รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
๒
นายเสนาะ ชูดวง
๓
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
๔
นายเสริม
สว่างอารมณ์
๕
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
๖
นายสุภาค
พวงมณี
๗
นายสุจิน
แสงสุข
๘
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
๙
นายสุรเสก พันธ์ผูก
๑๐ นายวัฒนะ ชมภู
๑๑ นางบุญนาค สินเจริญ
๑๒ นายทองสุก สว่างอารมณ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
๒
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
๓
นางบัญญัติ
เจริญพร
๔
นายสังเวียน
สุวรรณะ
๕
นายเจษฎา
ดารา
๖
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
๗
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
๘
นางโสภา
สมพงศ์
9
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
10 นางพรรณี
โภชฌงค์
11 นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
12 นางสาวกนิษฐา สรรพานิช
13 นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ
14 นางสาวอรุณ ประสาน
15 น.ส.ชญาพรรธ์ ตันเงินรพัภัทร์
16 นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ

ตาแหน่ง
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

ลายมือชื่อ
พลวัฒน์ สว่างอารมณ์
เสนาะ ชูดวง
วิลาศ
ประเสริฐสุข
เสริม
สว่างอารมณ์
กฤตพจน์ เกิดสว่าง
สุภาค
พวงมณี
สุจิน
แสงสุข
บุญมี
เพ็งสุวรรณ์
สุรเสก พันธ์ผูก
วัฒนะ ชมภู
บุญนาค สินเจริญ
ทองสุก สว่างอารมณ์

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
ศุภมิตร
รุ่งเรือง
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน
สุวรรณะ
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
กนิษฐา สรรพานิช
แน่งน้อย ไทยเจริญ
อรุณ ประสาน
ชญาพรรธ์ ตันเงินรพัภัทร์
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 ญัตติ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมวันนี้ผม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติงานในเทศบาลของเรา ทั้งนี้เพื่อให้
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักผมต้องขอเชิญข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ได้แนะนา
ตัวเองให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ เชิญครับ

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารฯ และประชุม
ทุกท่าน ดิฉันนางสาวชญาพรรธ์ ตันเงินรพัภัทร์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนย้าย
มาจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มาปฏิบัติงานในตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่เทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
๒๕๕8 ค่ะ
ครับ ตามที่เจ้าพนักงานธุรการได้แนะนาตนเองให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น ผมขอให้ทุกท่านในที่
ประชุมแห่งนี้ปรบมือต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการใหม่ของเราด้วยครับ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

รับทราบ และพร้อมกันปรบมือให้การต้อนรับ

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 และกาหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.๒๕60
ประธานสภาฯ

เรียน ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภานาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นา
ความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ครับ ตามระเบียบที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นผมขอนาเข้า
ปรึ กษาในที่ป ระชุมสภาฯ ในวันนี้เพื่อกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๕9 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9

- สมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 มีกาหนด ๔ สมัย
-3- ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9
สมัยแรก กาหนดไว้แล้ว มีกาหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕9 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป
สมัยที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕9 เป็นต้นไป
พร้อมทั้งกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ระยะเวลา และ
วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕60 สมัยที่ ๑ กาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน เริ่มต้น
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕60 เป็นต้นไป ครับ ดังรายละเอียดที่ผมได้แจ้งมานี้ มีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือตัดทอน หรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้แจ้งเพื่อปรึกษาหารือ
กันในที่ประชุมได้เลยครับ
ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภา ฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเพิ่มเติม หรือมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมขอมติจากที่ประชุม
ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๕9 และกาหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ตามที่ประธานสภาฯ ได้นาเข้าหาลื อในที่ ประชุม
อย่างเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ

นางสาวอรุณ ประสาน เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นักวิเคราะห์ฯ
นางสาวอรุณ ประสาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณ
ของสานักปลัดในครั้งนี้ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สานักปลัดได้รับแจ้งขออนุมัติซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ห้องนายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เนื่องจากรังผึ้งแอร์รั่วมี
น้าหยดจานวนหลายจุด ไม่สามารถใช้งานได้ แต่การซ่อมดังกล่าวใช้งบประมาณใกล้เคียงกับราคา
เครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงเห็นควรขออนุมัติสภาโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ จานวน 1 เครื่อง โดย
อาศัย อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้
สานักปลัด
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
-4งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท คงเหลือก่อนโอน
111,625 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 28,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 83,625 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ราคา 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2) เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ค วามสามรถในการท าความเย็ น ขนาดไม่ เ กิ น 40,000 บี ที ยู ต้ อ งได้ รั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
- ชนิดติดผนัง
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน
15 เมตร
รวมการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

ครับ ตามที่เจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้ง
นี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
- ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑1.00 น.

**************************

-5...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

