รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่งครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 29 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 นางสาวอรุณ ประสาน
13 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
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
นักวิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
ศุภมิตร
รุ่งเรือง
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน
สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
อรุณ ประสาน
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เสียชีวิต

-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
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ

นางโสภา สมพงศ์
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางโสภา สมพงศ์
รองปลั ด เทศบาลฯ ขอชี้ แ จงการโอนงบประมาณในครั้ ง นี้ ค่ ะ อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 มีดังนี้
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สานักปลัด

โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 193,350 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 12,412 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 180,935 บาท
โอนลด
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าใช้สอย
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ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการอบรม อปพร.รุ่นใหม่ และหรือฝึกทบทวน รุ่นเก่า ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท คงเหลือก่อนโอน
300,000บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 270,000 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
รายการ จัดซื้อปั้มหอยโข่งเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 ตัว ราคา 1,070 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปั้มหอยโข่งเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 1.5 นิ้ว จุ่มลงในน้าใช้ติดกับหางเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อตู้ลาโพง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมขาตั้งตู้ลาโพง 1 คู่ และสายลาโพงยาว 20 เมตร จานวน 1 ชุด ราคา 11,342
บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้ลาโพง ขนาด 12 นิ้ว
- ขาตั้งตู้ลาโพง 1 คู่
- สายลาโพงยาว 20 เมตร
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จานวน 1 ชุด ราคา 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
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(กองช่าง)
โอนลด
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 3,505,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,058,091.09 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 87,400 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,970,691.09 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ 1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองขวาง (บริเวณบ้านนายทองหล่อ เฮงเล้า หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
รายละเอียดเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน 38,500 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากบริเวณถนนคอนกรีตภายในสานักงานเทศบาลถึงบริเวณอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่) เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
140.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน
48,900 บาท
(กองการศึกษาฯ)
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายไว้ 1,200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 710,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
231,00๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 479,000 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ 1. ก่อสร้างเสาธงชาติหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (อาคารหลังใหม่) ขนาด
ความสูง 6.00 เมตร (ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน 20,000 บาท
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2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาดความสูง
0.90 เมตร ระยะทางยาว 168.7 เมตร(ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน 211,000 บาท
(กองสาธารณสุขฯ)
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 17,120 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 32,880 บาท
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายไว้ 1,200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 482,210 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
400,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 82,210 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ราคา 17,120 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- แอมป์ 60 วัตต์ ไฟ 12 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง
- ลาโพงปากฮอร์นเหลี่ยม 50 วัตต์ จานวน 2 ตัว
- เครื่องเล่นดีวีดีใช้ไฟ 12 โวลท์ จานวน 1 เครื่อง
โอนเพิ่ม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท ขอโอน
เพิ่มครั้งนี้ 400,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 500,000 บาท
รวมการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 777,932 บาท
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัด ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้ง
นี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
- ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑1.00 น.
**************************
...................................................... 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

