๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. 2556
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00. น
ณ ห-องประชุมจงกลนี ชั้น 11
------------------ผู-มาประชุม
1. นายเยี่ยม
2. นายวรรณชัย
3. นายธีรวุฒิ
4. นายเดชา
5. นายไพโรจน+
6. นายวีรพงษ+
7. นายเสมอ
8. นายรัตนโชติ
9. นางพรพักตร+
10. นายชลอ
11. นายบํารุง
12. นางสมจิตร
13. นายนเรศ
14. นายดํารงค+ศักดิ์
15. นายพัชรพล
16. นายพิชัย
17. นายสวงค+
18. นางนันทนีย+
19. นางสมบูรณ+
20. นายปรีชา
21. นายอํานาจ
22. นายสนิท
23. นายทรงสวัสดิ์
24. นายชัยชนะ
25. นายสมปอง
26. นายชั้น
27. นายออด
28. นายอนันต+
29. นายทวีศักดิ์

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
อินทร+เนื่อง
พิทักษ+ไพบูลย+กิจ
เขียวเป23ยม
ยิ่งแจ6มศิริ
เต็กสี
พลอยแสนรัก
สมพืช
ลิมปตานนท+
นาคนิกร
แต=เจริญ
คุณสมบัติ
ศรีคําดอกแค
บัวเผื่อนหอม
วัฒนภิโกวิท
วงษ+ศิริวรรณ
เรียนหัตถกรรม
จิรศักดิ์
บุญธรรม
รุจสิรภัทร
นุชประเสริฐ
กมลเวช
รักสูงเนิน
คงมานนท+
จึงสุระ
วิจิตรวงศ+วาน

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

1. นางสาวฐิติกานต+

เด6นดวง

สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปEวย)

ผู-ไม1มาประชุม

๒
ผู-เข-าร1วมประชุม
1. พันโทนายแพทย+วิสิทธิ์ กลิ่นกุสุม
2. นายสุเมธ
กัลยาณสิทธิ์
3. นายสง6า
จรัสบุญไพศาล
4. นายเอกภพ
สัมพันธ+เวชกุล
5. นายสมยศ
พงศ+ธีรการ
6. นางสาวสุกัญญา
สุขการณ+
7. นายสุรพัศ
ลิ่มวงศ+
8. นางสาวชฎารัตน+
กุศล
9. นางสุมาลี
เลี้ยงตระกูลงาม
10. ว6าที่ร=อยตรีชาญวุฒิ
บําเทิงเวชช+
11. นางสาวพลาพร
สมพรบรรจง
12. นางสาวรัตนาภรณ+
ระวังพาล
13. นางสาวจินตนา
ราชวงษ+
14. นางสาวศิรดา
ฐิติพรขจิต
15. นายพลกฤต
สุทธิจํานงค+
16. นายธรรมรงค+
ราชามุสิกะ
17. นางสาวบุชบา
อยู6คล=าย
18. นางธัญญา
แฟงจันทร+
19. นางชุติมา
สงบ
20. นางสาวประทิน
ถึงสุข
21. นางถาวร
นวลเนตรพันธุ+
22. นางสาวเจริญ
สดสําอางค+
23. นายเจน
สิงห+ครอง
24. นางณัฐพร
เลิศวิสาลสิน
25. นางสาวช6อเพชร
สุดเตO
26. นางสาวลักคณา
พุ6มพวง
27. นายชัยยะ
เอี่ยมเศรษฐกุล
28. นางสาวอรพิณ
รัจนา
29. นางปราณี
คํามั่น
30. นางสาววิภาพร
โยธินอุปไมย
31. นายชัย
อิ่มสม
32. นางรําไพ
อุดมศรี
33. นางจุฑารัตน+
เมืองปฐม
34. นางปราณี
สว6างนพ
35.นางสนอง
พูลลาภ
36.นายจรินทร+
หวังเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู=อํานวยการสํานักการคลัง
หัวหน=าสํานักปลัดเทศบาล
ผู=อํานวยการสํานักการช6าง
ผู=อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู=อํานวยการกองการศึกษา
ผู=อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู=อํานวยการส6วนแผนงานฯ
ผู=อํานวยการส6วนการโยธาฯ
นักผังเมือง 9ชช
เจ=าพนักงานธุรการ 5
หัวหน=าฝEายบริหารงานทั่วไป
ชุมชนอยู6เจริญ คลองสอง
ชุมชน 2/41
ชุมชน 282 ซ. ร.น.40
ชุมชน 180 ซ. 42
ชุมชน 86 ซ.ร.น. 14
ชุมชน 1239 หมู6 5 ม.ชมฟNา
ชุมชน 111/20 ว.รังสิต 8
ชุมชน 34/64
ชุมชน 36/2 ซ.รังสิต 12
ชุมชน 582 สินสมุทร ม.1
ชุมชน 135 ซ.4 รังสิต-นครนายก 13
ชุมชน 384 ซ.37
ชุมชน ซ. 43
ชุมชน ซ. 43
ชุมชน 103 รังสิตนครนายก 20
ชุมชน 49 ซ. 40
ชุมชน 218 ซ. 20
ชุมชน 582 รังสิตนครนายก

๓
เริ่มประชุมเวลา .น 10.00
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ5วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ ได=เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง
ประจําป2 พ.ศ. 2556 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค+ประชุมแล=ว ขอเรียน
เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป-บูชาพระรัตนตรัยและกล6าวเปQดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท6านนายกเทศมนตรี ท6านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน=าส6วน
การงานทุกท6าน วันนี้เปRนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่สอง ประจําป2 พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกมาครบองค+ประชุมแล=ว
ผมขอเปQดการประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ 1
ราย คือ 1 ของพนักงานเทศบาล จํานวน(ย=าย)ขอแจ=งการโอน .1
นางสาวบุชบา อยู6คล=ายโอนย=ายมาจากเทศบาลตําบลธัญบุรี มาดํารงตําแหน6ง
เจ=าพนักงานธุรการ กองการศึกษา 5
.2ขอแจ=งยกเลิกโครงการก6อสร=างสุขาสาธารณะ ที่บริเวณท6ารถต6างจังหวัด
ขาออก เปRนเงิน -.2,700,000บาท เนื่องจาก (สองล=านเจ็ดแสนบาทถ=วน)
แขวงการทางปทุมธานีไม6อนุญาตให=ทําการก6อสร=าง
ระเบียบวาระที่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 2นครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2556 กุมภาพันธ5 21
-สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม ท6 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท6 า นคงได= รั บ แล= ว
สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะขอแก=ไขเพิ่มเติมข=อความใดบ=าง ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 21
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) (โปรดยกมือ) 2556 กุมภาพันธ+

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ-สมัยแรก
เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ52556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ(กองการศึกษา) 2556 .ศ.
ขอเชิญผู=บริหารนายวีรพงษ5 พิทักษ5ไพบูลย5กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556

ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณป2 พ.ศ. 2556 ได=ตั้งงบประมาณ
รายจ6ายในส6วนของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดหมวดค6า
สาธารณูปโภค ประเภทค6าไฟฟNา จํานวนเงิน 470,000.- บาท และค6าครุภัณฑ+ ประเภทค6าครุภัณฑ+การศึกษา
และครุภัณฑ+ไฟฟNาและวิทยุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+การศึกษา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ+ไฟฟNาและวิทยุ จํานวน
2 รายการ จํานวนเงิน 80,000.- บาท

๔
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต โอนเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณป2 พ.ศ.
2556 จํานวน 2 รายการ เปRนเงิน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ=วน)
โอนลด

โอนเพิ่ม

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด ค1าครุภัณฑ5
ประเภท ครุภัณฑ5การศึกษา /ครุภัณฑ5ไฟฟCาและวิทยุ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+การศึกษา (ชั้นวาง
กระเปVานักเรียน 3 ชั้น จํานวน 6 ชุด เปRนเงิน
45,000.- บาท)
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+ไฟฟNาและวิทยุ
(เครื่องขยายเสียง พร=อมติดตั้งอุปกรณ+ จํานวน 1
เครื่อง เปRนเงิน 35,000.- บาท)
รวมจํานวน 2 โครงการ เปRนเงิน 80,000.- บาท

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด ค1าสาธารณูปโภค
ประเภท ค1าไฟฟCา
- เพื่อจ6ายเปRนค6ากระแสไฟฟNาของศูนย+พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครรังสิต เปRนเงิน 80,000.- บาท

เหตุผล
เนื่องจากศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต มี
จํานวนเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการขยายห=องเรียนเพิ่ม ทําให=งบประมาณที่ตั้งไว=ไม6เพียงพอสําหรับจ6ายชําระ
เงินค6าไฟฟNา ซึ่งปWจจุบันคงเหลือเงิน การจัดซืบาท และโครง 4,496.83=อครุภัณฑ+การศึกษา และโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ+ไฟฟNาและวิทยุ ยังไม6มีความจําเปRนต=องดําเนินการจัดซื้อ – จัดจ=าง เพราะศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ
เปRนศูนย+ฯ ที่ตั้งใหม6 และยังดําเนินการก6อสร=างไม6แล=วเสร็จภายในป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.จึงยังไม6มีความ
จําเปRนต=องใช=งบประมาณดังกล6าว ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ+การศึกษา
และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ+ไฟฟNาและวิทยุ จํานวนเงิน -.80,000บาท มาเพิ่มเปRนค6ากระแสไฟฟNาของ
ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว6าด= วยวิธี การงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่ น
พการโอนเงินงบประมาณรายจ6าย 27 ข=อ 4 หมวด (2543 .ศ.พ 3 แก=ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่) 2541 .ศ.
ในหมวดค6าครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งก6อสร=าง ที่ทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปRน
รายการใหม6 ให=เปRนอํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต6อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ จํานวน 2 โครงการ
และนําเงินงบประมาณโอนเปRนค6ากระแสไฟฟNาของศูนย+พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

๕
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให=โอนเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
ได= (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) ครับ (โปรดยกมือ)
อนุมัติให-โอนเงินงบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ เรื่องขอ 4อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายรายการ
ใหม1ประจําปงบประมาณ พ(สํานักปลัดเทศบาล) 2556 .ศ.
ขอเชิญผู=บริหารนายวีรพงษ5 พิทักษ5ไพบูลย5กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ2556.ศ.
ตามที่สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิตได=รับการจัดสรรงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่
2555 .ศ.ประจําป2 งบประมาณ พ 1โครงการตกแต6งภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครรังสิต (2 ระยะที่ )
โครงการต6อเนื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร=าง ประเภทอาคาร
จํานวนเงิน -.16,000,000บาท ซึ่งได=ขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตเพื่อกันเงินไว=เบิกตัด (สิบหกล=านบาทถ=วน)
เมื่อการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมั ป2 กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพันยที่สาม ครั้งที่ .ศ.ประจําป2 พ 4
2555เมื่อวันที่ และ ได=ดําเนินการหาผู=รับจ=างตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร=อยแล=ว โดยมี 2555 กันยายน 25
2556 มกราคม 29 ลงวัน ที่ 2556 /33 บริษัท เอส ที พี อินตริเกต จํา กัด เปRน ผู=รับ จ=าง ตามสัญญาเลขที่
บาท-.15,990,000 จํานวนเงินในสัญญา ซึ่งรวมภาษีมูลค6าเพิ่มแล=ว (สิบห=าล=านเก=าแสนเก=าหมื่นบาทถ=วน )
วัน นั้น 150 ระยะเวลาการก6อสร=าง
หลักการ
เพื่ อ ให= ส ามารถบริ ห ารจั ด การโครงการให= เ ปR น ไปด= ว ยความเรี ย บร= อ ย สํ า เร็ จ ลุ ล6 ว งตาม
วัตถุประสงค+ จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ประจําป2
พ255 .ศ.6 โดยมีรายละเอียด เพิ่มลด ดังนี-้
รายการโอนไปตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1 บาท-.530,000 เปEนเงินทั้งสิ้น
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
สมทบโครงการตกแต1 ง ภายในอาคารสํ า นั ก งานเทศบาลนครรั ง สิ ต (2 ระยะที่ )โครงการ
ต1อเนื่อง
จํานวนเงิน -.530,000บาท
รายการโอนลด
เปEนเงินทั้งสิ้น บาท-.530,000
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
ประเภท เงินสํารองจ1าย
จํานวนเงิน
-.530,000บาท

๖
เหตุผล
คณะกรรมการตรวจการจ=างตามคําสั่งเทศบาลนครรังสิต เลขที่ ลงวันที่ 2555 /1531 30
พฤศจิกายน 2555 ได=มีมติคณะกรรมการตรวจการจ=าง ครั้งที่ 2556 เมษายน 5 เมื่อวันที่ 1ให=ดําเนินการ
ติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม ในส6วนพื้นที่นอกแนวผนังกันเสียงแบบพับเก็บได=ไม6มีระบบปรับอากาศ ซึ่งกรณีที่
เปQดใช=ห=องประชุมทั้งหมดจะทําให=ความเย็นในพื้นที่ดังกล6าวไม6เพียงพอ ทําให=ระบบปรับอากาศเดิมต=องทํางาน
หนั กขึ้น กว6 าการใช= งานที่ ได= คํา นวณออกแบบไว= และหากต= องใช= พื้นที่ ดั งกล6 า วเปR น ห= องประชุ มย6 อยในบริ เ วณ
ดังกล6าวก็จะไม6มีระบบปรับอากาศใช=งาน และในส6วนของห=องควบคุมเสียงและภาพไม6มีการติดตั้งระบบปรับ
อากาศ ซึ่งในบริเวณห=องนี้มีระบบโสตทัศนูปกรณ+อยู6เปRนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อขณะใช=งานจะเกิดความร=อน โดยมีค6า
ดําเนินการ เปRนจํานวนเงิน -.530,000บาท) ห=าแสนสามหมื่นบาทถ=วน(
เพื่อให=มีงบประมาณเพียงพอต6อการบริหารจัดการโครงการดังกล6าว และให=การดําเนินการเปRนไป
ด=วยความเรียบร=อย ถูกต=องตามระเบียบ จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6
สมทบโครงการ ตกแต6งภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนครรังสิต (2 ระยะที่ )โครงการต6อเนื่อง จํานวนเงิน
-.530,000บาท (ห=าแสนสามหมื่นบาทถ=วน)
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยวิธีการ
งบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น พ 2541 .ศ.หมวด 4
ข=อ ” 27การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร=างที่ทําให=ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ให=เปRนอํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น“
ข=อ 32 “การโอน การแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได=เบิกตัดป2หรือขยาย
เวลาให=เบิกตัดป2ไว= จะกระทําได=ต6อเมื่อได=รับอนุมัติจากผู=มีอํานาจให=เบิกตัดป2ได= หรือขยายเวลาเบิกตัดป2”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให=โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได= (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห- โ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ1 า ยเปE น รายการใหม1 ป ระจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สมทบโครงการตกแต1งภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครรังสิต (ระยะที่ 2) โครงการต1อเนื่อง

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายรายการใหม1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายวีรพงษ5 พิทักษ5ไพบูลย5กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556

๗
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครรังสิต
ได=ประกาศใช=แล=วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 และปWจจุบันส6วนแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล
มีความจํ า เปRน เร6 งด6 ว นที่จ ะต= องดํ า เนิน การในภารกิ จ หน= า ที่ ตามที่ ได= รั บ มอบนโยบายจากผู= บ ริ ห าร แต6 ไม6 ได= ตั้ ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว=เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนั้น จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6
หลักการ
โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะและสิ่งแวดล-อม
หมวด
ค1าใช-สอย
ประเภท รายจ1ายเพื่อให-ได-มาซึ่งบริการ
โครงการจ=างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูล
ฝอยชุ ม ชนในเขตเทศบาลนครรั ง สิ ต เปR น เงิ น
1,300,000.- บาท (หนึ่งล=านสามแสนบาทถ=วน)

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค1าครุภัณฑ5
ประเภท ครุภัณฑ5สํานักงาน
โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข6ายและระบบเก็บข=อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร+
ตามพระราชบัญญัติว6าด=วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร+ พ.ศ. 2550 เปRนเงิน 1,300,000.- บาท
(หนึ่งล=านสามแสนบาทถ=วน)

เหตุผล
1. เพื่อให=มีเครื่องมือเครื่องใช=และอุปกรณ+เพียงพอในการปฏิบัติงานในการเก็บข=อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร+ ตามพระราชบัญญัติว6าด=วยการประทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร+ พ.ศ. 2550
2. เพื่อให=ผู=รับบริการรู=สึกถึงความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการให=บริการ
3. เพื่อภาพลักษณ+ด=านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด=วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
พ(2543 .ศ.พ 3 แก=ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่) 2541.ศ. หมวด ๔ ข=อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด
ค6าครุภัณฑ+ที่ดินและสิ่งก6อสร=างที่ทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ให=เปRน
อํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติให=โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ 2556 .ศ.ได= (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) ครับ (โปรดยกมือ)
อนุ มั ติ ใ ห- โ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ1 า ยเปE น รายการใหม1 ป ระจํ า ป
งบประมาณ พโครงการติด ตั้ งระบบรั กษาความปลอดภั ยของ)2556 .ศ .
ระบบเครือข1ายและระบบเก็บข-อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร5(สํานักปลัดเทศบาล)

๘
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ เรื่องขอ 6อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายรายการใหม1
ประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.)สํานักปลัดเทศบาล(
ขอเชิญผู=บริหารนายวีรพงษ5 พิทักษ5ไพบูลย5กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ2556.ศ.
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครรังสิต
ได= ป ระกาศใช= แ ล= ว เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2555 และปW จ จุ บั น ส6 ว นแผนงานและงบประมาณ สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล มีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องดําเนินการในภารกิจหน=าที่ตามที่ได=รับมอบนโยบายจากผู=บริหาร แต6
ไม6ได=ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว=เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 จํานวน
42,000.00 รายการ รวมเปRนเงิน 1 บาท ส)ี่หมื่นสองพันบาทถ=วน(
โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค1าใช-สอย
ประเภท รายจ1ายเพื่อให-ได-มาซึ่งบริการ
เปRนเงิน 42,000.00บาท ส)ี่หมื่นสอง
พันบาทถ=วน(

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค1าครุภัณฑ5
ประเภท ครุภัณฑ5สํานักงาน
1.
บอร+ดเสียบอักษร ขนาด 60 x .ซม 80
จํานวน 3 ชุด ชุดละ บาท 14,000รวมเปRนเงิน
42,000.00บาท ส)ี่หมื่นสองพันบาทถ=วน(

เหตุผล
1.เพื่อให=มีอุปกรณ+เพียงพอต6อการปฏิบัติงานด=านการประชาสัมพันธ+
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด=านการประชาสัมพันธ+
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด=วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
พ ข=อ ๔หมวด (2543 .ศ.พ 3 แก=ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่) 2541.ศ.๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6า
ครุภัณฑ+ที่ดินและสิ่งก6อสร=างที่ทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ให=เปRน
อํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด-

๙
อนุมัติให=โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ.2556 ได= (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) ครับ (โปรดยกมือ)
มติที่ประชุม

อนุมัติให-โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ซื้อบอร5ดเสียบอักษร)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายรายการใหม1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองการศึกษา)
ขอเชิญผู=บริหารนายวีรพงษ5 พิทักษ5ไพบูลย5กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณป2 พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนคร
รังสิตได=ป ระกาศใช= แล=วเมื่อวั นที่ 28 กั นยายน 2555 และปWจจุบันงานโรงเรีย น ฝEายบริหารการศึกษา กอง
การศึกษา มีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องดําเนินการในภารกิจหน=าที่ตามที่ได=รับมอบนโยบายจากผู=บริหาร แต6
ไม6ได=ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว=เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 2 รายการ รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่ น บาทถ= ว น)
หลั ก การ
เพื่ อขออนุ มัติ ต6 อสภาเทศบาลนครรั งสิ ตโอนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจ6 า ยเปR น รายการใหม6
จํานวน 2 รายการ รวมเปRนเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่ น บาทถ= ว น)
โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด เงินเดือนและค1าจ-างประจํา
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
เงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนให=แก6
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เปRนเงิน
280,000 บาท

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
(1)
งานระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ครุภัณฑ5 ที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ครุภัณฑ5ไฟฟCาและวิทยุ
-ตู=เก็บและชาร+จไฟแท็บเล็ตซึ่งสามารถจัดเก็บและ
ชาร+จแบตเตอร+รี่แท็บเล็ตได= จํานวน 2 ตู= เปRนเงิน 100,000.บาท
(2)
งานระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ครุภัณฑ5 ที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ครุภัณฑ5ดนตรี
-ขิม จํานวน 30 ตัว เปRนเงิน 180,000.- บาท

๑๐
เหตุ ผล
เนื่ องจากเทศบาลนครรั งสิ ต ไม6 ได= ตั้ งงบประมาณไว= เ พื่ อ การนี้ เ มื่ อ คราวตราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ6 า ย
ประจํา ป2 งบประมาณ แต6 มี ค วามจํา เปR น เร6 ง ด6 ว นที่ จ ะต= อ งดํา เนิ น การในกิ จ การของเทศบาลนคร 2556
รั งสิ ต จึ งขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อตั้ งจ6 า ยรายการใหม6
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด=วยวิธีงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น พ .ศ .
3 แก=ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่) 2541 พการโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6า 27 ข=อ 4 หมวด (2543 .ศ.
ครุภั ณฑ+ ที่ดิน และสิ่งก6อสร=างที่ทําให= ลักษณะปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจ6ายรายการใหม6ให= เปR น
อํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิตเพื่อพิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให=โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ 2556 .ศ.ได= (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) ครับ (โปรดยกมือ)

อนุมัติให-โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1ประจําปงบประมาณ
พ2556 .ศ.
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ) 2556 .ศ.โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านชมฟCา (
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาลท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
2556.ศ.ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ

๑๑
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านชมฟCา จํานวนเงิน 820,000.-บาท
(แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและ
ติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครรั ง สิ ต ไม6 ไ ด= ตั้ ง งบประมาณไว= เ มื่ อ คราวตราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ6 า ยประจํา ป2
งบประมาณ พ 2556 . ศ . ดั ง นั้ น เพื่ อ ให=โครงการก6อสร=างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมเปRนไปด=วย (จันทร+สุขอุทิศ)
ความเรียบร=อยจึงจําเปRนต=องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสม ประจําป2งบประมาณ พ2556 .ศ.
ข-อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
2. ตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 ายขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ นการตามอํ า นาจหน= าที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุมัติ จ ากสภาท=องถิ่ น ภายใต=
เงื่อนไข ดังต6อไปนี้

(๑ )ให= ก ระทํ า ได= เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= า ที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น

๑๒
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒)
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อห (๓) นี้
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม6 มี ผู= ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท6 า นใด
อนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได= (โปรดยกมือ)
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+) ครับ
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านชมฟCา)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ

๑๓
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านมัณฑนา 1 จํานวนเงิน 820,000.บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสี
และติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน ปWจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร=อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
จการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
ให=กระทําได=เฉพาะกิ (๑)
ซ ึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น

๑๔
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสม (๒) ทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหผูกพั นให= เสร็จสิ้ นดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ2556 .ศ .
จํา นวน 820 โครงการ จํ า นวนเงิ น 1 ,000 (แปดแสนสองหมื่ น บาทถ= วน )บาท- .เพื่ อดํา เนิ น การตามภารกิ จ
ดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให=
จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.ได= ครับ (โปรดยกมือ)
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.
(1 โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านมัณฑนา)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ(สํานักการช1าง) 2556.ศ.
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน

๑๕
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านอยู1เจริญ จํานวนเงิน 820,000.บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสี
และติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
15,180.00
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน)
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน ปWจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร=อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น

๑๖
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
(๑ )ให= ก ระทํ า ได= เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= า ที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒)
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินกา (๓) รก6อหนี้
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านอยู1เจริญ)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 11
ประธานสภาเทศบาล
พ(สํานักการช1าง) 2556.ศ.
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้

๑๗
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติดตั้ งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณสะพานฟCา จํา นวนเงิน 820,000.-บาท
(แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและ
ติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน ปWจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร=อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบ/กฎหมาย

๑๘
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
(๑ )ให= ก ระทํ า ได= เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= า ที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒)
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อห (๓) นี้
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณสะพานฟCา)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 12
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. (สํานักการช1าง) 2556
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ

๑๙
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านมาลีวัลย5 จํานวนเงิน 820,000.บาท(แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและ
ติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
หลักการ
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน= า ที่ ในการให= บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= า งพื้ น ฐาน สาธารณู ปโภค
สาธารณู ป การให= ครบถ= ว นและมี มาตรฐาน ปW จ จุ บั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ค วามเดื อดร= อ นเกี่ ย วกั บ การ
ให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะของเทศบาล
ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=างพื้นฐานมีมาตรฐาน
ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ

๒๐
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (๑)
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินส (๒)มทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กำหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาอนุ มัติให= จ6 า ยขาดเงิ น สะสม ประจํา ป2 งบประมาณ พ .ศ .2556
820 โครงการ จํานวนเงิน 1 จํานวน,000บาท- . (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน )เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านมาลีวัลย5)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
เรียนท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

๒๑
และทรัพย5สิน บําบัดความเดือดร-อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได-รับประโยชน5ในการจัดให-มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านเสนาวิลลา จํานวนเงิน 820,000.บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสี
และติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให=ครบถ= วนและมีมาตรฐาน ปWจ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร= อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ

๒๒
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (๑)
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินส (๒)มทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาอนุ มัติให= จ6 า ยขาดเงิ น สะสม ประจํา ป2 งบประมาณ พ .ศ .2556
จํานวน 820 โครงการ จํานวนเงิน 1,000บาท- . (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน )เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล6าวต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านเสนาวิลล1า)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียนท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556

๒๓
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านภัสสร 4 จํานวนเงิน 820,000.บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสี
และติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน)
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24

๒๔

เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให=ครบถ= วนและมีมาตรฐาน ปWจ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร= อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให= ก ระทํ า ได= เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= (๑ )าที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒)
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินกา (๓) รก6อหนี้
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านภัสสร 4)

๒๕
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน5 อินทร5เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 15
พ(สํานักการช1าง) 2556.ศ.
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการติ ด ตั้ ง หลั ง คาคลุ ม สะพานลอย บริ เ วณซอยรั ง สิ ต -นครนายก 57 จํ า นวนเงิ น
820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส
พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ5ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน)
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00

๒๖
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

62,358,297.24
5,000,000.00
57,358,297.24

เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิต มี ภ ารกิ จหน= าที่ ในการให=บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร= างพื้ นฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให=ครบถ= วนและมีมาตรฐาน ปWจ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร= อน
เกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=างพื้นฐาน ให=มีความปลอดภัยและได=รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปRนเร6งด6วนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช=เส=นทางคมนาคม และให=บริการสาธารณะต6าง ๆ ให=กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2ได=
ข-อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให= ก ระทํ า ได= (๑ )เฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= า ที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒)
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินกา (๓) รก6อหนี้
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให= จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรด
ยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)

๒๗
มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณซอยรังสิต-นครนายก57)
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ(สํานักการช1าง) 2556.ศ.
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
ทุกท6าน ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=องปรับปรุง
และพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการก1 อสร- า งวางท1 อระบายน้ํ า ค )54 นครนายก -ซอยรั ง สิ ต .ล .ส .หมู1 บ- า นเปรมปรี ด5 ( จํ า นวนเงิ น
-.4,800,000 บาท ( สี่ ล-านแปดแสนบาทถ-วน )เพื่อทําการ ก1อสร-างวางท1อระบายน้ํา คเส-นผ1า น .ล .ส .
เมตร 595.00 บ1อ หรือความยาวท1อรวมบ1อพักไม1น-อยกว1า 42 เมตร พร-อมบ1อพักจํานวน 0.80 ศูนย5กลาง
พร-อมวางท1อcross ขนาดเส-นผ1านศูนย5กลาง จุด และวางท1อ 3 เมตร จํานวน 0.60cross ขนาดเส-นผ1าน
ศูนย5กลาง จุด 31 เมตร จํานวน 0.40
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน)
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556

๒๘
เงินสมทบ กสท.

3,968,319.78

บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

131,337,803.78
41,758,297.24
20,600,000.00
62,358,297.24
5,000,000.00
57,358,297.24

เหตุผล
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
ข=อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
(๑)
รช ซึ่งเกี่ ยวกับ ด=า นการบริ หา ุมชนและสังคม หรือ กิ จการที่เ ปRน การเพิ่มพูน รายได=ขององค+กรปกครองส6 ว น
ท=องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กร
ปกครองส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒)ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวน 4,800,000.- บาท (สี่ ล=านแปดแสนบาทบาทถ=วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิ จ
ดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
ให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ได= (โปรดยกมือ) ครับ

๒๙
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการก1 อสร- า งวางท1 อระบายน้ํ า ค )54 นครนายก -ซอยรั ง สิ ต .ล .ส .หมู1 บ- า นเปรมปรี ด5 ( จํ า นวนเงิ น
-.4,800,000 บาท ( สี่ ล-านแปดแสนบาทถ-วน )เพื่อทําการ ก1อสร-างวางท1อระบายน้ํา คเส-นผ1า น .ล .ส .
เมตร 595.00 บ1อ หรือความยาวท1อรวมบ1อพักไม1น-อยกว1า 42 เมตร พร-อมบ1อพักจํานวน 0.80 ศูนย5กลาง
พร-อมวางท1อcross ขนาดเส-นผ1านศูนย5กลาง 3 เมตร จํานวน 0.60 จุด และวางท1อ cross ขนาดเส-นผ1าน
ศูนย5กลาง จุด 31 เมตร จํานวน 0.40
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน)
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24

๓๐
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

20,600,000.00
62,358,297.24
5,000,000.00
57,358,297.24

เหตุผล
เนื่องจากปWจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร=อนเกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=าง
พื้นฐาน เกี่ยวกับระบบระบายน้ํา ดังนั้น จึงมีความจําเปRนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบ
โครงสร=างพื้นฐานมีมาตรฐาน และมีระบบการระบายน้ําที่ดี ลดปWญหาน้ําท6วมขังในชุมชน เปRนการ บําบัดความ
เดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และเกิดประโยชน+ต6อชุมชนและสังคมโดยรวม และไม6อาจรอการจัดทําเปR น
งบประมาณรายจ6ายประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
(๑)
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบร ิหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจกา (๒) รขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
นี้เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อห (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2และกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ2556 .ศ .
(สี่ล=านแปดแสนบาทถ=วน )บาท 4,800,000 โครงการ จํานวนเงิน 1 จํานวนเพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
ให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.ได= (โปรดยกมือ)ครับ
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.

๓๑

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

โครงการ)ก1อสร-างวางท1อระบายน้ํา ค .ล.ส.ซอยรังสิต ( 54 นครนายกระเบียบวาระที่ 17เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ2556 .ศ. (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
ทุกท6าน ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ2556.ศ.

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน=าที่ในการให=บริการสาธารณะ และมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร=างพื้นฐานให=ครบถ=วนและมีมาตรฐาน เพื่อให=ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได=รับประโยชน+ในการจัดให=มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าสาธารณูปการ
โครงการก1อสร-างถนนหินคลุก ช1วงระหว1างซอยรังสิต – ถึงซอยรังสิต 31 นครนายก - นครนายก
41
-.2,000,000 จํานวนเงินบาท สองล-า )นบาทถ-วน เมตร 0.20 เพื่อทําการ ก1อสร-างถนนหินคลุก หนา (
620.00 เมตร ยาว 8.00 กว-าง เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม1น-อยกว1า ตารางเมตร 4,960
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
15,180.00
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2

๓๒
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน
20,600,000.00

2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4

กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

20,600,000.00
62,358,297.24
5,000,000.00
57,358,297.24

เหตุผล
เนื่องจากปWจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร=อนเกี่ยวกับการให=บริการด=านโครงสร=าง
พื้นฐาน เส=นทางสัญจรไป-มาในชุมชน ยังมีสภาพไม6พร=อมใช=งานหรือยังไม6ได=มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีความจําเปRนที่
จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให=ระบบโครงสร=างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช= เ ส= น ทางคมนาคม และให= บ ริ ก ารสาธารณะต6 า ง ๆ ให= กับ ชุ มชนและสั ง คม บํ า บั ด ความเดื อดร= อนของ
ประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปRนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (๑ )
บด=า นการบริ หารชุมชนและสังคม หรือ กิจ การที่เ ปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6 วนท=องถิ่น หรื อ
กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส6วน
ท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินส (๒) มทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว“
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให=จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ2556 .ศ .
-.2,000,000 โครงการ จํานวนเงิน 1 จํานวนบาท (สองล=านบาทถ=วน )เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ

๓๓

มติที่ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
ให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.ได= ครับ (โปรดยกมือ)
สมาชิกฯ)ยกมือเปRนเอกฉันท+(
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.
โครงการก1อสร-าง)ถนนหินคลุก ช1วงระหว1างซอยรังสิต 31 นครนายกถึงซอยรังสิต(41 นครนายกระเบียบวาระที่ 18 เรื่องอนุมัติแก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ1ายเพิ่มเติม (1 ฉบับที่)ประจําปงบประมาณ พ2555 .ศ.
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
ทุกท6าน ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย
(1 ฉบับที่) เพิ่มเติมประจําป2งบประมาณ พ2555 .ศ.

ตามที่ เ ทศบาลนครรั งสิ ต ได= ตั้ งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ ประจํ า ป2 1
งบประมาณ พ.ศ . สํานักการช6าง 2555 ได=รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก6อสร=างโครงสร=างพื้นฐาน หมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร=าง ประเภทค6าก6อสร=างสาธารณูปโภค โครงการก6อสร=างถนน
คสล) 8 นครนายก-ซอยรังสิต .พร=อมวางท6อระบายน้ํา คสล .ท=ายซอย( ตั้งไว= ) บาท -.7,800,000เจ็ดล=านแปด
แสนบาทถ=วน (และสภาเทศบาลนครรังสิตได=อนุมัติกันเงินไว=เบิกตัดป2งบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ
พ 2555 .ศ.กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่
ประจําป2 พ.ศ. 2555 กันยายน 25 วันที่ 2555
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ .ศ.ประจําป2งบประมาณ พ 1 255รายละเอียดดังต6อไปนี้ 5
ข-อความเดิม
ข-อความที่ขอเปลี่ยนแปลง
สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าก1อสร-างสาธารณูปโภค
ตั้งไว-.7,800,000บาท
เมตร ผิว 0.15 หนา .เพื่อจ6ายเปRนค6าก6อสร=างถนน คสลเมตร ความยาวประมาณ 6.00 จราจรรวมรางวี กว=าง
เมตร 596.00หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ6อพักรางวีไม6
น=อยกว6า ตารางเมตร และวางท6อระบายน้ํา 3,576.00
เมตร พร=อมบ6อ 0.80 ขนาดเส=นผ6านศูนย+กลาง .คสล
.พัก คสลจํานวน บ1อ 40 หรือความยาวท6อรวมบ6อ
พักไม6น=อยกว6า
เมตร 1,192.00

สํานักการช1าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
หมวด ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท ค1าก1อสร-างสาธารณูปโภค
ตั้งไว-.7,800,000บาท
เมตร ผิว 0.15 หนา .เพื่อจ6ายเปRนค6าก6อสร=างถนน คสลเมตร ความยาวประมาณ 6.00 จราจรรวมรางวี กว= าง
เมตร 596.00หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ6อพักรางวีไม6
น=อยกว6า ตารางเมตร และวางท6อระบายน้ํา 3,576.00
เมตร พร=อมบ6อ 0.80 ขนาดเส=นผ6านศูนย+กลาง .คสล
.พัก คสลจํานวน บ1อ 80 หรือความยาวท6อรวมบ6อ
พักไม6น=อยกว6า เมตร 1,192.00
เหตุผล

๓๔
เนื่องจากโครงการดังกล6าวมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=องดําเนินการ เพื่อให=ประชาชนได=สามารถ
ใช=ประโยชน+ในการสัญจรไปมาได=อย6างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน และเปRนการดําเนินการ
ตามอํ า นาจหน= า ที่ ของเทศบาลในการให= บ ริ การสาธารณะ ระบบโครงสร= า งพื้ น ฐานให= มีความครบถ= ว นและมี
มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เพื่อให=ดําเนินการก6อสร=างให=แล=วเสร็จตามวัตถุประสงค+ และสามารถจัดซื้อจัดจ=างได=ตามระเบียบ
และสอดคล=องกับการจัดทํางบประมาณ จึงควรแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ ให=ถูกต=องและ
สอดคล=องกับแบบแปลนการก6อสร=างและบัญชีรายการก6อสร=าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด=วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น พ.ศ.
2541ข=อ การแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+ที่ดินและ 29สิ่งก6อสร=างที่ทํา
ให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร=างให=เปRนอํานาจอนุมัติของสภาท=องถิ่น
ข=อ การโอน การแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได=เบิกตัดป2หรือขยายเวลา 31
“ให=เบิกตัดป2ไว= จะกระทําได=ต6อเมื่อได=รับอนุมัติจากผู=มีอํานาจให=เบิกตัดป2ได= หรือขยายเวลาเบิกตัดป2
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาล พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก= ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ6าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 2555 .ศ.ประจําป2งบประมาณ พ 1ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
ขออนุมัติแก=ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม (1 ฉบับที่)
2555 .ศ.ประจําป2งบประมาณ พ ได= ครับ (โปรดยกมือ) สมาชิกฯ ยกมือเปRน)
เอกฉันท+(
อนุมัติให-แก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ1าย เพิ่มเติม (1 ฉบับที่)
ประจําปงบประมาณ พ2555 .ศ.

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 19เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ(สํานักการช1าง) 2556 .ศ.
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ2556.ศ.
ตามที่ เ ทศบาลนครรั งสิ ต ได= ตั้ ง เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
2555 .ศ.ประจําป2งบประมาณ พสํานักการช6าง ได=รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก6อสร=างโครงสร=างพื้นฐาน หมวดค6า ที่ดินและสิ่งก6อสร=าง ประเภทค6าก6อสร=า งสาธารณูปโภค โครงการ
ก6อสร=างถนน คสล) 8 นครนายก-ซอยรังสิต .พร=อมวางท6อระบายน้ํา คสล .ท=ายซอย -.7,800,000 ตั้งไว= (บาท
(เจ็ดล=านแปดแสนบาทถ=วน)และสภาเทศบาลนครรังสิตได=อนุมัติกันเงินไว=เบิกตัดป2งบประมาณรายจ6ายประจําป2
งบประมาณ พ 2555 .ศ .กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ ประจําป2 พ 2555.ศ. วันที่ 2555 กันยายน 25
หลักการ

๓๕
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช1าง
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

อุตสาหกรรมและการโยธา
ก1อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ค1าสาธารณูปโภค

เพื่อสมทบโครงการก1อสร-างถนน คสล 8 นครนายก-ซอยรังสิต .พร-อมวางท1อระบายน้ํา คสล .
(ท-ายซอย)
จํานวนเงิน -.2,917,000บาท
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
15,180.00
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เนื่องจากโครงการดังกล6าวมีความจําเปRนเร6งด6วนที่ต=องดําเนินการ เพื่อให=ประชาชนได=สามารถ
ใช=ประโยชน+ในการสัญจรไปมาได=อย6างสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน และเปRนการดําเนินการ
ตามอํา นาจหน= า ที่ของเทศบาลในการให=บ ริ การสาธารณะ ระบบโครงสร=า งพื้ นฐานให= มีความครบถ= ว นและมี
มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เพื่ อให= ดํ า เนิ น การก6 อสร= า งให= แ ล= ว เสร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค+ และสามารถจั ด ซื้ อจั ด จ= า งได= ต าม
ระเบียบ และสอดคล=องกับการจัดทํางบประมาณ จึงมีความจําเปRนที่จะต=องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วน

๓๖
เพื่อให=ระบบโครงสร=างพื้นฐานมีมาตรฐาน และมีระบบการระบายน้ําที่ดี ลดปWญหาน้ําท6วมขังในชุมชน เปRนการ
บําบัดความเดือดร=อนของประชาชนโดยตรง และเกิดประโยชน+ต6อชุมชนและสังคมโดยรวม และไม6อาจรอการ
จัดทําเปRนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได=
ข-อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
ให= ก ระทํ า ได= เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน= (๑ ) าที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นแต6ละประเภทตาม (๒ )
ระเบียบแล=ว
องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับไป
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว“
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสม ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 8 นครนายก-ซอยรังสิต .พร=อมวางท6อระบายน้ํา คสล .โครงการ เพื่อสมทบโครงการก6อสร=างถนน คสล 1
)ท=ายซอย( จํานวนเงิน -.2,917,000บาท (สองล=านเก=าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ=วน)
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด- อนุมัติ
ให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.ได= ครับ (โปรดยกมือ)
(สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.
โครงการ)สมทบโครงการก1อสร-างถนน คสล.พร-อมวางท1อระบายน้ํา คสล.
ซอยรังสิต) 8 นครนายก-ท-ายซอย(

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 20 เรื่องขอรับความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครรังสิต) (เทพธัญญะอุปถัมภ5)กองการศึกษา(
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ

นายเดชา กลิ่นกุสุม

๓๗
รองนายกเทศมนตรี

ทุกท6าน ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต
)เทพธัญญะอุปถัมภ+(
ด= ว ยเทศบาลนครรั ง สิ ต ได= เ ปQ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปฐมวั ย 5 -3 )ขวบ ที ่ ศู น ย+ (
เปR น ต= น มา 2535 ตั้ ง แต6 ป2 ก ารศึ ก ษา (เทพธั ญ ญะอุ ป ถั ม ภ+ ) พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลนครรั ง สิ ต และคณะ
ผู=บริหารท=องถิ่นได=มีนโยบายให=เปQดเปRนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต 5-4 เด็กอายุ )(เทพธัญญะอุปถัมภ+ )
(เทพธัญญะอุป ถัมภ+) โดยใช=อาคารเรียนร6วมกับศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต 2557 ในป2การศึกษา (ขวบ
ทั้งนี้เ พื่อเปRน การจัด การศึกษาให=มีคุณ ภาพและได=ม าตรฐาน สอดคล=องกับ ความต= อ งการของคนในท= อ งถิ่ น
และสั ง คม ซึ่ ง มี ค วามสํา คั ญ อย6 า งยิ่ ง ต6 อ การพั ฒ นาคนอั น เปR น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามสํา คั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นา
ท= องถิ่ น ในอนาคต
หลั ก การ
เพื่ อขอความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครรั งสิ ต จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลนคร
รั งสิ ต 2557 ในป2 การศึ กษา (ขวบ 5 -4 เด็ กอายุ ) (เทพธั ญ ญะอุ ป ถั มภ+ )

เหตุ ผล
เพื่ อจั ด การศึ กษาระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพและศั กยภาพคน
ในท= องถิ่ น ให= มีคุณลั กษณะที่ ส ามารถบู ร ณาการ วิ ถี ชี วิ ต ให= ส อดคล= อ งกั บ สภาพและความต= อ งการของสั ง คม
และประเทศชาติตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท=องถิ่น ทําให=องค+กรปกครองส6 ว น
ท=องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได=หลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึ ก ษาตาม
อั ธ ยาศั ย และการจั ด การศึ ก ษาในระบบขององค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ ่ น มี ส ิ ท ธิ จ ั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต6
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานไปจนถึ งระดั บ อุ ด มศึ กษา รวมถึ งการจั ด การศึ กษาปฐมวั ย ในสถานศึ กษา
กฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑ+ และวิ ธี การประเมิ น ความพร= อมในการจั ด การศึ กษา
ขั้ น พื้ น ฐานขององค+ กรปกครองส6 ว นท= องถิ่ น พ 2547 . ศ . ข= อ ให= อ งค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น ” กํา หนดว6 า 3
ซึ่ งได= รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาขององค+ กรปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น ที่ มี ค วามประสงค+ จ ะจั ด การศึ ก ษา หรื อ รั บ
โอนการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ เปลี่ ย นแปลงประเภทการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามกฎหมายว6 า
ด= ว ยการศึ ก ษาแห6 ง ชาติ ยื่ น คํา ขอต6 อ ส6 ว นราชการก6 อ นวั น เริ่ ม ต= น ป2 ก ารศึ ก ษาใหม6 ไม6 น= อ ยกว6 า หนึ่ ง ร= อ ย
แปดสิ บ วั น องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นใดที่จัดการศึกษาอยู6แล=ว ให=มีสิทธิจัดการศึกษาได=ต6อไปโดยไม6ต=องประเมิน
อีก แต6ถ=าเปRนการรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให=
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง “
ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงใช=ประเมินใน กรณี กรณีจัดการศึกษาขึ 3=นใหม6
กรณีเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา และกรณีขอถ6ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นที่
จะจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได= จ ะต= อ งผ6 า นการประเมิ น ความพร= อมก6 อ น หากองค+ ก รปกครองส6 ว นท= อ งถิ่ น มี
สถานศึกษาในสังกัดแล=ว สถานศึกษา หมายถึง หน6วยงานจัดการศึกษา )ที่เรียกชื่อต6างๆ เช6น สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนศูนย+การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน6วยงานจัดการศึกษาที่เรียกชื่ออย6างอื่น (
ไม6ว6า จะจัด การศึ กษาในระดั บ ประเภท หรือ รู ปแบบใด เมื่อจะเปลี่ ยนแปลงหรือขยายการจัดการศึกษาขั้ น
พื้นฐานเพิ่มก็ไม6ต=องประเมินความพร=อมอีก
เทศบาลนครรังสิตมีหน=าที่จัดการศึกษาให=แก6ประชาชนในท=องถิ่นของตนเองตามกฎหมาย ดังนี้
1.รัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 80 รัฐต=องดําเนินการตามแนวนโยบายด=านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต6อไปนี้

๓๘
(1) คุ=มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให=การศึกษาปฐมวัย
ส6งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร=างและพัฒนาความเปRนปgกแผ6นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งต=องสงเคราะห+และจัดสวัสดิการให=ผู=สูงอายุ ผู=ยากไร= ผู=พิการหรือทุพพลภาพและผู=อยู6ในสภาวะยากลําบาก
ให=มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได=
(2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให=สอดคล=องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให=มีแผนการศึกษาแห6งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาชองชาติ
จัดให=มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให=ก=าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝWง
ให=ผู=เรียนมีจิตสํานึกของความเปRนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน+ส6วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเปRนประมุข
(3) ส6งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นชุมชน องค+การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษา ให=เท6า
เทียม และสอดคล=องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห6งรัฐ
(4)ส6 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในศิ ล ปะวิ ท ยาการแขนงต6 า งๆ และเผยแพร6
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ของชาติ ตลอดจนค6 า นิ ย มอั น ดี งามและภู มิปW ญ ญา
ท=องถิ่น
(5) ส6 งเสริ มและสนั บ สนุ น ความรู= รั ก สามั ค คี แ ละการเรี ย นรู= ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก และเผยแพร6
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค6านิยมอันดีงามและภูมิปWญญาท=องถิ่น มาตราที่ 289
องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นย6อมมีอํานาจหน=าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปWญญาท=องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีงามของท=องถิ่น
องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นย6อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝgกอาชีพตามความ
เหมาะสม และความต=องการภายในท=องถิ่นนั้น และเข=าไปมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดย
คํานึงถึงความสอดคล=องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท=องถิ่นตามวรรคสอง องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปWญญาท=องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท=องถิ่น
2. พระราชบัญญัติการศึกษา พ 2542.ศ.และแก-ไขเพิ่มเติม (2 ฉบับที่)พ2545.ศ.
มาตรา องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 41
ตามความพร=อม ความเหมาะสม และความต=องการภายในท=องถิ่น
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให-แก1องค5กรปกครองส1วน
ท-องถิ่น พ2542.ศ.
มาตรา (9) 16ให=เทศบาลมีอํานาจหน=าที่ในการจัดการศึกษา
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ 2496 .ศ.และแก-ไขเพิ่มเติมถึง (12 ฉบับวันที่)พ2546 .ศ.
มาตรา 53เทศบาลนครมีหน=าที่ต=องทําตามมาตรา (6) 50กําหนดให=ราษฎรได=รับการศึกษา
อบรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอญัตติต6อสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครรังสิต 5-4) (เทพธัญญะอุปถัมภ+)ขวบ(
ของสภาท=องถิ่น” และข=อ 38 “การก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ให=กระทําได=โดย
ความเห็ น ชอบของสภาท= อ งถิ่ น และจั ด ทํ า งบประมาณรายจ6 า ยตามขั้ น ตอนของกฎหมาย การก6 อหนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งงบประมาณสําหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทําได=เมื่อมีความจําเปRนที่ไม6
อาจแยกงบประมาณตั้งจ6ายและดําเนินการในแต6ละป2งบประมาณได= ซึ่งเปRนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก6อสร=าง

๓๙
ที่ไม6อาจแยกจัดซื้อได=เปRนส6วน ๆ และไม6มีรายได=เพียงพอที่จะดําเนินการในป2งบประมาณเดียว ให=ก6อหนี้ผูกพันได=
ไม6เกินป2งบประมาณถัดไปและงบประมาณที่ก6อหนี้ผูกพันต=องไม6เกินร=อยละห=าสิบของงบประมาณรายจ6ายเพื่อการ
ลงทุนของป2งบประมาณที่ผ6านมา โดยจะต=องระบุในงบประมาณรายจ6ายในป2ปWจจุบันและในป2งบประมาณถัดไปให=
ชัดเจน”
จึง เรีย นมาเพื ่อ โปรดพิจ ารณานํ า เสนอสภาเทศบาลนครรัง สิต เพื ่อ อนุม ัต ิใ ห=โ อนเงิน
งบประมาณเพื่อตั้งจ6า ยเปRนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 เปRนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่ง
ล=า นบาทถ= ว น) และเพื่ อขอรั บ ความเห็ นชอบการก6 อหนี้ผู กพัน งบประมาณรายจ6 ายเกิ น กว6 า หนึ่ งป2 งบประมาณ
ป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 เปRนเงิน 5,000,000.- บาท (ห=าล=านบาทถ=วน)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 และขอรับความเห็นชอบก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6า
หนึ่งป2งบประมาณ ได= (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 และเห็นชอบให-ก1อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ1ายเกินกว1าหนึ่งป
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 22 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู=บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

ด= ว ยเทศบาลนครรั ง สิ ต เปR น เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตแบบรวดเร็ ว และมี ป ระชาชนได= ม า
อาศั ย อยู6 เ ปR น จํา นวนมากทํา ให= เ ด็ ก ซึ่ ง เปR น บุ ต รหลานไม6 มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เปR น
เร6 ง ด6 ว นที่ จ ะต= อ งดํา เนิ น การตามภารกิ จ หน= า ที่ แ ละตามนโยบายจากผู= บ ริ ห ารแก= ไ ขปW ญ หาความเดื อ ดร= อ น
ให= แก6 ผู= ป กครองที่ บุ ต รหลานที่ ยั งไม6 มีที่เ รี ย นและมี ความจํา เปR น ที่ จ ะต= อ งจั ด หาสถานศึ ก ษาให= เ ด็ ก ได= มี ที่ เ รี ย น
ทุ ก คน ซึ่ ง เปR น การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม แก= ไ ขความเดื อ ดร= อ นของประชาชน เทศบาลจึ ง ต= อ งดํา เนิ น
โครงการก6อสร=างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม(จันทร+สุขอุทิศ) เปRนอาคาร คสล 5 .ชั้น ตั้งอยู6ที่ ซอยรังสิต 56 นครนายกนครนายก-ถนนรั ง สิ ต ตํ า บลประชาธิ ปW ต ย+ อํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เปR นเงิ นค6 าก6 อสร= างทั้ งสิ้ น
(สิบหกล=านบาทถ=วน) บาท -.16,000,000

๔๐

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
(เทพธัญญะอุปถัมภ+)เห็นชอบให=จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต
ได= ครับ (โปรดยกมือ) (สมาชิกฯ ยกมือเปRนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให-จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ5)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 21 เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายเปEนรายการ
ใหม1ประจําปงบประมาณ พและขอรับความเห็นชอบก1อหนี้ผูกพัน 2556 .ศ.
(กองการศึกษา)งบประมาณรายจ1ายเกินกว1าหนึ่งปงบประมาณ
-ขอเชิญผู=บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียนท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติ เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6
ประจํ า ป2 ง บประมา .พ.ศ. 2556 และขอรั บ ความเห็ น ชอบก6 อ หนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ
ด= ว ยเทศบาลนครรั ง สิ ต เปR น เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตแบบรวดเร็ ว และมี ป ระชาชนได= ม า
อาศั ย อยู6 เ ปR น จํา นวนมากทํา ให= เ ด็ ก ซึ่ ง เปR น บุ ต รหลานไม6 มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เปR น
เร6 ง ด6 ว นที่ จ ะต= อ งดํา เนิ น การตามภารกิ จ หน= า ที่ แ ละตามนโยบายจากผู= บ ริ ห ารแก= ไ ขปW ญ หาความเดื อ ดร= อ น
ให= แก6 ผู= ป กครองที่ บุ ต รหลานที่ ยั งไม6 มีที่เ รี ย นและมี ความจํา เปR น ที่ จ ะต= อ งจั ด หาสถานศึ ก ษาให= เ ด็ ก ได= มี ที่ เ รี ย น
ทุ ก คนซึ ่ ง เปR น การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม แก= ไ ขความเดื อ ดร= อ นของประชาชน เทศบาลจึ ง ต= อ งดํา เนิ น
โครงการก6อสร=างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม(จันทร+สุขอุทิศ) เปRนอาคาร คสล 5 .ชั้น ตั้งอยู6ที่ ซอยรังสิต 56 นครนายกนครนายก-ถนนรั ง สิ ต ตํ า บลประชาธิ ปW ต ย+ อํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เปR นเงิ นค6 าก6 อสร= างทั้ งสิ้ น
-.16,000,000บาท(สิบหกล=านบาทถ=วน)
หลั ก การ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต6 อ สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต โอนเงิ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ6 า ยเปR น รายการใหม6
และขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิต ในการก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ
ป2งบประมาณ พ 2557 .ศ .โดยมีรายละเอี ยดงบประมาณรายจ6ายที่ใช=ในการดํ าเนิ นโครงการก6อสร=างอาคารเรี ยน
โรงเรียนมัธยม (จันทร+สุขอุทิศ)ดังนี้
1. จ6ายจากโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ 2556
จํานวน -.1,000,000บาท
2. จ6ายจากเงินจ6ายขาดเงินสะสม ประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.
จํานวน -.10,000,000บาท
3. ก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ป2งบประมาณ พ2557 .ศ.
จํานวน -.5,000,000บาท
รวมเปEนเงินทั้งสิ้น -.16,000,000บาท

๔๑
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ2556 .ศ.
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
โอนเพิ่มตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1
งบกลาง
แผนงาน งบกลาง
ประเภท สํารองจ6าย
เงิน สํารองจ6ายในกรณีฉุกเฉินเร6งด6วน
หรือจําเปRนต=องรีบดําเนินการ และเปRนภารกิจของเทศบาล
นครรังสิต เปRนเงินบาท -.1,000,000

แผนงาน การศึกษา
งาน
งานระดับมัธยมศึกษา
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
โครงการก1อสร-างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม-.1,000,000 เปEนเงิน (จันทร5สุขอุทิศ)บาท
เพื่ อ จ6 า ยเปR น ค6 า ก6 อ สร= า งอาคารเรี ย น ตั้ ง อยู6 ที่
ซอยรังสิตนครนายก-ถนนรังสิต 56 นครนายก- ตําบล
ประชาธิปWตย+ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปRนอาคาร
คสล 5 .ชั้ น รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ เ ทศบาล )
กําหนด

พร= อมทั้ งขอรั บ ความเห็ น ชอบก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ
ป2งบประมาณ พ2557 .ศ. จํานวน -.5,000,000บาท (ห=าล=านบาทถ=วน)
เหตุ ผล
เนื่ อ งจากเทศบาลนครรั ง สิ ต ไม6 ไ ด= ตั้ ง งบประมาณไว= เ มื่ อ คราวตราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ6 า ยประจํา ป2 งบประมาณ พ 2556 . ศ . และโครงการดั ง กล6 า วเปR น โครงการที่ ไ ม6 อ าจแยกจั ด ซื้ อ จั ด จ= า ง
ได= เ ปR น ส6 ว น ๆ และเทศบาลไม6 มีร ายได= เ พี ย งพอที่ จ ะดํา เนิ น การในป2 ง บประมาณเดี ย วได= ดั ง นั้ น เพื่ อ โครงการ
ก6 อสร= างอาคารเรี ยน โรงเรี ยนมั ธยม (จั นทร+ สุ ขอุ ทิศ )เปR นไปด= วยความเรี ยบร= อยจึ งจํ าเปR นต= องขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ2556 .ศ. เปRนเงิน -.1,000,000และขอรับขอรั บ
ความเห็ น ชอบก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ป2งบประมาณ พ2557 .ศ. จํานวน
-.5,000,000บาท (ห=าล=านบาทถ=วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด=วยวิธีงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น พ .ศ.
2541แก=ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ (3 พ 2543 .ศ.ข=อ ” 27การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+
ที่ดินและสิ่งก6อสร=างที่ทําให=ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายรายการใหม6ให=เปRนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท=องถิ่น “และข=อ ” 38การก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ให=กระทําได=โดย
ความเห็ น ชอบของสภาท= อ งถิ่ น และจั ด ทํ า งบประมาณรายจ6 า ยตามขั้ น ตอนของกฎหมาย การก6 อหนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งงบประมาณสําหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง จะกระทําได=เมื่อมีความจําเปRนที่ไม6
อาจแยกงบประมาณตั้งจ6ายและดําเนินการในแต6ป2งบประมาณได= ซึ่งเปRนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก6อสร=าง ที่
ไม6อาจแยกจัดซื้อได=เปRนส6วน ๆ และไม6มีรายได=เพียงพอที่จะดําเนินการในป2งบประมาณเดียว ให=ก6อหนี้ผูกพันได=ไม6
เกินป2งบประมาณถัดไปและงบประมาณที่ก6อหนี้ผูกพันต=องไม6เกินร=อยละห=าสิบของงบประมาณรายจ6ายเพื่อการ
ลงทุนของป2งบประมาณที่ผ6านมา โดยจะต=องระบุในงบประมาณรายจ6ายในป2ปWจจุบันและในป2งบประมาณถัดไปให=
ชัดเจน “
จึง เรีย นมาเพื ่อ โปรดพิจ ารณานํ า เสนอสภาเทศบาลนครรัง สิต เพื ่อ อนุม ัต ิใ ห=โ อนเงิน
งบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 เปRนเงิน 1,000,000.-บาท(หนึ่งล=าน

๔๒
บาทถ= ว น) และเพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบการก6 อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ6 า ยเกิ น กว6 า หนึ่ ง ป2 ง บประมาณ
ป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 เปRนเงิน 5,000,000.-บาท(ห=าล=านบาทถ=วน)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
เรื่องอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปRนรายการใหม6ประจําป2งบประมาณ
พ 2556 .ศ.และขอรับความเห็นชอบก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6า
หนึ่งป2งบประมาณ ได= ครับ (โปรดยกมือ) สมาชิกฯ ยกมือเปRน) เอกฉันท+(
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ1ายเปEนรายการใหม1ประจําปงบประมาณ
2556 .ศ.พและขอรับความเห็นชอบก1อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ1ายเกิน
กว1าหนึ่งปงบประมาณ ปงบประมาณ พ2557 .ศ.

ระเบียบวาระที่ 22เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ) 2556 .ศ.กองการศึกษา(
ขอเชิญผู=บริหารนายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู=ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ2556.ศ.
ด= ว ยเทศบาลนครรั ง สิ ต เปR น เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตแบบรวดเร็ ว และมี ป ระชาชนได= ม าอาศั ย อยู6 เ ปR น
จํา นวนมากทํา ให= เ ด็ กซึ่ งเปR น บุ ต รหลานไม6 มีส ถานศึ ก ษาที่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํา เปR น เร6 ง ด6 ว นที่ จ ะต= อ ง
ดํา เนิ น การตามภารกิ จ หน= า ที่ แ ละตามนโยบายจากผู= บ ริ ห ารแก= ไ ขปW ญ หาความเดื อ ดร= อ นให= แ ก6 ผู= ป กครองที่
บุ ต รหลานที่ ยั ง ไม6 มี ที่ เ รี ย นและมี ค วามจํา เปR น ที่ จ ะต= อ งจั ด หาสถานศึ ก ษาให= เ ด็ ก ได= มี ที่ เ รี ย นทุ ก คน ซึ่ ง เปR น
การบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม แก= ไ ขความเดื อ ดร= อ นของประชาชน เทศบาลจึ ง ต= อ งดํา เนิ น โครงการก6อสร=าง
อาคารเรียน โรงเรียนมัธยม(จันทร+สุขอุทิศ) เปRนอาคาร คสล 5 .ชั้น ตั้งอยู6ที่ ซอยรังสิต-ถนนรังสิต 56 นครนายกนครนายก ตําบลประชาธิปWตย+ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปRนเงินค6าก6อสร=างทั้งสิ้น บาท -.16,000,000
(สิบหกล=านบาทถ=วน)
หลั ก การ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต6 อ สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสม ประจํา ป2 ง บประมาณ พ . ศ .
2556 ดําเนินโครงการก6อสร=างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม (จันทร+สุขอุทิศ)โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ6ายที่ใช=
ในการดําเนินการโครงการ ดังนี้
1. จ6ายจากโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ 2556
จํานวน -.1,000,000บาท
2. จ6ายจากเงินจ6ายขาดเงินสะสม ประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.
จํานวน -.10,000,000บาท
3. ก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ป2งบประมาณ พ2557 .ศ.
จํานวน -.5,000,000บาท
รวมเปEนเงินทั้งสิ้น -.16,000,000บาท
ดังนั้น จึงขออนุมัติจ6 า ยขาดเงิ น สะสม ประจํา ป2 งบประมาณ พ2556 . ศ. ดังนี้

๔๓
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
งานระดับมัธยมศึกษา
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
โครงการก1อสร-างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม- บาท -.10,000,000 เปEนเงิน (จันทร5สุขอุทิศ)
เพื่อจ6ายเปRนค6าก6อสร=างอาคารเรียน ตั้งอยู6ที่ ซอยรังสิตนครนายก-ถนนรังสิต 56 นครนายก- ตําบลประชาธิปWตย+
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปRนอาคาร คสล 5 .ชั้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มีนาคม 15
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท=องที่
3,594.80
ภาษีปNาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู=ดูแลเด็ก, ค6าจ=างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน (
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 45,988,380.00
2556
รายจ6ายที่ผู=บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 669,624.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
131,337,803.78
41,758,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
62,358,297.24
กันไว=เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครรังสิต ไม6ได=ตั้งงบประมาณไว=เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2 งบประมาณ พ 2556 .ศ.ดังนั้น เพื่อให=โครงการก6อสร=างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม (จันทร+สุขอุทิศ)
เปRนไปด=วยความเรียบร=อยจึงจําเปRนต=องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสม ประจําป2งบประมาณ พ2556 .ศ.
ข-อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด=วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข=อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน= า ที่ ได= เมื่ อได= รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท= องถิ่ น ภายใต= เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้

๔๔
ให=กระทําได=เฉพาะกิจการซึ่งอยู6ในอํานาจหน=าที่ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
(๑)
ซึ่งเกี่ยวกับด=านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปRนการเพิ่มพูนรายได=ขององค+กรปกครองส6วนท=องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร=อนของประชาชน ทั้งนี้ ต=องเปRนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท=องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
ได=ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท=องถ (๒) ิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล=ว
เมื่อได=รับอนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสมแล=ว องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นต=องดําเนินการก6อหนี้ (๓)
ผูกพั นให= เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม6เกิ นหนึ่งป2 ถัดไป หากไม6 ดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนดให=การใช=
จ6ายเงินสะสมนั้นเปRนอันพับ
ทั้งนี้ ให=องค+กรปกครองส6วนท=องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช=จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให=คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว“
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่ออนุมัติให=จ6ายขาดเงินสะสม
ประจําป2งบประมาณ พ - .10,000,000 จํานวนเงิน 2556 .ศ .บาท (สิบล=านบาทถ=วน )เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่ผู=บริหารได=เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู=ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุมัติ
ให=จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ 2556 .ศ.ได= ครับ (โปรดยกมือ)
สมาชิกฯ)ยกมือเปRนเอกฉันท+
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ2556 .ศ.
)โครงการก1อสร-างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยม (จันทร5สุขอุทิศ)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 23 เรื่องอื่น ๆ (ถ-ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม6 ถ=าไม6มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท6านได=มา
ประชุมวันกันในวันนี้ และขอปQดประชุม

ปQดประชุมเวลา 12.30น.
(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน=าฝEายบริหารงานทั่วไป
ผู=ถอดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

๔๕
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได=ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม2556
เวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)
(นายรัตนโชติ

ประธานกรรมการ

ยิ่งแจ6มศิริ)
กรรมการ
(นางพรพักตร+ เต็กสี)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร)
(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

เลขานุการ/กรรมการ

(นายสนิท บุญธรรม)
(นายชลอ พลอยแสนรัก)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได=รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจําป2 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ประธานสภาเ
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ(

(ลงชื่อ)ทศบาล

๔๖

