รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม 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&

ตําแหนง
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

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชือ่
นายจรัญ
งาสุวรรณ&
นายกเทศมนตรี
จรัญ
งาสุวรรณ&
นางบัญญัติ
เจริญพร
รองนายกเทศมนตรี
บัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี สังเวียน
สุวรรณะ
นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ชัยมงคล กัณฐศวกําพล
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลัดเทศบาลฯ
พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ&
รองปลัด เทศบาลฯ
โสภา สมพงศ&
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
ผูอํานวยการกองชาง พัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางสาวธัญวลัตม จันทรแจม
ธัญวลัตม จันทรแจม
หัวหนาฝBายการเงิน
นางสาวอรุณ ประสาน
เจาหนาที่วิเคราะห&ฯ
อรุณ ประสาน

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&และผูเขารวมประชุมทุก
ประธานสภาฯ
ทานสําหรับวันนี้เปDนการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปE พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุม

-๒สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
หมวด ๒ การะประชุมขอ ๒๕ บัญญัติวาเมื่อถึงเวลากําหนดนัดประชุมแลว ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นรีบเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวเปDนสัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวใหประชาชนเขาฟOงการ
ประชุมใหประธานสภาทองถิ่นตรวจดูวาสมาชิกสภาทองถิ่นไดเขาประชุมครบองค&ประชุม
หรือไม สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดไมไดลงชื่อไว แตไดเขารวมประชุมใหถือวามาประชุมสภา
ทองถิ่นครั้งนั้น สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในที่ประชุม
สภาทองถิ่นไมใหนับเปDนองค&ประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาดประชุม
สภาทองถิ่น อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามความในมาตรา ๒๗* การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปDนองค&ประชุม ผมตรวจดูสมาชิก
แลวครบองค&ประชุม ผมขอเปQดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปE พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง
อง ที่ประธานแจงใหทีป่ ระชุมทราบ
ประธานสภาฯ
เรื่องการยื่นบัญชีคาใชจายในการเลือกตั้ง อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ คาใชจายในการเลือกตั้งและ
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา ๕๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
ผูสมัครตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกตอง พรอมทั้ง
หลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตามความจริงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับบัญชีรายรับและรายจายตามวรรค
หนึ่งแลวใหปQดประกาศไว ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ที่ทําการ
องค&กรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ครับดังนั้นจึงขอแจงใหที่นายก
และสมาชิกสภาทุกทานทราบ หากทานใดยังไมไดยื่นบัญชีคาใชจายในการเลือกตั้ง ก็ขอให
รีบดําเนินการตามระเบียบดังกลาวดวยครับ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕)
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก$ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล$วหรือไม
หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด$วยครับ
ที่ประชุมฯ
สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล$ว อยางเป>นเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือ่ พิจารณา
๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศ
การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
เทศมนตรีตอสภาเทศบาลตํ
อสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& ในวันที่ ๑๕
ประธานสภาฯ
มีนาคม ๒๕๕๕ คือในวันนี้ อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก$ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขา
รับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตนับแตวันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ไดเวลาอันเปDนมงคลฤกษ&แลวที่นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค&จะไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
บัดนี้ เรียนเชิญทานจรัญ งาสุวรรณ& นายกเทศมนตรีบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& แถลง
นโยบายตอที่ประชุมขอเชิญครับ

นายจรัญ งาสุวรรณ&
นายกเทศมนตรี

-๓เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทานสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค และผู$เข$ารวมประชุมที่เคารพ กระผมนายจรัญ งาสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ขอแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก$ไขเพิ่มเติม
ถึงปAจจุบัน มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได$จัดทําและแจกให$แกสมาชิกสภาฯทุกทานไปแล$วนั้น ทั้งนี้
ได$กําหนดแนวนโยบายไว$ ๗ ด$าน ดังนี้
๑. นโยบายด$านสังคม
เปEาหมาย เพื่อสร$างคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีให$กับประชาชน ไมมียาเสพติดแพรระบาดและ
ปEองกันปAญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาคน ชุมชนและสังคม โดยพัฒนา ด$านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะหประชาชน การพัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม
๑.๒ การรักษาความสงบเรียบร$อยของชุมชน ปEองกันและแก$ไขปAญหายาเสพติดโดยสนับสนุน
และสงเสริมให$มีมาตรการในการปEองกันและแก$ไขปAญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สนับสนุนให$มีมาตรการในการปEองกันปAญหาโจรผู$ร$าย และปAญหาอาชญกรรมในพื้นที่
๒. นโยบายด$านเศรษฐกิจ
เปEาหมายสนับสนุนการวมกลุมอาชีพ และการเพิ่มรายได$ของประชาชน ดังนี้
๒.๑ สงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและหารายได$เสริมให$กับประชาชน
๒.๒ สนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และรายได$
๓. นโยบายด$านการศึกษาและการสงเสริมวัฒนธรรมท$องถิ่น
เปEาหมายสนับสนุนการศึกษาตอเนื่องของประชาชน การรวมทํากิจกรรมทาง ศาสนาตาม
ความเชื่อของประชาชน การรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท$องถิ่นและของชาติให$คงอยู
และแพรหลายตอไปอยางยั่งยืน
๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท$องถิ่นทั้งการศึกษาภาคบังคับการศึกษา
ตามอัธยาศัยด$วยการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมตามความเหมาะสม
๓.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอยางเต็มความสามารถ
๓.๓ สงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท$องถิ่นอยางเต็มความสามารถ
๔.นโยบายด$านการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
เปEาหมายให$เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ สามารถมีรายได$โดยไมทิ้งอาชีพ มีการเฝEาระวัง
ปAญหามลพิษและสิ่งแวดล$อม ตลอดจนมีการเฝEาระวังการใช$ประโยชนในที่ดินที่อาจจะทําให$
ประชาชนเดือดร$อน
๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด$านการเกษตร
๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนการใช$ประโยชนในที่ดินในการประกอบอาชีพอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
๔.๓ เฝEาระวังปAญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอย ตลอดจนปAญหาสิ่งแวดล$อมและมลภาวะตางๆในพื้นที่
๔.๔ สร$างจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน ในการปEองกันและแก$ไข ปAญหา
สิ่งแวดล$อมและมลภาวะตางๆ
๕.นโยบายด$านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม มีเปEาหมายสงเสริมสนับสนุนการ
ปEองกันรักษาโรค ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนการปEองกันรักษาโรคตลอดจนการอนามัย และการสาธารณสุขชุมชน
๕.๒ สงเสริมสนับสนุนให$ประชาชนมีความรู$ความเข$าใจปAญหามลพิษและการบริโภคอยางถูกวิธี

-๔๕.๓ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพของประชาชน
๖.นโยบายด$านการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
เปEาหมายสนับสนุนการสร$างความรู$ความเข$าใจและการมีสวนรวมในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป>นประมุข ทั้งในระดับชาติ และท$องถิ่น
๖.๑ สงเสริมให$ประชาชนมีความรู$ ความเข$าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป>นประมุข
๖.๒ สงเสริมให$ประชาชนมีความรู$ความเข$าใจในขาวสารบ$านเมืองอยางทันตอเหตุการณ
๖.๓ สงเสริมให$ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาล
๖.๔ สงเสริมการฝLกอบรมให$ความรู$ประชาชนด$านตางๆ
๗.นโยบายด$านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร$างพื้นฐาน มีเปEาหมายพัฒนา
ระบบบริการสาธารณูปโภคให$กับประชาชนในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอและทั่วถึง
๗.๑ พัฒนาให$มีระบบบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึงแกประชาชนในพื้นที่
๗.๒ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให$ใช$การได$ดีและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคที่เคารพ นโยบายทั้งหมดที่ได$
นําเสนอมานี้ กระผมได$กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน และพร$อมที่จะ
แก$ไขปAญหาตางๆ ให$กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
อยางไรก็ดีกรณีที่มีความจําเป>นจะต$องปรับปรุงนโยบายอันเนื่องมาจากปAจจัยที่มีผลกระทบ
ที่อยูนอกเหนือการคาดการณ กระผมจะรายงานให$สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รั ง สรรคตอไป ในลํ า ดั บ ตอไปผมขออนุ ญ าตทานประธานสภาฯเพื่ อ ขอ แนะนํ า ตั ว
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ และทานที่ปรึกษา ครับ
ประธานสภาฯ
เชิญครับทานนายก
นายจรัญ งาสุวรรณ
ลําดับที่๑ รองนายกเทศมนตรี นางบัญญัติ เจริญพร ลําดับที่ ๒ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายสังเวียน สุวรรณะ ลําดับสุดท$าย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล
ครับทานเหลานี้จะมาเป>นคณะผู$ชวยเหลือผมในการทํางานในการบริหารราชการของฝMาย
บริหารตอไป ขอขอบคุณครับ
๓.๒ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปEงบประมาณ ๒๕๕๕
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ครับขอให$ทานปลัดฯ เป>นผู$ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้ ครับ
ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ เรียนทานประธานสภา ทานผู$บริหาร ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัด ใน
ปลัดฯ
ฐานะเจ$าหน$าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด$วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข$อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร$างที่ทําให$ลักษณะ
ปริ มาณ คุ ณ ภาพ หรื อโอนไปตั้ งเป> น รายการใหม ให$ เ ป> น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท$ องถิ่ น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕ ดังนี้
โอนลด
ด$านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานปEองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
หมวดคาใช$สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องที่ไมเข$าลักษณะรายจายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)

-๕โครงการอบรม อปพร.รุนใหม และฝLกทบทวนรุนเกา ตั้งจายไว$ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๗๒,๓๙๐ บาท คงเหลือ ๓๒๗,๖๑๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ0ายเป1นรายการใหม0)
ด$านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานปEองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐)
รายการ ๑.จัดซื้อหัวฉัดดับเพลิง จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๔,๔๔๕ บาท รวมเป>นเงิน
๒๘,๘๙๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หัวฉีดสามารถปรับน้ําได$ ๔ ระดับ คือ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕
- ปรับ FLASH เพื่อระบายสิ่งสกปรกอุดตันได$
- หัวฉีดทําด$วยอลูมีเนียมอัลลอยด มีด$ามจับแบบด$ามปVน
- มีคันโยก เปWด-ปWดน้ําแบบบอลวาลว
- สามารถปรับฉีดน้ํา เป>นลําตรงและฝอยได$
- ได$รับมาตรฐาน NFPA ๑๙๖๔
๒.จัดซื้อสัญญาณไฟไซเลนส จํานวน ๑ ชุด เป>นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สัญญาณไฟวับวาวแบบ LED มีลักษณะเป>นแผงติดตั้งหลังคารถยนต ประกอบชุดหลอด
LED สองสวางด$านหน$า ด$านข$าง ๒ ข$าง และด$านหลัง
- ฝาครอบทําด$วยพลาสติกทนความร$อนอยางใส
- ไฟฉุกเฉินมีขนาดความยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ความสูง (ไมรวมชุดขารองรับฐาน) ๖
เซนติเมตร ความกว$าง ๓๐ เซนติเมตร
- ชุดสัญญาณไฟวับวาวมีสีแดง
- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต พร$อมชุดคอนโทรล
- มีระบบกระจายเสียงด$วยไมโครโฟน
- มีลําโพงขนาด ๑๐๐ วัตต ๑ ตัว พร$อมปากฮอรน ๑ ปาก
โอนลด
ด$านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดเงินเดือน ฝMายการเมือง (๕๒๑๐๐๐)
ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภา เดิมตั้งไว$ ๑,๖๔๖,๔๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๒๑,๙๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๒๒๔,๕๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ0ายเป1นรายการใหม0)
ด$านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)

-๖รายการ ๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพร$อมอุปกรณ จํานวน ๕ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท
รวมเป>นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน$อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมน$อยกวา ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไมน$อยกวา ๑,๐๖๖ MHZ จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมน$อยกวา
๕๑๒ MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกวา มีขนาดไมน$อยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บข$อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดบรรจุไมน$อยกวา ๑TB
จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน$อยกวา ๑
ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน$อยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมน$อยกวา ๑๘
นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
๒. จัดซื้อ CPU จํานวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๒๒,๙๐๐ บาท รวมเป>นเงิน ๑๓๗,๔๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน$อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมน$อยกวา ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไมน$อยกวา ๑,๐๖๖ MHZ จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมน$อยกวา
๕๑๒ MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกวา มีขนาดไมน$อยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บข$อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดบรรจุไมน$อยกวา ๑TB
จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน$อยกวา ๑
ชอง
๓. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๙,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน$อยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมน$อยกวา ๒๐ หน$าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาดําไมน$อยกวา ๒๐ หน$าตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน$อยกวา ๑๖ MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน$าโดยอัตโนมัติได$
- มี Interface ไมน$อยกวา ๑x Parallel หรือ ๑ xUSB ๒.๐ และ๑ xEthernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
- ความสามารถใช$ได$กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไมน$อยกวา ๒๕๐ แผน
โอนเพิ่ม
ด$านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

-๗-

นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลัดฯ

หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑอื่น (๔๑๑๗๐๐)
รายการ ๑. จัดซื้อเครื่องสแกน จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๖๕๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บันทึกหน$าได$ ๕๐๐ หน$า ๒,๐๐๐ ลายนิ้วมือ
- เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับวาผานหรือไมผาน
- จอสีเชื่อมตอ LAN หัวอานกระจก optical โชวรูปได$ ๒๐๐ รูป
๒. จัดซื้อกล$องวงจรปWด ๑ ชุด จํานวน ๘ ตัว ราคา ๘๒,๓๔๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- MDR ๗๕๗ DVR ๘ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง
- HarDiaK ขนาดความจุ ๕๐๐ GB
- สายสัญญาณ Rc ๖ Pvc สีขาว
- อุปกรณติดตั้ง
- จอ LEDMONITOR “๒๐” ๑ เครื่อง
๓. จัดซื้อศาลเจ$าที่ จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๕,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ศาลพระภูมิปางเบญจใหญ สีขาวลายทอง พร$อมศาลเจ$าที่รุนใหญสีขาวลายทอง
- โต‡ะหน$าศาลสีขาวลายทอง ๑ ชุด (๒ ตัว)
ครับ ตามที่เจ$าหน$าที่งบประมาณได$ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีข$อสงสัย
จะสอบถามหรือไม
-ไมมี
หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบ
ประมาณในครั้งนี้ด$วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕ ด$วยคะแนนเสียงเป>นเอกฉันท
๓.๓ ขออนุมัตแิ ก&ไขเปลี่ยนแปลงข&อบัญญัติงบประมาณรายจ0ายปะจําป ๒๕๕๕ ของ
องคการ บริหารส0วนตําบลบางปะกง เป1นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป ๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ครับขอให$ทานปลัดฯ เป>นผู$ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก$ไขเปลี่ยนแปลง
ข$อบัญญัติงบประมาณรายจายปะจําปO ๒๕๕๕ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง
เป>นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค ในครั้งนี้ ครับ
เรียนทานประธานสภา ทานผู$บริหาร ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัด ใน
ฐานะเจ$าหน$าที่งบประมาณ ขอชี้แจงการขออนุมัติแก$ไขเปลี่ยนแปลงข$อบัญญัติงบประมาณ
รายจายปะจําปO ๒๕๕๕ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกงเป>นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปO ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางปะกงได$มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป>นเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค ไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งได$จัดทําข$อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปO ๒๕๕๕ และประกาศให$มีผลบังคับใช$ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ วรรคท$ายบรรดาข$อบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลที่ใช$บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล$วให$ยังคงใช$บังคับได$ตอไปเป>นการชั่วคราว จนกวา
จะได$มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม ดังนั้นเมื่อเราได$มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป>น
เทศบาลแล$วจึงต$องขออนุมัติโดยสภาในการแก$ไขเปลี่ยนแปลงข$อบัญญัติงบประมาณรายจาย

นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

นายสุรเสก พันธ&ผูก
สมาชิกสภาฯเขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
นายเสริม สวางอารมณ&
สมาชิกสภาฯเขต ๑
นายกฤตพจน& เกิดสวาง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ

-๘ของ อบต.เป>นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
และงบประมาณตางๆ ที่ได$ตั้งไว$ในข$อบัญญัติยังคงไว$เชนเดิมทุกประการ ทั้งนี้จึงต$องขอความ
เห็นชอบจากสภาเพื่อเสนอผู$วาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราอนุมัติประกาศใช$ตอไป ครับ
รายละเอียดตามที่ได$แจกให$กับทุกทานแล$ว
ครับ ตามที่ทานปลัดฯ ได$ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติแก$ไขเปลี่ยนแปลงข$อบัญญัติ
งบประมาณรายจายปะจําปO ๒๕๕๕ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกงเป>นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค นั้น มีสมาชิกสภาทานใด สงสัยสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม ถ$ามีเชิญครับ
-ไมมี
หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติแก$ไข
เปลี่ยนแปลงข$อบัญญัติงบประมาณรายจายปะจําปO ๒๕๕๕ ขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปะกง เป>นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕ ของเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคในครั้งนี้ด$วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก$ไขเปลี่ยนแปลงข$อบัญญัติงบประมาณรายจายปะจําปO ๒๕๕๕ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง เป>นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปO ๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ด$วยคะแนนเสียงเป>นเอกฉันท
๓.๔ การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภา
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ เมื่อมีการประชุมสภาทุกครั้งจะตองมีการประชุมกอนจะ
สงใหหนวยงานอื่นหรือใหสมาชิกในการประชุมคราวตอไป ผมขอหารือทานประธานวา ควร
จะพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
ครับขอบคุณ ตามที่ทานสุรเสก พันธ&ผูกเสนอญัตติตามขอ ๓๘ อาศัยระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อทานสุรเสก พันธ&ผูก
ใหกําหนดการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอสมาชิก
รับรองญัตติ สองทานทาน ครับ
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายเสริม สวางอารมณ& สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ขอรับรองญัตติที่ทานสุรเสก พันธ&ผูกเสนอมาครับ
เรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายกฤตพจน& เกิดสวาง ขอรับรองญัตติที่ทานสุรเสก พันธ&ผูก
เสนอมาครับ
ตามที่ทานสุรเสก พันธ&ผูก ไดเสนอญัตติดวยวาจา คือเลือกคณะกรรมการตรวจ รายงานการ
ประชุมสภาฯ และมีผูรับรอง ๒ ทาน คือนายเสริม สวางอารมณ&และนายกฤตพจน& เกิดสวาง
ในระเบียบบอกไววาตามขอ ๓๘ เมื่อมีผูเสนอญัตติดวยวาจา และมีผูรับรองถูกตองแลว
ประธานสภาตองบรรจุญัตตินั้นเขาในที่ประชุมคราวนั้นก็คือครั้งนี้ ผมขอบรรจุญัตติเรื่องเลือก
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เขาในระเบียบวาระการประชุม อาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ
๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสาม
คนแตไมเกินเจ็ดคน ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่นขอ
๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือบุคคลที่ไมไดเปDนสมาชิกสภาทองถิ่นเปDนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความ

-๙จําเปDนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้ (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คือมีไดไมนอยกวา ๓ คน และไมเกิน ๗ คน คณะกรรมการชุดนี้เปDนคณะกรรมการสามัญ
ตองมาจากสมาชิกสภาฯเทานั้น ผมขอผูเสนอและผูรับรองคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน ทานจะเสนอกี่คนขอเชิญครับ
นายสุจิน แสงสุข
ผมนายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
๓ คน ครับ
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ประธานสภาฯ
นางบุญนาค สินเจริญ ดิฉันนางบุญนาค สินเจริญ ขอรับรองคะ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ& ผมนายบุญมี เพ็งสุวรรณ& ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ครับที่ได เสนอใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ๓ ทานมีผูรับรอง๒ ทาน
ประธานสภาฯ
คือนางบุญนาค สินเจริญ และนายบุญมี เพ็งสุวรรณ& มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปDนอยางอื่น
หรือไมครับ ถาไมมี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญและสมัย
วิสามัญมี ๓ คน ตามมติที่ที่ประชุมเห็นชอบ ขอเชิญเสนอคนที่ ๑
นายเสริม สวางอารมณ& เสนอบุญมี เพ็งสุวรรณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ประธานสภาฯ
นายสุรเสก พันธ&ผูก
ขอรับรองบุญมี เพ็งสุวรรณ& เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นางบุญนาค สินเจริญ ขอรับรองบุญมี เพ็งสุวรรณ& เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๒
ประธานสภาฯ
นายกฤตพจน& เกิดสวาง เสนอนายเสริม สวางอารมณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภาฯ
นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรองนายเสริม สวางอารมณ& เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายสุจิน แสงสุข
ขอรับรองนายเสริม สวางอารมณ& เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๓
ประธานสภาฯ
นายสุจิน แสงสุข
เสนอนางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ประธานสภาฯ

-๑๐ขอรับรองนางบุญนาค สินเจริญ เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายบุญมี เพ็งสุวรรณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายเสริม สวางอารมณ& ขอรับรองนางบุญนาค สินเจริญ เปDนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตามมติที่ประชุมไดมีการนําเสนอใหมีคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ
โดยกําหนดไว ๓ คน คือ นายบุญมี เพ็งสุวรรณ& นายเสริม สวางอารมณ& และนางบุญนาค สินเจริญ
ไดครบตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลว ลําดับตอไปจะไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป
. การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ
นาทองถิน่ จํานวน ๓ คน
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองสวน
ประธานสภาฯ
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจํานวน ๓ คน องค&กรจัดทํา
แผนพัฒนา ขอ ๗ ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (๒) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และขอ ๘ (๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคนเปDนกรรมการ และในกรรมการตามขอ ๘ (๓) มาจากสมาชิกสภา
จํานวนสามทานใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ปE และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได สวน
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (๑) กําหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น โดยพิจารณาจาก (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
อํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชน&สุขของประชาชน เชน การปTองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การผั งเมื อง (๑.๒) ภารกิ จ ถายโอนตามกฎหมายกํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจ (๑.๓) ยุทธศาสตร&การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน
ดําเนินการในยุทธศาสตร&ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปOญหาความ
ยากจน การปTองกันและแกไขปOญหายาเสพติ ด(๑.๔) กรอบนโยบายทิศทาง แนวทางการ
พั ฒ นาขององค& กรปกครองส วนทองถิ่ น ในเขตจั งหวั ด (๒) คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปDนแผนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ใหปQดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปQดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน ครับลําดับตอไปขอ
เชิญทานสมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจํานวน ๓ ทาน วิธีการคือมีผู
เสนอ ๑ ทาน และมีสมาชิกรับรอง ๒ ทาน และการเสนอ ผูเสนอกับผูรับรองหามซ้ํากัน ครับ
เขาสูการคัดเลือกคนที่ ๑ มีทานใดจะเสนอ ขอเชิญครับ
นายกฤตพจน& เกิดสวาง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายเสริม สวางอารมณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ

เสนอนายวิลาศ ประเสริฐสุข
ขอผูรับรอง 2 ทาน
ขอรับรองนายวิลาศ ประเสริฐสุข เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขอรับรองนายวิลาศ ประเสริฐสุข เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๒

-๑๑นายสุรเสก พันธ&ผูก
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
นางบุญนาค สินเจริญ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายวิลาศ ประเสริฐสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
นายสุจิน แสงสุข
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ
นายสุภาค พวงมณี
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายกฤตพจน& เกิดสวาง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ&
ประธานสภาฯ

เสนอนายสุจิน แสงสุข
ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ขอรับรองนายสุจิน แสงสุข เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขอรับรองนายสุจิน แสงสุข เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๓
เสนอนายสุรเสก พันธ&ผูก
ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ขอรับรองนายสุรเสก พันธ&ผูก เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ขอรับรองนายสุรเสก พันธ&ผูก เปDนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ตามมติที่ประชุมไดมีการเสนอสมาชิกฯ ทั้ง ๓ ทาน เขาไปเปDนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นคือนายวิลาศ ประเสริฐสุข นายสุจิน แสงสุข และนายสุรเสก พันธ&ผูก
ไดครบตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลว ลําดับตอไปจะไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
๓.๕ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๓ คน อาศัย
ประธานสภาฯ
อํานาจระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ตามหมวดที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอนี้สําหรับทาน
สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก ๓ คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ปE และ
อาจไดรับคัดเลือกอีกได ซึ่งในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลนี้จะประกอบไปดวย (๑)
สมาชิ กสภาทองถิ่ น ที่ ส ภาทองถิ่ นคั ด เลื อกจํ า นวนสามคน (๒) ผู แทนประชาคมทองถิ่ น ที่
ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน (๕)
ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ซึ่งมีหนาที่ดังนี้ คือตามขอ ๒๙ (๑)
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ไดจากการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อผู บริ ห ารทองถิ่ น เพื่ อใหผู บริ ห ารทองถิ่ น เสนอต อสภาทองถิ่ น
คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทรายโดยทั่วกันอยางนอยปEละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปE
ทั้งนี้ ใหปQ ด ประกาศโดยเปQ ด เผยไมนอยกวาสามสิ บ วั น (๔) แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการหรื อ
คณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ครับลําดับตอไปขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ

-๑๒เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน ๓ ทาน วิธีการคือ
มีผูเสนอ ๑ ทาน และมีสมาชิกรับรอง ๒ ทาน และการเสนอ ผูเสนอกับผูรับรองหามซ้ํากัน
ครับเขาสูการคัดเลือกคนที่ ๑ มีทานใดจะเสนอ ขอเชิญครับ
นายวิลาศ ประเสริฐสุข เสนอนายกฤตพจน& เกิดสวาง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง 2 ทาน
ประธานสภาฯ
นายบุญมี เพ็งสุวรรณ& ขอรับรองนายกฤตพจน& เกิดสวาง เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายเสริม สวางอารมณ& ขอรับรองนายกฤตพจน& เกิดสวาง เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๒
ประธานสภาฯ
นายกฤตพจน& เกิดสวาง เสนอนายวัฒนะ ชมภู
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ประธานสภาฯ
นางบุญนาค สินเจริญ ขอรับรองนายวัฒนะ ชมภู เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรองนายวัฒนะ ชมภู เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตอไปขอเชิญเสนอคนที่ ๓
ประธานสภาฯ
นายสุรเสก พันธ&ผูก
เสนอนายทองสุก สวางอารมณ&
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอผูรับรอง ๒ ทาน
ประธานสภาฯ
นายสุภาค พวงมณี
ขอรับรองนายทองสุก สวางอารมณ& เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายกฤตพจน& เกิดสวาง ขอรับรองนายทองสุก สวางอารมณ& เปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ตามมติที่ประชุมไดมีการเสนอสมาชิกฯ เขาไปเปDนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น คือนายกฤตพจน& เกิดสวาง นายวัฒนะ ชมภู และนายทองสุก สวางอารมณ&
ไดครบตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลว
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง ญัตติอื่นๆ
๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ขอเชิญทานปลัด อบต.ฯในฐานะเจ$าหน$าที่งบประมาณได$รายงานผลการติดตามและ
ประธานสภาฯ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให$ที่ประชุมฯทราบด$วย ครับ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ครับ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปOงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

-๑๓โดยนําผลการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ไตรมาส แยกโครงการตามยุทธศาสตรตางๆที่ได$ใช$เป>นงบ
ปกติ เงินสะสม และเงินอุดหนุน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ จํานวน ๓๑ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๔๘๒,๙๔๘.๓๐ บาท แยก
เป>นงบประมาณเงินรายได$ ๓,๕๔๗,๘๔๘.๓๐ บาท งบประมาณเงินสะสม ๑๑,๙๓๔,๐๑๐
บาท งบประมาณเงินอุดหนุน ๓,๐๐๑,๐๙๐ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๒ จํานวน ๘ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๑,๑๕๕ บาท แยกเป>น
งบประมาณเงินรายได$ ๓๐๘,๑๕๕ บาท งบประมาณเงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๓ จํานวน ๗ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๘,๓๑๕ บาท แยกเป>น
งบประมาณเงินรายได$ ๙๒๘,๓๑๕ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๔ จํานวน ๔๖ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๒๓๒,๓๓๙.๖๙ บาท แยกเป>น
งบประมาณเงินรายได$ ๓,๘๗๖,๙๕๘.๕๙ บาท งบประมาณเงินอุดหนุน ๒,๓๕๕,๓๘๑ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๕ จํานวน ๓ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๗,๗๐๐ บาท แยกเป>น
งบประมาณเงินรายได$ ๓๔๗,๗๐๐ บาท
ยุทธศาสตรที่ ๖ จํานวน ๒๗ โครงการ ใช$งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๖๐๒,๐๖๓.๒๗ บาท แยก
เป>นงบประมาณเงินรายได$ ๑๕,๓๘๐,๙๐๔.๑๙ บาท บาท งบประมาณเงินสะสม ๒๒๑,๑๕๙.๐๘ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร ๑๒๓ โครงการ ๒๒ แนวทาง ใช$งบประมาณทั้งสิ้น
๔๑,๙๐๔,๕๒๑.๒๖ บาท จากเงินรายได$ ๒๔,๓๘๙,๘๘๑.๐๘ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป
๕,๓๕๙,๔๗๑.๑๐ บาท เงินสะสม ๑๒,๑๕๕,๑๖๙.๐๘ บาท
ขอให$ทุกทานได$ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑ ครับ
๔.๒ การกําหนดหลักเกณฑ&และวิธกี ารสําหรับใหประชาชนเขาฟOงการประชุมสภา
สภาทองถิ
ทองถิน่
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& การกําหนดหลักเกณฑ&และวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟOงการประชุมสภาทองถิ่น
ประธานสภาฯ
อาศัยอํานาจตามความของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุมในขอ ๒๔
บัญญัติวาใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธ&กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม
และเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาเพื่อใหประชาชนทราบและเขาฟOงการประชุมดวย วรรค
สาม บัญญัติวาหลักเกณฑ&และวิธีการใหประชาชนเขารับฟOงการประชุมสภาทองถิ่นใหเปDนไป
ตามที่สภาทองถิ่นกําหนด ขอ ๑๑๗ วรรคทาย ประธานสภามีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขา
ฟOงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด ขอให
ทานสมาชิกทุกทานไดดูเอกสารที่แจกใหเปDนรางประกาศ เพื่อจะไดมาชวยกันพิจารณา
ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม ผมขอเชิญ เลขานุการสภานําเสนอใหที่ปะชุมแหงนี้ทราบ เชิญเลขา
สภาฯ
นายทองสุก สวางอารมณ& ขออนุญาตใหรองปลัดอานรางประกาศใหที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภาฯ
นางโสภา สมพงศ&
ขอบคุณคะ รางประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& เรื่อง หลักเกณฑ&การ
รองปลัด ฯ
เขารับฟOงการประชุมสภาฯ ดวยสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค& ไดจัดการ
ประชุมสภาฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไดมีการประชาสัมพันธ&ใหประชาชน
ทั่วไปเขารวมรับฟOงการประชุมสภาฯ ไดทุกครั้ง เพื่อใหการเขารวมรับฟOงการประชุมสภาฯ
เปDนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงกําหนดหลักเกณฑ&เพื่อเปDนแนวทางในการปฏิบัติในการ
เขารับฟOงการประชุมสภาฯ ดังตอไปนี้

-๑๔ขอ ๑ ตองเคารพและใหเกียรติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
ขอ ๒ แตงกายสุภาพ เรียบรอยตามแบบนิยม
ขอ ๓ ตองมีสัมมาคารวะ และอยูในที่ซึ่งจัดไว
ขอ ๔ หามกอกวนความสงบเรียบรอยในที่ประชุม และหามสงเสียงดังหรือรบกวนในที่ประชุม
ขอ ๕ หามใชถอยคําหรือแสดงกริยาอันพึงรังเกียจ หรือคําหยาบคาย หรือเสียดสี หรือใสราย ในที่ประชุม
ขอ ๖ หากตองเสนอเรื่องใดใหยื่นเปDนหนังสือตอประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
ขอ ๗ ตองเขารวมประชุมตามกําหนดเวลาและควรตองแจงตอเจาหนาที่ลวงหนาอยางนอย
๑๐ นาที เพื่อจัดสํารองที่นั่ง
ขอ ๘ หากที่ประชุมมีเรื่องปรึกษาเปDนความลับหรือเรื่องสําคัญประธานสภามีอํานาจเชิญ
ประชาชนผูเขารวมประชุมออกนอกที่ประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗)
ขอ ๙ ตองเคารพและเชื่อฟOงคําสั่ง ประธานสภาเปDนสําคัญ
ขอ ๑๐ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปDนตนไปและใหประธานสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค&รักษาการใหเปDนไปตามประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
นายพลวัฒน& สวางอารมณ& ครับ ขอขอบคุณรองปลัดฯ ที่ไดนําเสนอรางประกาศใหกับทานสมาชิกและผูเขารวมประชุม
ประธานสภาฯ
ทุกทาน และเอกสารไดแจกใหสมาชิกไปแลวทานใดจะแกไขเพิ่มเติมขอเชิญครับ
ที่ประชุมฯ
-ไมมี
นายพลวัฒน สวางอารมณ ครับ หากไมมีสมาชิกทานใดจะแกไขเพิ่มเติมอีก ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือ
ประธานสภาฯ
เปDนอยางดี ผมขอปQดการประชุม
ปQดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
**************************
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สวางอารมณ&)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
(นายพลวัฒน& สวางอารมณ&)
ประธานสภาสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค&
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(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ&)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กรรมการ
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