รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ 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&
เสนาะ
วิลาศ
เสริม
กฤตพจน&
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก

สวางอารมณ&
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สวางอารมณ&
เกิดสวาง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ&
พันธ&ผูก
บุญนาค สินเจริญ
ทองสุก สวางอารมณ&

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

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

ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

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

ลายมือชือ่

จรัญ
งาสุวรรณ&
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ&
พัฒนศักดิ์ คงสาคร

อรุณ

ประสาน

หมายเหตุ

-๒โดยมีนายพลวัฒน สวางอารมณ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทําหน.าที่
ประธานในที่ประชุม มี ทองสุก สวางอารมณ ทําหน.าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร.อมแล.ว เลขาฯได.ให.สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทุกทานและผู.เข.ารวมประชุม พร.อมรายงานองคประชุมวาครบ
และได.เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน บูชาพระ พร.อมกลาวเป8ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญประจําป9 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร.อมแล.ว ผมขอเป8ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค สมัยสามัญประจําป9 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ*งให*ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

-ไมมี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก.ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่
แล.วหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด.วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล.ว อยางเป?นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ที่เสนอใหม3
๓.๑ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปDงบประมาณ ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาลฯ

ขอเชิญทานปลัดเทศบาลฯ เป?นผู.ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาใน
ครั้งนี้ ครับ
ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และทานผู.เข.ารวมประชุมทุกทาน ผม
จ.ส.อ.พิ ณทอง พิณสุวรรณ ปลัด เทศบาลตํ าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ใน
ฐานะเจ.าหน.าที่งบประมาณ ขอชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณโดยสภาใน
ครั้งนี้ ครับ อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด.วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท. องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ ข. อ ๒๗ การโอนงบประมาณใน
หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร.างที่ทําให.ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้ง
เป? น รายการใหม ให. เ ป? น อํ า นาจอนุ มัติ ของสภาท. องถิ่ น รายละเอี ย ดการโอน
งบประมาณรายจายประจําป9 ๒๕๕๕ ดังนี้ ครับ
โอนลด
ด.านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปGาไม. (๐๐๓๒๒)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร.าง (๕๔๒๐๐๐)
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร.าง (๔๒๑๐๐๐)
รายการขุดลอกคลองรางตาสอน หมู ๑๔
เดิมตั้งไว. ๕๖๖,๕๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓๐๖,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๖๕,๗๐๐
บาท คงเหลือ ๒๔๐,๘๐๐ บาท

-๓-

ประธานสภาฯ

โอนเพิ่ม
ด.านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
เป?นจํานวนเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท
และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
เป?นจํานวนเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท รวมเป?นเงินทั้งสิ้น๖๕,๗๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ราคาที่กําหนดเป?นราคาที่รวมคาติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศ ต.องได.รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕ และต.องมีฉลากประหยัดไฟ เบอร ๕
- ต.องเป?นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความร.อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุGนละออง
และสามารถถอดล.างทําความสะอาดได.
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบด.วยอุปกรณดังนี้
๑. สวิตช ๑ ตัว
๒. ทอทองแดงไปกลับหุ.มฉนวนยาว ๕ เมตร
๓. สายไฟยาวไมเกิน ๑๕ เมตร
ครับ ตามที่ทานปลัดเทศบาลฯ ได.ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีข.อสงสัย
จะสอบถามหรือไม

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบ
ประมาณในครั้งนี้ด.วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป9 ๒๕๕๕ ด.วยคะแนนเสียงเป?นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ครับ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผู.เข.ารวมประชุมทุกทาน ผมนายจรัญ
งาสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ครับผมขอแจ.งให.ทราบเรื่อง
โครงการกอสร.างตางๆ ที่จะดําเนินการในป9งบประมาณ ๒๕๕๕ ครับ เนื่องจากตอนนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการและก็มีบางโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล.วและก็ได.รับคําชมจาก
ชาวบ.านวาการขุดลอกคลองในป9นี้ทําได.ดีมาก ทั้งนี้เพื่อให.ทานสมาชิกสภาฯ ทราบถึงความ

-๔คืบหน.าตางๆ เกี่ยวกับโครงการในป9งบประมาณ ๒๕๕๕ จะได.นําไปชี้แจงให.กับชาวบ.านใน
พื้นที่ทราบ เพราะชาวบ.านประชาชนในพื้นที่โดยมากจะยังไมเข.าใจวาทําไม จะสิ้น
ป9งบประมาณแล.วยังไมเห็นดําเนินการเลย ผมขอแจ.งให.ทราบวาเนื่องจากเราพึ่งจะผานการ
เลือกตั้งและได.เข.ามาบริหารงานเพียง ๕ เดือน เวลานี้ก็ได.เรงดําเนินการอยางเต็มที่เพื่อให.ทัน
สิ้นป9งบประมาณ ทั้งนี้โครงการกอสร.างตางๆ ก็ได.มีผู.มายื่นซองสอบราคาแล.ว พร.อมนี้ผม
อยากขอความรวมมือทานสมาชิกสภาฯทุกทาน เมื่อผู.รับเหมาเข.าดําเนินการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของทานให. ชวยกันสอสองดูแลเป?นหูเป?นตาให.กับเทศบาลฯ ด.วย เพราะผู.รับเหมา
ได.ยื่นเสนอราคาต่ํากวาราคากลางเกือบทุกโครงการและมีบางโครงการเสนอราคาต่ํากวา
ราคากลางถึง ๕๐ % ดังนั้นผมเกรงวาอาจจะมีการดําเนินการไมได.มาตรฐานตรงตาม
ประกาศ และจากการเสนอราคาต่ํากวาราคากลางจึงทําให.เทศบาลมีเงินเหลือจากโครงการ
ตางๆ ประมาณ ล.านกวาบาท ผมขอเรียนให.ทานสมาชิกสภาฯทราบวาเงินงบประมาณ
ดังกลาวนี้ผมได.โอนไปเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของกลุม อสม.และกลุมเศรษฐกิจ
พอเพียง คลองใหม และทั้งนี้คณะผู.บริหารเราก็ไมได.นําเงินไปเข.ากระเปRาตัวเองแตอยางใด
ครับเรื่องที่จะเรียนให.ทุกทานทราบก็มีเพียงเทานี้ครับ
ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม ครับ

นายกฤตพจน เกิดสว3าง เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานผู.บริหาร และผู.เข.ารวมประชุมทุกทาน ผม
นายกฤตพจน เกิดสวาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ กอนอื่นต.องขอขอบคุณทาน
นายกเทศมนตรีที่ได.แจ.งรายงานการดําเนินงานให.ทราบครับ ผมและเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลฯ มีความยินดีอยางยิ่งที่จะให.ความรวมมือในการสอดสองดูแลรักษาผลประโยชน
ให.กับทางเทศบาลฯของเรา แตผมต.องขอให.ทางเทศบาลกรุณาทําหนังสือแจ.งให.เราทราบ
ด.วยครับ หากวาจะมีการดําเนินงานตางๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรา เพราะบางครั้งเราก็
ไมทราบถึงรายละเอียดวาทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และที่ผานมาก็มีเพียงทานนายกเทศมนตรี
โทรแจ.งให.เราทราบเทานั้น
ปลัดเทศบาลฯ

ครับตอไปหากวาผู.รับเหมาจะเข.าดําเนินการจะได.ทําหนังสือแจ.งให.กับสมาชิกสภาฯในเขต
ดังกลาวทราบครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานผู.บริหาร และผู.เข.ารวมประชุมทุกทาน ผม
นายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ ผมอยากขอหารือในที่ประชุม
เกี่ยวกับความเดือดร.อนของประชาชน หมู ๑๘ ครับ เนื่องจากบริเวณคลองหน.าวัดลาง ได.มี
ผู.รับเหมาโครงการกอสร.างหมูบ.านหมอประสิทธิ์ได.นําลูกรังมาถมคลองระบายน้ํา ทําให.
ประชาชนหมู ๑๘ ที่อาศัยอยูบริเวณปลายคลองดังกลาว ซึ่งเป?นพื้นที่ของเทศบาลเราได.รับ
ความเดือดร.อนอยางหนัก ผมอยากขอให.ทางเทศบาลฯชวยฝTงทอระบายน้ําในการแก.ไข
ปTญหานี้ด.วยครับ
ผู*อํานวยการกองช3าง เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานผู.บริหาร และผู.เข.ารวมประชุมทุกทาน ผม
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร ผู.อํานวยการกองชาง ครับ ตามที่ทานวิลาศ ประเสริฐสุข ได.หารือมา
นั้น บริเวณดังกลาวเป?นเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลบางปะกง เราไมสามารถเข.าไป
ดําเนินการครับ แตหากบริเวณปลายคลองเป?นเขตพื้นที่เทศบาลของเรา ซึ่งมีประชาชนอาศัย
อยูเป?นจํานวนมากและได.รับความเดือดร.อนในกรณีดังกลาว ทางเทศบาลของเราจะได.รีบแจ.ง
ประสานไปยังเทศบาลบางปะกงเพื่อหาแนวทางแก.ไขปTญหาตอไปครับ
นายกเทศมนตรี

ครับ ผมจะรีบประสานไปยังนายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงให.อยางเรงดวนเลยครับ

-๕ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม ครับ

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีผมขอป8ดการประชุมแตเพียงเทานี้ ขอขอบคุณครับ

ปEดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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