ๕ คน เปKนกรรมการ ๗. ผู0แทนศูนย
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนยรับร0องเรียนอิสระในพื้นที่หนวยละ ๑
คน (ถ0ามี) เปKนกรรมการ ๘.ปลัดเทศบาลหรือเจ0าหน0าที่อื่นที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย เปKน
กรรมการและเลขานุการ และในสวนของคณะกรรมที่มาจากสมาชิกสภาฯ จึงต0องขอให0ที่ที่
ประชุมสภาเปKนผู0คัดเลือกคะ
ครับ ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯเพื่อเปKนกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ
คนที่ ๑ และขอผู0รับรอง ๒ ทานด0วยครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ ดังนี้
นายกฤตพจน เกิดสวาง เสนอชื่อนางบุญนาค สินเจริญ โดยมีผู0รับรองจํานวน ๒ ทาน
คือนายสุจิน แสงสุข และนายวิลาศ ประเสริฐสุข

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

-๑๒มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู0ใดเปKนกรรมการฯ ที่ ๑ อีกหรือไม
ไมมีผู0ใดเสนอ
หากไมมี ตอไปขอให0ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการฯ คนที่ ๒ ครับ

ที่ประชุมฯ

เสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ ดังนี้
นายวิลาศ ประเสริฐสุข เสนอชื่อนายสุรเสก พันธผูก โดยมีผู0รับรองจํานวน ๒ ทาน
คือนายบุญมี เพ็งสุวรรณ และนางบุญนาค สินเจริญ
มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อผู0ใดเปKนกรรมการฯ ที่ ๒ อีกหรือไม
ไมมีผู0ใดเสนอ
หากไมมีผู0ใดเสนอเปKนอันวานายสุรเสก พันธผูก เปKนคณะกรรมการ คนที่ ๒
และเมื่อไมมีผู0ใดเสนอรายชื่อเพิ่มอีกให0ถือวาผู0ที่ได0รับการเสนอชื่อดังกลาวเปKนคณะกรรมการ
บริหารหลักประกันสุขภาพ จํานวน ๒ ทานดังนี้
๑. นางบุญนาค สินเจริญ
๒. นายสุรเสก พันธผูก

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม ครับ
-ไมมี
หากไมมีผมขอป:ดการประชุมแตเพียงเทานี้ และขอให0ทุกทานมาประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอขอบคุณครับ

ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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