รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ 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

หมายเหตุ

พลวัฒน& สวางอารมณ&
เสนาะ ชูดวง
วิลาศ
ประเสริฐสุข
กฤตพจน& เกิดสวาง
สุภาค
พวงมณี
บุญมี
เพ็งสุวรรณ&
สุรเสก พันธ&ผูก
วัฒนะ ชมภู
บุญนาค สินเจริญ
ทองสุก สวางอารมณ&

รายชื่อผูเขาร
เขารวมประชุ
วมประชุม
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ&
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ&
นางสาวอรุณ ประสาน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
เจาหนาที่วิเคราะห&ฯ

ลายมือชือ่

หมายเหตุ

จรัญ
งาสุวรรณ&
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ&
อรุณ ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยมีนายพลวัฒน สวางอารมณ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทําหน'าที่
ประธานในที่ประชุม มี นายทองสุก สวางอารมณ ทําหน'าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร'อมแล'ว เลขาฯได'ให'สัญญาณ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทุกทานและผู'เข'ารวมประชุม พร'อมรายงานองคประชุมวา
ครบและได'เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน บูชาพระ พร'อมกลาวเป5ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค สมัยสามัญประจําป6 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒

ประธานสภาฯ

-๒เมื่อที่ประชุมพร'อมแล'ว ผมขอเป5ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค สมัยสามัญประจําป6 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ+งให+ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได'นัดประชุมอีกครั้งใน
วันนี้ โดยมีเรื่องเข'าประชุมตามระเบียบวาระที่ได'แจกให'กับทุกทานแล'ว
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้ง ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก'ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่
แล'วหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด'วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล'ว อยางเป?นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม3

ประธานสภาฯ

นายกฤตพจน เกิดสว3าง
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ

๓.๑ การพิจารณาญัตติร3างเทศบัญญัติตําบล เรื่องงบประมาณรายจ3าย ประจําป$
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
อาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด'วยข'อบังคับการประชุมสภาท'องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข'อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได'พิจาณาแล'ว จะต'องเสนอรางเทศบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการ
แก' ไขเพิ่ มเติม พร'อมทั้ งรายงานและบั นทึ กความเห็น ยื่น ตอประธานสภาท' องถิ่ น
รายงานนั้นอยางน'อยจะต'องระบุวาได'มีหรือไมมีการแก'ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข'อ
ใดบ'าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด'วยการแปรญัตตินั้น
เป?นประการใด การสงวนความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคําแปรญัตติด'วย และให'ประธานสภาท'องถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภา
ท'องถิ่นไมน'อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เว'นแตกรณีต'องพิจารณา
เป?นการดวน ดังนั้นผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการ
พิจารณารับคําแปรญัตติฯให'สภาฯ ทราบ ด'วยครับ
เรียนทานประธานฯ ทานผู'บริหาร ทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ผมนายกฤตพจน เกิดสวาง
ประธานกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ได'มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ และได' กํา หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ร างเทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย ประจํ า ป6 ง บประมาณ ๒๕๕๖ เริ่ ม ตั้ ง แตวั น ที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นั้น เพื่อให'เป?นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด'วยข'อบังการประชุมสภา
ท'องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข'อ ๔๔ ข'อ ๔๕ วรรค
สาม และข'อ ๕๐ ขอรายงานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค วาไม
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่ นคํา เสนอแปรญั ตติร างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ไมได'มีการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

-๓ดั ง กลาว จึ ง ถื อ วาไมมี ก ารแก' ไ ขรางเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย ประจํ าป6
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตอยางใด
ประธานฯ

ขอให'สมาชิกสภาฯ รวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ในขั้นแปรญัตติ เชิญครับ

ที่ประชุมฯ

- ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิมที่
ผู'บริหารเสนอมา
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

ประธานฯ

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่เสนออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม
เพื่อเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
โดยอาศั ย อํ า นาจระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด' ว ยข' อบั งคั บ การประชุ มสภา
ท'องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก'ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข'อ ๕๒ การพิจารณา
รางเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เว'นแตที่ประชุมสภาท'องถิ่นจะได'ลง
มติให'มีการอภิอปราย ถ'ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให'ที่ประชุมสภา
ท'องถิ่นลงมติวาจะให'ตราเป?นเทศบัญญัติหรือไม ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
ด'วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติรางข'อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป6 พ.ศ.๒๕๕๖
อยางเป?นเอกฉันท

ประธานฯ

ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติตําบล เรื่องงบประมาณ
รายจาย ประจําป6งบประมาณ ๒๕๕๖ ขั้นลงมติ ปรากฏวาที่ประชุมสมาชิกสภาฯให'
ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป6งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ด'วยคะแนนเสียงเป?นเอกฉันท ซึ่งถือวาได'ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร'อยแล'ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม ครับ

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีผมขอป5ดการประชุมแตเพียงเทานี้ ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความ
รวมมือเปDนอยางดี ผมขอปEดการประชุม

ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
**************************

-๔-

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สวางอารมณ&)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&

(นายพลวัฒน& สวางอารมณ&)
ประธานสภาสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
กรรมการ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ&)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กรรมการ
(นายเสริม สวางอารมณ&)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

กรรมการ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

