รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน์
นายเสนาะ
นายวิลาศ
นายเสริม
นายกฤตพจน์
นายสุภาค
นายสุจิน
นายบุญมี
นายสุรเสก
นายวัฒนะ
นางบุญนาค
นายทองสุก

สว่างอารมณ์
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สว่างอารมณ์
เกิดสว่าง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ์
พันธ์ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สว่างอารมณ์

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
เสนาะ
วิลาศ
เสริม
กฤตพจน์
สุภาค
สุจิน
บุญมี
สุรเสก
วัฒนะ
บุญนาค
ทองสุก

หมายเหตุ

สว่างอารมณ์
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สว่างอารมณ์
เกิดสว่าง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ์
พันธ์ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สว่างอารมณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นางโสภา
สมพงศ์
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางพรรณี
โภชฌงค์
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
นางสาวอรุณ ประสาน
นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

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

-2เริ่มประชุม เวลา ๑0.0๐ น.
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 ญัตติ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมวันนี้ ผม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท. 0808.2/ว.2222 ลง
วัน ที่ 31 ตุล าคม 2559 ได้ แ จ้ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 13 กั นยายน 2559 เห็ น ชอบ
มาตรการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้ ใน
การนี้จึ งได้ขอเปิดประชุม สภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อประชุมพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมในโครงการตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 กันยายน 2559
ประธานสภาฯ

ครับขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้ให้ที่
ประชุมทราบด้วย ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน
การเก็บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น แต่ล ะประเภทตามระเบีย บแล้ ว (๓) เมื่อได้ รับการอนุมัติใ ห้ จ่า ยขาดเงิน สะสมแล้ ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอันพับไป ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณี

-3ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพ
ในระยะยาว ประกอบกับหนังสือกระทรงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว6222 ลงวันที่ 31
ตุลาคม 2559 ได้แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบมาตรการ สนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้
โดยโครงการดังกล่าว ต้องไม่ซ้ากับโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
และจะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) พร้อมจัดส่งรายละเอียดไปยัง
จังหวัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เทศบาลได้สารวจโครงสร้างพื้นทางเศรษฐกิจที่
มีความจาเป็นต่อประชาชนในพื้นที่แล้ว จึง ขอยื่นญัตติต่อสภาฯ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ใน
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการดังต่อไปนี้
กองช่าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00240)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
รายการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง
ถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกลือ หมู่ที่ 15,16 ตาบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,529.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,062,000 บาท โดยได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล เป็น
จานวนเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,562,000 บาท
แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
1)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
31,089,548.07
บาท
หัก
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
2,757,932.25
บาท
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
11,970.00
บาท
ลูกหนี้เงินสะสม
11,970.00
บาท
ลูกหนี้ – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
69,462.00
บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
410,082.70
บาท
- ภาษีป้าย
800.00
บาท
3,262,216.95 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
(1) 27,827,331.12 บาท
2)พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
72,845,244.72
บาท
หัก
เงินรับฝาก
1,529,364.01
บาท

-4เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
75,600.00
บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่2)
2.30
บาท
รายจ่ายค้างจ่าย
18,692,584.00
บาท
เจ้าหนี้เงินสะสม
11,970.00
บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม
24,708,393.29
บาท 45,017,913.60 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
(2) 27,827,331.12 บาท
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1)และ(2)จะต้องมียอดเท่ากันเทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้
ดังนี้ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ 1 ตุลาคม 2559
27,827,484.99 บาท
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่จ่าย
- บาท
เงินฝากก.ส.ท. 10% ประจาปี2559
387,295.77 บาท
สารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)
4,450,000.00 บาท
สารองกรณีสาธารณภัย 10%
2,299,003.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
20,691,032.35 บาท
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม
หรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ดังกล่าวตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงไปแล้วด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่

ที่ประชุม
ประธานสภา ฯ

ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.00 น.
**************************
...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
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.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

