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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจําป! พ.ศ. 2556
วันที่ 4 กรกฎาคม 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. นางสาวฐิติกานต+
11. นายชลอ
12. นายบํารุง
13. นางสมจิตร
14. นายนเรศ
15. นายดํารงค+ศักดิ์
16. นายพัชรพล
17. นายพิชัย
18. นายสวงค+
19. นางนันทนีย+
20. นางสมบูรณ+
21. นายปรีชา
22. นายอํานาจ
23. นายสนิท
24. นายทรงสวัสดิ์
25. นายชัยชนะ
26. นายสมปอง
27. นายชั้น
28. นายออด
29. นายอนันต+
30. นายทวีศักดิ์

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
อินทร+เนื่อง
พิทักษ+ไพบูลย+กิจ
เขียวเป23ยม
ยิ่งแจ6มศิริ
เต็กสี
เด6นดวง
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
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สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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ผู-เข-าร1วมประชุม
1. พันโทนายแพทย+วิสิทธิ์
2. นายสุเมธ
3. นายสง6า
4. นายครรชิต
5. นางสาวสุกัญญา
6. นายสุรพัศ
7. นางสาวชฎารัตน+
8. นางสุมาลี
9. ว6าที่ร>อยตรีชาญวุฒิ
10. นางสาวรัตนาภรณ+
11. นางสาวจินตนา
12. นายพลกฤต
13. นางธัญญา
14. นางทิพวัลย+
15. พ.ต.อ.ตระกูล
16. พ.ต.อ.เวไนย
17. นางนพพา
18. นายกนกชัย
19. นางสมควร
20. นางจุพารัตน+
21. นางสุนันท+
22. นายจรินทร+
23. นางแอRว
24. นายปกรณ+
25. นางคะแนน
26. นายสําเนียง
27. นายสนธยา
28. นายยิ้ว
29. นายศรสิน
30. น.อ.วราชุน
31. นายประสงค+
32. นางสาวนพเก>า

กลิ่นกุสุม
กัลยาณสิทธิ์
จรัสบุญไพศาล
อมรทิพย+รัตน+
สุขการณ+
ลิ่มวงศ+
กุศล
เลี้ยงตระกูลงาม
บําเทิงเวชช+
ระวังพาล
ราชวงษ+
สุทธิจํานงค+
แฟงจันทร+
เทพธัญญะ
เกียวประเสริฐ
สุทธิสุนทร
บุญพร
อนันต+ชมน+วงวศ+
แก>วการโท
เมืองปฐม
พิมพ+เงิน
หวังเจริญ
นิลรัตน+ ณ อยุธยา
สว6างการ
บัวผัน
ตนะสุต
เสนาจันทร+
ดุลยประพันธ+
นาในนที
ออนขาว
ศรีแจ6ม
เจริญวงศ+

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู>อํานวยการสํานักการคลัง
หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล
ผู>อํานวยการสํานักการช6าง
ผู>อํานวยการกองการศึกษา
ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู>อํานวยการส6วนการโยธาฯ
หัวหน>าฝIายบริหารงานทั่วไป
หัวหน>าฝIายบริหารงานสาธารณสุข
ผกก.สภ.ประตูน้ําจุฬาฯ
รองผกก.ฯ ประตูน้ําจุฬาฯ
ชุมชนซอยรังสิต-นครนายก ๔
ชุมมชนสร>างบุญ
ชุมชนเลียบคลองพัฒนา
ชุมชนซอยรังงสิตนครนายก ๒๐
ชุมชนซอยรังสิตนครนายก ๒๐
ชุมชนซอยรังสิตนครนายก ๓๙๑
ชุมชนสร>างบุญ
๔๙ ซอย ๔
๗๒ ซอย ๔
๓๓๐ ซอย ๒๑
๓๔๘ ซอยรังสิตนครนายก ๒๑
ชุมชนกรุงเทพเมืองใหม6
ชุมชนเสนาวิลล6า๙๑
ชุมชนรัตนโกสินทร+
เจ>าพนักงานพัฒนาชุมชน ๖ว
เจ>าพนักงานการเงินและบัญชี ๒

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ4วาน
บัดนี้ ได>เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สอง
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจําป2 พ.ศ. 2556 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค+ประชุมแล>ว
ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล6าว
เปWดประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท6านนายกเทศมนตรี ท6านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน>าส6วน
การงานทุ ก ท6 า น วั น นี้ เ ปX น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส อง
ประจําป2 พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกมาครบองค+ประชุมแล>ว ผมขอเปWดการประชุม
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ
๑. ขอแจ>งการโอน(ย>าย)ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ราย คือ
๑.1 นายประสงค+ ศรีแจ6ม โอนย>ายมาจากองค+การบริหารส6วนตําบล
บางตะไนย+ จังหวัดนนทบุรี มาดํารงตําแหน6ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 6ว
กองสวัสดิการสังคม
๑.๒ นางสาวนพเก>า เจริญวงศ+ โอนย>ายมาจากองค+การบริหารส6วนตําบล
ชุมพล จังหวัดนครนายก มาดํารงตําแหน6ง เจ>าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ 2 สํานักการคลัง
๒. ขอแจ>งยกเลิกโครงการ จํานวน 11 โครงการ คือ
๒.1 โครงการก6อสร>างทางรถจักรยานบริเวณริมเขื่อนสะพานแดง
เปXนเงิน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล>านหนึ่งแสนบาทถ>วน) เนื่องจากผัง
บริ เ วณการก6 อ สร> า งอยู6 ใ นแนวเขตพื้ น ที่ ก ารก6 อ สร> า งพนั ง กั้ น น้ํ า ของกรม
ชลประทาน
๒.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+การเกษตร เปXนเงิน 2,300,000.- บาท
(สองล>านสามแสนบาทถ>วน) เนื่องจากในการประมูลด>วยระบบอิเล็กทรอนิกส+ มี
ผู>ยื่นซองเอกสารถูกต>องเพียงรายเดียวทําให>ไม6เกิดการแข6งขันอย6างเปXนธรรมจึง
ยกเลิกประกาศการประมูล
๒.3 แจ>งยกเลิกโครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอยฯ รวม 8 โครงการ
เปXนเงิน 6,560,000.-บาท (หกล>านห>าแสนหกหมื่นบาทถ>วน)และโครงการ
ก6 อ สร> า งถนนหิ น คลุ ก ช6 ว งระหว6 า งซอยรั ง สิ ต -นครนายก 31 ถึ ง ซอยรั ง สิ ต นครนายก 41 จํานวน 1 โครงการ เปXนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล>านบาท
ถ>วน)
๓. บันทึกเรื่องข>อตกลงความร6วมมือระหว6างองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นในพื้นที่
คลองรั งสิ ต เนื่ องจากจั งหวั ด ปทุ มธานี ได> จั ด ทํ า บั น ทึ กข> อตกลงความร6 ว มมื อ
ระหว6 า งองค+ ก รปกครองส6 ว นท> อ งถิ่ น และส6 ว นราชการที่ เ กี่ ย วข> อ ง โดยมี
วัตถุประสงค+หลักเพื่อระดมความร6วมมือในการพัฒนาคลองรังสิตให>เปXนเส>นทาง
สัญจรทางน้ํา ดําเนินการภายใต>ศูนย+ความร6วมมือองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
เพื่อการพัฒนาคลองรังสิต โดยมีภาคีสมาชิกประกอบด>วยองค+กรปกครองส6วน
ท>องถิ่น 4 แห6ง และราชการที่เกี่ยวข>อง 3 แห6ง รวม 7 แห6ง จึงขอแจ>งให>ทุก
ท6านทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดที่ส6งไปให>ครับ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
-สําหรับรายงานการประชุมท6านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท6านคงได>รับแล>วสมาชิก
สภาเทศบาลท6านใดจะขอแก>ไขเพิ่มเติมข>อความใดบ>าง ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (โปรดยกมือ) (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ4วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต1งตั้งเป=น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แทนตําแหน1งที่ว1าง
-ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป2 พ.ศ. 2554
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 เห็ น ชอบให> ส มาชิ ก สภาเทศบาลเปX น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลได>
แต6งตั้งตามคําสั่ง ที่ 432/2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ซึ่งประกอบด>วย
1. นายออด คงมานนท+
2. นายพัชรพล คุณสมบัติ
3. นายชูชาติ พันนัทธี
เนื่องจาก นายชูชาติ พันนัทธี สมาชิกสภาเทศบาล ได>ถึงแก6กรรมเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2555 จึงทําให>คณะกรรมการชุดดังกล6าวว6างลง จํานวน 1 ตําแหน6ง
เพื่อให>คณะกรรมการฯ ครบตามจํานวนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2548 ข>อ 28 (1)
ซึ่งกําหนดให>มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแต6งตั้ง
จากสมาชิ กสภาเทศบาลที่ ส ภาคั ด เลื อก จํ า นวน 3 คน ดั งนั้ น จึ งขอให> ส ภา
เทศบาลได>คัดเลือกสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 ท6าน เพื่อ
เปXนคณะกรรมการฯ แทนตําแหน6งที่ว6าง

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสนิท บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญท6านสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 ท6าน เพื่อเปXนคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท6านผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายสนิท บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓ ขอเสนอนายชั้น รักสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๔ เปXนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา แทนตําแหน6งที่ว6างครับ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู>รับรองครับ(สมาชิกยกมือรับรองถูกต>อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม6 เมื่อไม6มีท6านใดเสนอ
เปXนอย6างอื่นอีก เปXนอันว6าที่ประชุมเห็นชอบให> นายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภา
เทศบาล เปXนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แทน
ตําแหน6งที่ว6าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบให- นายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล เป=นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลแทนตําแหน1งที่ว1าง

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติแก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส1วนแผนงานและงบประมาณ)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญั ตติเ รื่องขออนุ มัติ แก> ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณประจํา ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556

5
ตามที่เทศบาลนครรังสิตได>ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําป2 พ.ศ. 2556 เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สํานักปลัดเทศบาล ส6วนแผนงานและงบประมาณ ได>อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้ง
จ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภั ยของระบบ
เครือข6ายและระบบเก็บข>อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร+ ตามพระราชบัญญัติว6าด>วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร+ พ.ศ. 2550 รวมเปXนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หนึ่งล>านสามแสนบาทถ>วน) นั้น
หลักการ
เนื่องจากรายการที่โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2556 มีการจัดซื้อครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+แต6ตั้งโครงการในหมวดค6าใช>สอย และจํานวนงบประมาณที่ตั้งไว>มีจํานวน
ลดลง จึงขอแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปXนหมวดค6าครุภัณฑ+ ประเภทครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+ โครงการ
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข6ายและระบบเก็บข>อมูลจราจรคอมพิวเตอร+ ตามพระราชบัญญัติ
ว6าด>วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร+ พ.ศ. 2550 รวมเปXนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล>านสามแสนบาทถ>วน)
ข-อความเดิม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค1าใช-สอย
ประเภท รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม1เข-าลักษณะรายจ1ายหมวดอื่น
โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข6ายและระบบเก็บข>อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร+ ตามพระราชบัญญัติว6าด>วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร+ พ.ศ. 2550 เปXนเงิน
1,300,000 บาท (หนึ่งล>านสามแสนบาทถ>วน)

ข-อความใหม1
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4
โครงการติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
เครื อ ข6 า ยและระบบเก็ บ ข> อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร+ ตาม
พระราชบั ญญั ติ ว6 าด> วยการกระทํ าความผิดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร+
พ.ศ. 2550
รายละเอียดตามมาตรฐานราคากลางกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร กระทรวงมหาดไทย กํ า หนด มี
รายละเอียดดังนี้
(1) อุ ป กรณ4 ปF อ งกั น เครื อ ข1 า ย (Firewall) แบบที่ 2
เปXนเงิน 700,000.-บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปXนอุปกรณ+ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall
แบบ Appliance
- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม6น>อย
กว6า 1.2 Gbps
- มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ 10/100/1,000 Mbps
จํานวนไม6น>อยกว6า 4 ช6อง
- สามารถตรวจสอบและปxองกันการบุกรุกแบบต6าง ๆ อย6างน>อยดังนี้
Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address
Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack,
TCP Fragment ICMP Fragment เปXนต>นได>
- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ
Network Address Translation (NAT) และ Port Address
Translation (PAT) ได>
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ข-อความใหม1
- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได>
- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได>
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ+ผ6านมาตรฐาน HTTPS ได>เปXนอย6างน>อย
- สามารถเก็ บ รายล ะเอี ย ดและตรว จสอบการใช> ง าน
(Logging/Monitoring) โดยเก็บเปXน Syslog ได>
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
- สามารถใช>งานตามมาตรฐาน IPv6 ได>
(2) อุปกรณ4จัดเก็บ Log File แบบที่ 3
เปXนเงิน 400,000.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปXนอุปกรณ+ Appliance หรืออุปกรณ+คอมพิวเตอร+ที่สามารถ
เก็บรวบรวมเหตุการณ+ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ+ที่
เปXน appliances และ non- appliances เช6น Firewall,
Network Devices ต6างๆ
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข6าย และ
ระบบฐานข>อมูล เปXนต>นได>อย6างน>อย 10 อุปกรณ+ต6อระบบ โดย
สามารถแสดงผลอยู6ภายใต>รูปแบบ(format) เดียวกันได>
- มีระบบการเข>ารหัสข>อมูลเพื่อใช>ยืนยันความถูกต>องของข>อมูล
ที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว6า
- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ+ เช6น
Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปXนต>นได>
- สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ+ ผ6 า นมาตรฐาน HTTPS,
Command Line Interface และ Secure Shall (SSH)ได>
- สามารถจัดเก็บ Log File ได>ถูกต>อง ตรงตามพระราชบัญญัติว6า
ด> ว ยการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร+ พ.ศ. 2550 โดยได>
รับรองมาตรฐานการจัดเก็ บและรักษาความปลอดภัย ของ log
file ที่ได>มาตรฐานสากล เช6น
มาตรฐานของศูนย+อิเล็กทรอนิกส+และคอมพิวเตอร+
แห6งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เปXนต>น
- สามารถทําการสํารองข>อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ+
จัดเก็บข>อมูลภายนอก เช6น Tape หรือ DVD หรือ External
Storage เปXนต>นได>
- สามารถจั ด เก็ บ ข> อ มู ล เหตุ ก ารณ+ ต6 อ วิ น าที (Event per
Seconds) ได>ไม6น>อยกว6า 7,000 eps
(3) เครื่องสํารองไฟฟFา ขนาด 3 kVA เปXนเงิน 38,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟxาด>านนอกไม6น>อยกว6า 3 kVA และ 2,100 W
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว6า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว6า
- สามารถสํารองไฟฟxาที่ Full Load ได>ไม6น>อยกว6า 5 นาที
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ข-อความใหม1
(4) ค1าติดตั้งอุปกรณ4ในระบบเครือข1าย
เปXนเงิน 162,000.-บาท
ประกอบด>วย
1.นําอุปกรณ+ทั้งหมดไปติดตั้ง
2.Commissioning อุปกรณ+ทั้งหมดที่ติดตั้ง
3.Tune กับระบบเดิม
รวม 4 รายการ เป=นเงินทั้งสิ้น 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>านความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วน
ท>องถิ่น พ.ศ.2541 (แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข>อ 29 “การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ครุ ภั ณฑ+ ที่ ดิ น และสิ่ งก6 อ สร> า งที่ ทํ าให> ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-แก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขออนุมัติแก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ1ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2555
(กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญั ต ติ เ รื่องขออนุ มัติ แก>ไขเปลี่ย นแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณรายจ6 า ย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2555
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ตามที่ ก องการศึ ก ษา ได> รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป2
งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการก6อสร>างอาคารเรียนดวงกมล ซอยรังสิต-นครนายก 40 แผนงาน
การศึกษา งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร>าง ประเภทอาคาร จํานวนเงิน
30,000,000.-บาท ซึ่งสภาเทศบาลได>มีมติอนุมัติให>ขยายเวลาเบิกจ6ายเงิน กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน เมื่อคราวประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ พ.ศ. 2555 เมื่อวันจันทร+ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 255๕ นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังต6อไปนี้
ข-อความเดิม

ข-อความที่ขอเปลี่ยนแปลง

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
โครงการก1อสร-างอาคารโรงเรียนดวงกมล
ซอยรังสิต-นครนายก 40
งบประมาณตั้งไว> 30,000,000.-บาท
โดยทําการก6อสร>างอาคารโรงเรียนดวงกมล
ระยะที่ 1 ก1อสร-างงานฐานรากทั้งหมด งานวิศวกรรม
โครงสร> า งของอาคารเฟส 1 งานสถาป’ ต ยกรรมของ
อาคารเฟส 1 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 งานวิศวกรรม
ระบบของอาคารเฟส 1 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลนครรังสิตกําหนด

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
โครงการก1อสร-างอาคารโรงเรียนดวงกมล
ซอยรังสิต-นครนายก 40
งบประมาณตั้งไว> 30,000,000.-บาท
โดยทําการก6อสร>างอาคาร คสล. 5 ชั้น ระยะที่ 1
ก6 อสร> า งงานวิ ศวกรรมโครงสร> า งของอาคารทั้ งหมด, งาน
สถาป’ตยกรรมชั้นที่ 1, งานระบบสุขาภิบาลบริเวณชั้นที่ 1,
งานระบบไฟฟxาและสื่อสารบริเวณชั้นที่ 1, (ยกเว>นงานขยาย
เขตติ ด ตั้ งหม> อ แปลงไฟฟx า และชุ ด ห> อ งควบคุ ม ) ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลนครรังสิตกําหนด

เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิตตั้งอยู6ที่ ซอยรังสิต-นครนายก 40
ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลประชาธิป’ตย+ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได>มีการขยายชั้นเรียนมาจนถึงระดับ
ประถมศึกษาป2ที่ 4 ทําให>มีจํานวนอาคารเรียนไม6เพียงพอต6อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนโดยเฉพาะในป2การศึกษา 2557 จะมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับประถมศึกษาป2ที่ 5
ดังนั้น จึงต>องดําเนินโครงการก6อสร>างอาคารเรียน โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต
เปX น อาคาร คสล. 5 ชั้ น ซึ่ งเดิ มงบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป2 2555 งบประมาณตั้ งไว>
30,000,000 บาท (สามสิบล>านบาทถ>วน) ให>ทําการก6อสร>างอาคารเรียนโรงเรียนดวงกมล ระยะที่ 1 ก6อสร>าง
ฐานรากทั้งหมด งานวิศวกรรมโครงสร>างของอาคารเฟส 1 งานสถาป’ตยกรรมของอาคารเฟส 1 บริเวณชั้น 2 และ
ชั้น 3 งานวิศวกรรมระบบของอาคารเฟส 1 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 เท6านั้น ส6วนโครงสร>างอาคารชั้นที่ 4 และชั้น
ที่ 5 ยังไม6ได>ดําเนินการก6อสร>าง ซึ่งตามหลักวิศวกรรมโครงสร>างอาคาร จะต>องก6อสร>างงานวิศวกรรมโครงสร>าง
อาคารให>แล>วเสร็จทั้ง 5 ชั้นก6อน เพราะหากก6อสร>างภายหลังเมื่อมีการเปWดใช>อาคารแล>ว อาจมีผลกระทบกับ
โครงสร>างอาคาร และงานสถาป’ตยกรรมเดิมที่ก6อสร>างไปแล>ว เมื่อใช>เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ+ต6างๆ เข>ามาทํางาน
จะเปXนอันตรายกับผู>ใช>อาคารได>
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เพื่อให>การดําเนินงานในด>านการก6อสร>างอาคารของโครงการฯ เปXนไปด>วยความเรียบร>อยตาม
หลักวิศวกรรมโครงสร>างอาคาร และสามารถดําเนินการก6อสร>างได>ทันภายในป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมี
ความประสงค+ขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2555
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วน
ท>องถิ่น พ.ศ.2541 (แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข>อ 29 “การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ครุ ภั ณฑ+ ที่ ดิ น และสิ่ งก6 อ สร> า งที่ ทํ าให> ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย นหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น” ข>อ 31 “การโอน การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได>เบิกตัดป2หรือขยายเวลาให>เบิกตัดป2ไว> จะกระทําได>ต6อเมื่อได>รับอนุมัติจากผู>มีอํานาจ
ให>เบิกตัดป2ได>”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุ มัติใ ห> แก> ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2555 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXน
เอกฉันท+)
อนุมัติให-แก-ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ1ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2555

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1าย
เป=นรายการใหม1 ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่ ฝI า ยช6 า งสุ ข าภิ บ าล ส6 ว นการโยธาและช6 า งสุ ขาภิ บ าล แจ> งจํ า หน6 า ยครุ ภั ณ ฑ+ ประเภท
ตู>ควบคุมเครื่องสูบน้ําประปาที่ติดตั้งบริเวณสถานีขนถ6ายขยะมูลฝอย เนื่องจากมีสภาพชํารุดไม6สามารถซ6อมแซมให>
กลับมาใช>งานได>ดังเดิม แต6เนื่องจากบริเวณสถานีขนถ6ายขยะมูลฝอย มีความจําเปXนต>องใช>น้ําประปาที่มีระบบการ
ช6วยงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนําน้ําประปามาใช>ในการทําความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ อุปกรณ+
เครื่องมือเครื่องใช>ภายในสถานีขนถ6ายขยะฯ ได>อย6างเพียงพอ เพิ่มความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นของน้ําขยะและ
ขยะตกค>าง ปxองกันไม6ให>กลิ่นรบกวนไปยังผู>อาศัยข>างเคียง และสร>างมลภาวะที่ดีต6อสภาพแวดล>อม
หลักการ
เพื่อให>มีเครื่องมือเครื่องใช>ที่มีประสิทธิภาพ และมีความจําเปXนต6อการใช>งานในบริเวณสถานีขน
ถ6ายมูลฝอย มีระบบน้ําประปาที่สามารถนํามาใช>ในการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช>ในสถานี
ขนถ6ายขยะมูลฝอย โดยสามารถลดป’ญหากลิ่นขยะรบกวนพื้นที่ใกล>เคียง และเพิ่มสุขภาวะแวดล>อมที่ดี จึงขอ
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อนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2 พ.ศ. 2556 จํานวน
1 โครงการ โดยมีรายละเอียดเพิ่ม-ลด ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ1ายเป=นรายการใหม1
เป=นเงินทั้งสิ้น 90,000.- บาท
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4กากรเกษตร
จัดซื้อตู-คอนโทรลป\]มน้ําประปาภายในสถานีขนถ1ายขยะ พร-อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
เป=นเงิน 90,000.- บาท
รายการโอนลด
เป=นเงินทั้งสิ้น 90,000.- บาท
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟFาและถนน
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4โฆษณาและเผยแพร1
จัดซื้อสัญญาณไฟปFองกันอุบัติเหตุ
เป=นเงิน 90,000.- บาท
เหตุผล
การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ+ ดั ง กล6 า วมี ค วามจํ า เปX น เพื่ อ ให> ร ะบบเครื่ อ งสู บ น้ํ า ประปาทํ า งานอย6 า งมี
ประสิทธิภาพและให>มีเครื่องมือเครื่องใช>เพียงพอต6อการปฏิบัติงาน สร>างความสะอาดของอาคาร สถานที่ อุปกรณ+
เครื่ องมื อเครื่ องใช> มีน้ํ า ประปาล> า งทํ า ความสะอาด ลดป’ ญ หากลิ่ น เหม็ น รบกวน สร> า งสุ ข ภาวะที่ ดีในสถานที่
ปฏิบัติงานและสร>างสภาพแวดล>อมที่ดี สํานักการช6าง จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6าย
เปXนรายการใหม6 เพื่อจัดทําโครงการจํานวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดข>างต>น
การโอนเงิน งบประมาณเพื่อตั้ งจ6ายรายการใหม6 อาศัย ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว6าด>ว ย
วิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข> อ 27 “ การโอนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ที่ ดิ น และสิ่ งก6 อ สร> า งที่ ทํ า ให> ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติใ ห-โ อนเงิน งบประมาณรายจ1 ายไปตั้งจ1 ายเป= นรายการใหม1 ประจํา ป!
งบประมาณ พ.ศ. 2556
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1าย
เป=นรายการใหม1 ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ด>วยงานสถานที่ ฝIายสาธารณูปโภคส6วนการโยธาและช6างสุขาภิบาล สํานักการช6าง มีความ
จําเปXนต>องจัดหาโพเดียมแท6นบรรยาย ให>เพียงพอต6อภารกิจงานในการจัดสถานที่เพื่อประกอบการจัดกิจกรรม
โครงการ พิธีการต6าง ๆ ในภารกิจงานของเทศบาล ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล
หลักการ
เพื่อให>การจัดสถานที่ในงานพิธีการ กิจกรรม/โครงการต6าง ๆ เปXนไปด>วยความเรียบร>อย มี
เครื่องมือเครื่องใช>เพียงพอและที่มีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2 พ.ศ. 2556 จํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ1ายเป=นรายการใหม1 เป=นเงินทั้งสิ้น 40,000.-บาท
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟFาถนน
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4สํานักงาน
จัดซื้อโพเดียมแท1นบรรยายงานไม-จริง และไม-อัดสัก สีธรรมชาติ กว-าง 75 ซม. ลึก 45 ซม. สูง
100 ซม. พร-อมโลโก-เทศบาลงานไม-แกะสลัก ขนาด 20x 20 ซม. จํานวน 1 แท1น

เป=นเงิน 40,000.-บาท
รายการโอนลด
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟFาถนน
หมวด ค1าวัสดุ
ประเภท ค1าวัสดุสนาม

เป=นเงินทั้งสิ้น 40,000.-บาท

เป=นเงิน 40,000.-บาท

เหตุผล
เนื่องจากงานสถานที่ มีภารกิจหน>าที่ในการจัดสถานที่ให>กับกิจกรรมการประชุม และกิจกรรมใน
งานประเพณีและงานพิธีการต6าง ๆ ซึ่งในห>ว งเวลาเดียวกันมีการจัดกิจ กรรมซ้ําซ> อน ทําให>อุปกรณ+ เครื่องใช>
สํานักงานต6าง ไม6เพียงพอต6อการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะโพเดียมแท6นบรรยาย ซึ่งบางส6วนได>เกิดการชํารุดไม6
สามารถนํามาใช>การได>อย6างมีประสิทธิภาพ
สํานักการช6าง จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ+สํานักงาน ประเภทโพเดียมแท6นบรรยายงานไม>จริง และไม>อัดสักสีธรรมชาติ กว>าง 75 ซม. ลึก
45 ซม. สูง 100 ซม. พร>อมโลโก>งานไม>แกะสลัก ขนาด 20 x 20 ซม. จํานวน 1 แท6น
การโอนเงิน งบประมาณเพื่อตั้ งจ6ายรายการใหม6 อาศัย ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว6าด>ว ย
วิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
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ข> อ 27 “ การโอนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ที่ ดิ น และสิ่ งก6 อ สร> า งที่ ทํ า ให> ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุ มัติ ใ ห- โ อนเงิ น งบประมาณรายจ1 า ยไปตั้ งจ1 า ยเป= น รายการใหม1 ประจํ า ป!
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่ เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจและนโยบายในการปรับปรุงระบบโครงสร>างพื้นฐานและการ
ให> บริการสาธารณะแก6 ป ระชาชนในพื้ นที่ เพื่ อให> ป ระชาชน มี ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย+ สิ น และให> มี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสภาพเมืองเปXนชุมชนขนาดใหญ6 ป’ญหาความเดือดร>อนของประชาชนจึงมีจํานวนมากที่ต>อง
กําหนดแนวทางการพัฒนาและแก>ไขป’ญหา ให>เปXนลักษณะเชิงรุกและสอดคล>องกับความต>องการของประชาชน
หลักการ
เพื่ อ ให> ส ามารถบริ ห ารจั ด การโครงการตามนโนบายและแนวทางการพั ฒ นาการให> บ ริ ก าร
สาธารณะต6อประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณ
เปXนจํานวนเงิน 1,400,000.-บาท (หนึ่งล>านสี่แสนบาทถ>วน) โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังนี้
งบประมาณประจําป! พ.ศ.2556
โอนเพิ่ม
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟFาถนน
หมวด ค1าใช-สอย
ประเภท รายจ6ายเพื่อให>ได>มาซึ่งบริการ จํานวนเงิน
200,000.- บาท
หมวด ค1าวัสดุ
ประเภท ค6าวัสดุไฟฟxาและวิทยุ
จํานวนเงิน
200,000.- บาท
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค1าวัสดุ
ประเภท ค6าวัสดุการเกษตร
จํานวนเงิน
500,000.- บาท
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งาน
หมวด
ประเภท
หมวด
ประเภท

กําจัดขยะมูลฝอย
ค1าวัสดุ
ค6าวัสดุก6อสร>าง
จํานวนเงิน 200,000.- บาท
ค1าครุภัณฑ4
ค6าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ+ จํานวนเงิน 300,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม
จํานวนเงิน 1,400,000.- บาท

โอนลด
สํานักช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค6าครุภัณฑ+การเกษตร
โครงการปรับปรุงระบบรดน้ําต>นไม> เปXนเงิน 1,400,000.-บาท
รวมโอนลด
จํานวนเงิน 1,400,000.- บาท
เหตุผล
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและพัฒ นาศั กยภาพในการปฏิ บั ติงาน และสามารถแก> ไขป’ญ หาความ
เดือดร>อนของประชาชน ได>ตรงกับความต>องการและเปXนไปอย6างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ระบบบริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร>างพื้นฐานต6าง ๆ ที่เกี่ยวข>องในการบําบัดความเดือดร>อน
และดูแลความเรียบร>อยในชีวิตและความเปXนอยู6ของประชาชน เพื่อให>มีงบประมาณเพียงพอต6อการบริหารจัดการ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ>าง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตามรายการดังกล6าว
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4
ข>อ 27“การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุ มัติให> โ อนเงิ น งบประมาณรายจ6า ยประจํ า ป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได>
(โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให-โอนเงินงบประมาณรายจ1าย ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1าย
เป=นรายการใหม1 ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
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เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่ เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจและนโยบายในการปรับปรุงระบบโครงสร>างพื้นฐานและการ
ให>บริการสาธารณะแก6ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให>ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน และให>มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ดังนั้น จึงมีความจําเปXนต>องจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ+ต6าง ๆ ให>เพียงพอต6อการปฏิบัติงาน
หลักการ
เพื่ อ ให> ส ามารถบริ ห ารจั ด การโครงการตามนโนบายและแนวทางการพั ฒ นาการให> บ ริ ก าร
สาธารณะต6อประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไป
ตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2 พ.ศ. 2556 จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ1ายเป=นรายการใหม1 เป=นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4สํานักงาน
จัดซื้อถังน้ําพลาสติกขนาด 3,000 ลิตร จํานวน 8 ใบ เป=นเงิน 100,000.-บาท
รายการโอนลด
เป=นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค1าครุภัณฑ4
ประเภท ค1าครุภัณฑ4การเกษตร
โครงการปรับปรุงระบบรดน้ําต-นไมจํานวนเงิน 100,000.-บาท
เหตุผล
ครุภัณฑ+ที่จัดซื้อดังกล6าว เปXนสิ่งที่มีความจําเปXนต>องใช>ในการเก็บน้ําเพื่อรองรับระบบรดน้ํา
ต>นไม>ในสวนสาธารณะ และอาจใช>ประโยชน+ในการเก็บน้ําในเหตุอัคคีภัย และเก็บน้ําในช6วงฤดูแล>ง แต6เนื่องจาก
ไม6ได>จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว> สํานักการช6าง จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปXน
รายการใหม6 เพื่อจัดทําซื้อครุภัณฑ+ จํานวน 1 รายการ ตามรายละเอียดข>างต>น
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยวิธีการ
งบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข>อ27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ให>เปXนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
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อนุมัติให>โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปXนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

อนุ มัติ ใ ห- โ อนเงิ น งบประมาณรายจ1 า ยไปตั้ งจ1 า ยเป= น รายการใหม1 ประจํ า ป!
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2556 (โครงการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล.เชื่อมระหว1างบ1อพักหน-า
ซอยเทศบาลฯ กับบ1อพักถนนรังสิต-นครนายก) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายวีรพงษ4 พิทักษ4ไพบูลย4กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหว1างบ1อพักหน-าซอยเทศบาลฯ กับบ1อพักถนน
รังสิต-นครนายก (ช1วงตั้งแต1คลองระบายน้ําที่ 2 ถึงคลองระบายน้ําที่ 3) จํานวนเงิน 6,972,400.-บาท
โดยดําเนินการตามแบบแปลนของเทศบาลนครรังสิต จํานวน 6 จุด ได-แก1
1) ซอยรังสิต – นครนายก 35 (ห-องสมุดประชาชน)
2) ซอยรังสิต - นครนายก 39(เกลียวทอง)
3) ซอยรังสิต – นครนายก 41 (รณชัย)
4) ซอยรังสิต – นครนายก 47 (ศรีประจักษ4)
5) ซอยรังสิต – นครนายก 51 (อยู1เจริญ)
6) ซอยรังสิต – นครนายก 65 (พงษ4ศิริ)
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80
ภาษีปxาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
-
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เงินขาดบัญชี

-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เนื่องจากป’จ จุบัน ประชาชนในเขตเทศบาล มีความเดือดร>อนเกี่ ยวกั บระบบการระบายน้ํ าไม6
คล6องตัว เปXนผลให>เกิดน้ําท6วมขังในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาและแก>ไข
ป’ญหาความเดือดร>อนให>กับประชาชน เพื่อให>ประชาชนได>รับบริการสาธารณะด>านระบบโครงสร>างพื้นฐานที่มี
มาตรฐาน บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณ
รายจ6ายประจําป2ได>
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 อ ได> รั บ อนุ มั ติ 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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 6,972,400.-บาท (หกล>านเก>าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ ร>อยบาทถ>วน) เพื่ อ
ดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการก1 อ สร- า งรางยู ร ะบายน้ํ า คสล.เชื่ อ มระหว1 า งบ1 อ พั ก หน- า ซอย
เทศบาลฯ กับบ1อพักถนนรังสิต-นครนายก)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล.หน-ากรุงเทพเมืองใหม1)
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหว1างบ1อพักหน-ากรุงเทพเมืองใหม1 กับบ1อพัก
ถนนพหลโยธิน จํานวนเงิน 360,000.-บาท เพื่อทําการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล. หน-ากรุงเทพเมืองใหม1
จํานวน 4 จุด ขนาดกว-าง 1.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร พร-อมฝาปeดรางยู
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.ส.ท.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80
ภาษีปxาย
12,480.00
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เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
45,988,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
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
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556
57,358,297.24
เหตุผล
เนื่องจากป’จจุบันประชาชนในเขตเทศบาล บริเวณกรุงเทพเมืองใหม6 หมู6ที่ 1 มีความเดือดร>อน
เกี่ยวกับระบบการระบายน้ําไม6คล6องตัว เปXนผลให>เกิดน้ําท6วมขังในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>อง
ปรับปรุงและพัฒนาและแก>ไขป’ญหาความเดือดร>อนให>กับประชาชน เพื่อให>ประชาชนได>รับบริการสาธารณะด>าน
ระบบโครงสร>างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม และไม6อาจรอ
การจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 360,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให> จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการก1อสร-างรางยูระบายน้ํา คสล.หน-ากรุงเทพเมืองใหม1)
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการเชื่อมท1อระบายน้ํา คสล.บริเวณบ1อสูบใต-สะพานแก-ว)
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการเชื่อมท1อระบายน้ํา คสล. บริเวณบ1อสูบน้ําใต-สะพานแก-ว จํานวนเงิน 510,000.บาท เพื่อทําการก1อสร-างวางท1อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส-นผ1านศูนย4กลาง 1.00 เมตร ความยาวประมาณ
14.00 เมตร พร-อมบ1อพักจํานวน 1 บ1อ และติดตั้งประตูระบายน้ํา 1 ชุด
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80
ภาษีปxาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
-
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เงินขาดบัญชี

-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เนื่องจากป’จจุบันประชาชนในเขตเทศบาล มีความเดือดร>อนเกี่ยวกับระบบการระบายน้ําไม6
คล6องตัว เปXนผลให>เกิดน้ําท6วมขังในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาและแก>ไข
ป’ญหาความเดือดร>อนให>กับประชาชน เพื่อให>ประชาชนได>รับบริการสาธารณะด>านระบบโครงสร>างพื้นฐานที่มี
มาตรฐาน บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณ
รายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว”
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 510,000.-บาท (ห>าแสนหนึ่ งหมื่นบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิ จ
ดังกล6าวต6อไป
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการเชื่อมท1อระบายน้ํา คสล.บริเวณบ1อสูบใต-สะพานแก-ว)
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
รัตนโกสินทร4 200) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 บริเวณหน-าหมู1บ-านรัตนโกสินทร4 200 จํานวนเงิน
1,000,000.-บาท(หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อม
ทาสีและติดตั้งอุปกรณ4ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80
ภาษีปxาย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
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173,096,101.02
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6าย
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
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จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าว
ต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านรัตนโกสินทร4 200)
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
มัณฑนา 1) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 วณหมู1 บ- า นมั ณ ฑนา 1 จํ า นวนเงิ น
1,000,000.- บาท (หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อม
ทาสีและติดตั้งอุปกรณ4ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80

24
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6าย
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านนันฑนา 1)
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณอยรังสิตนครนายก 57) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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
1,000,000.-บาท (หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อม
ทาสีและติดตั้งอุปกรณ4ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
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บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6าย
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณซอยรังสิต-นครนายก 57)
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
อยู1เจริญ) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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-านอยู1เจริญ จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
(หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ4
ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
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บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6าย
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน4 อินทร4เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านอยู1เจริญ)
ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านชมฟFา
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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-านชมฟFา จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
(หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ4
ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
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บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6าย
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านชมฟFา)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 18 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
มาลีวัลย4) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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-านมาลีวัลย4 จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
(หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ4
ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
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หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

51,440,938.96
223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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 อ ได> รั บ อนุ มั ติ 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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านมาลีวัลย4)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 19 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณสะพานฟFา)
(สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 บริเวณสะพานฟFา จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
(หนึ่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ4
ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.

34
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณสะพานฟFา)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 20 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ. 2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
เสนาวิลลา) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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-านเสนาวิลล1า จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท
(หนี่งล-านบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ4
ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
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บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านเสนาวิลลา)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 21 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-าน
ภัสสร 4) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 1,200,000.-บาท
(หนึ่งล-านสองแสนบาทถ-วน) เพื่อดําเนินการติดตั้งหลังคา Metal sheet โครงสแตนเลส พร-อมทาสีและ
ติดตั้งอุปกรณ4ที่เกี่ยวข-อง
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
51,440,938.96
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
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บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เทศบาลนครรั งสิ ต มี ภ ารกิ จ หน> า ที่ ในการให> บ ริ การสาธารณะ ดู แลระบบโครงสร> า งพื้ น ฐาน
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการให>ครบถ> วนและมีมาตรฐาน ป’จ จุบั น ประชาชนในเขตเทศบาลมี ความเดือดร> อน
เกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>างพื้นฐาน ให>มีความปลอดภัยและได>รับความสะดวกจากการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปXนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>าง
พื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับ
ชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชนโดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล>านสองแสนบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการติดตั้งหลังคาคลุมสะพานลอย บริเวณหมู1บ-านภัสสร 4)
ระเบียบวาระที่ 22 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (โครงการก1อสร-างหินคลุก ช1วงระหว1างรังสิต-นครนายก 31
ถึงซอยรังสิต-นครนายก 41) (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>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 อ สร- า งถนนหิ น คลุ ก ช1 วงระหว1 า งซอยรั ง สิ ต - นครนายก 31 ถึ ง ซอยรั ง สิ ต –
นครนายก 41 จํานวนเงิน 2,450,000.-บาท (สองล-านสี่แสนห-าหมื่นบาทถ-วน) เพื่อทําการ ก1อสร-างถนน
หินคลุก หนา 0.20 เมตร กว-าง 8.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม1น-อยกว1า 4,960
ตารางเมตร
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
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ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท>องที่
ภาษีปxาย
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี

224,776,354.78
51,440,938.96
223,240.00
3,594.80
12,480.00
-

51,680,253.76
173,096,101.02

หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
15,180.00
(ค6าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู>ดูแลเด็ก, ค6าจ>างชั่วคราว,โครงการถ6ายโอน,ค6าตอบแทน )
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เนื่องจากป’จจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร>อนเกี่ยวกับการให>บริการด>านโครงสร>าง
พื้นฐาน เส>นทางสัญจรไป-มาในชุมชน ยังมีสภาพไม6พร>อมใช>งานหรือยังไม6ได>มาตรฐาน ดังนั้น จึงมีความจําเปXนที่
จะต>องปรับปรุงและพัฒนาอย6างเร6งด6วนเพื่อให>ระบบโครงสร>างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช>เส>นทางคมนาคม และให>บริการสาธารณะต6าง ๆ ให>กับชุมชนและสังคม บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน
โดยตรง และไม6อาจรอการจัดทําเปXนงบประมาณรายจ6ายประจําป2ได>
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
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ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว”
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 2,450,000.- บาท (สองล>านสี่แสนห>าหมื่นบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการก1อสร-างถนนหินคลุก ช1วงระหว1างซอยรังสิต - นครนายก 31 ถึง
ซอยรังสิต – นครนายก 41)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 23 เรื่องขออนุมัติจ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ
พ.ศ.2556 (สมทบโครงการก1อสร-างอาคารโรงเรียนดวงกมล)(กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการบริหารงานด>านการศึกษาให>แก6โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครรังสิต และมีความจําเปXนเร6งด6วนที่ต>องดําเนินการก6อสร>างอาคาร เพื่อให>มีอาคารเรียนที่เพียงพอและสามารถ
จัดการศึกษาได>อย6างทั่วถึง และพัฒนาด>านการเรียนการสอนตามโครงสร>างพื้นฐานให>ครบถ>วนและมีมาตรฐาน
ทันสมัย ตลอดจนให>บริ การชุมชนและสังคมโดยรวมให>ได>รับ ประโยชน+ในการบริหารงาน ด>านการศึกษาของ
เทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก1อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร-าง
ประเภท อาคาร
- สมทบโครงการก1อสร-างอาคารโรงเรียนดวงกมล ซอยรังสิต - นครนายก 40
เป=นเงิน 12,000,000.-บาท (สิบสองล-านบาทถ-วน)
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เพื่ อ ทํ า การก6 อ สร> า งเพิ่ ม เติ ม งานหลั ง คาโครงเหล็ ก งานสถาป’ ต ยกรรม ชั้ น ที่ 2 งานระบบ
สุขาภิบาล ชั้นที่ 2 งานระบบไฟฟxาสื่อสาร ชั้นที่ 2 และงานขยายเขตติดตั้งหม>อแปลงไฟฟxาและชุดห>องควบคุม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครรังสิตกําหนด
รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช-ได-คงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.80
ภาษีปxาย
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 2553-2555
80,696,300.00
รายจ6ายที่สภาอนุมัติป2งบประมาณ 2556
72,265,380.00
รายจ6ายที่ผู>บริหารอนุมัติป2งบประมาณ 2556
669,624.00
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
157,614,803.78
15,481,297.24
บวก รายการปรับปรุงระหว6างป2
ยกเลิกโครงการเบิกตัดป2จํานวน 4 โครงการ มติ 15 พฤศจิกายน 2555
20,600,000.00
20,600,000.00
36,081,297.24
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
5,000,000.00
เงินสะสมที่สามารถนําไปใช-ได- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
31,081,297.24
เหตุผล
เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ได>มีการขยายชั้นเรียนมาจนถึงระดับ
ประถมศึกษาป2ที่ 4 ทําให>มีจํานวนอาคารเรียนไม6เพียงพอต6อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนโดยเฉพาะในป2การศึกษา 2557 จะมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับประถมศึกษาป2ที่ 5 และมีความ
จํ า เปX น จึ งต> องดํ า เนิ น โครงการก6 อสร> า งเพิ่ ม เติ มงานหลั งคาโครงเหล็ ก งานสถาป’ ต ยกรรม ชั้ น ที่ 2 งานระบบ
สุขาภิบาล ชั้นที่ 2 งานระบบไฟฟxาสื่อสาร ชั้นที่ 2 และงานขยายเขตติดตั้งหม>อแปลงไฟฟxาและชุดห>องควบคุม
ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครรังสิตกําหนด
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
(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>านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปXนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปXนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
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(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปXนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการจ6 า ยเงิ น สะสมให> คํ า นึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และเสถี ย รภาพ
ในระยะยาว”
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงิ นสะสม ประจํ าป2 งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ เปXนจํานวนเงิน 12,000,000.-บาท (สิบสองล>านบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล6าวต6อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ตามที่คณะผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)
อนุมัติให-จ1ายขาดเงินสะสมประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2556
(สมทบโครงการก1อสร-างอาคารโรงเรียนดวงกมล)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบี ย บวาระที่ 24 เรื่ อ งขอรั บ ความเห็ น ชอบรั บ มอบทรั พ ย4 สิ น วั ส ดุ
ครุภัณฑ4ของชุมชนให-กับเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบรับมอบทรัพย+สินวัสดุและครุภัณฑ+ของชุมชนให>
เทศบาลนครรังสิต

ด>วยเทศบาลนครรังสิตได>รับหนังสือจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู6บ>านและ
ชุมชน (SML) จํานวน 6 ชุมชน ได>แก6 ชุมชนซอย 43, ชุมชนซอย 54, ชุมชนรังสิต-นครนายก 17, ชุมชนซอย
64, ชุ ม ชนสายเงิ น และชุ ม ชนรั ต นโกสิ น ทร+ กลุ6 ม 4 เรื่ อ งการขอมอบทรั พ ย+ สิ น วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณฑ+ ข องชุ ม ชน
ประกอบด> ว ย กล> องวงจรปW ด พร> อมอุ ป กรณ+ แ ละไฟฟx า ส6 องสว6 า ง ซึ่ งได> จั ด ซื้ อ จากงบประมาณโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพของหมู6บ>านและชุมชน SML และประชาชนได>มีการลงมติในที่ประชุมประชาคมให>ยกทรัพย+สินดังกล6าวให>
เทศบาลได>ใช>ให>เกิดประโยชน+สูงสุดแก6สาธารณะและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได>แนบคุณสมบัติและสถานที่ตั้งของ
ทรัพย+สินมาพร>อมแล>ว
หลักการ
เพื่อขอความเห็นชอบต6อสภาเทศบาลนครรังสิต ในการรับมอบทรัพย+สินของชุมชนทั้ง 6 ชุมชน
ได>ผ6านการตรวจสอบสภาพในเบื้องต>นเรียบร>อยแล>วพบว6ามีสภาพเปXนเครื่องใหม6และสามารถใช>งานได>ดี โดยมอบ
ให>งานเทศกิจ และสํ านักการช6 างดู แลรับ ผิด ชอบและนํ าไปในการดํา เนิ นงานด>านการเฝxาระวั งและรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินของประชาชนหรือภารกิจงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข>องตามอํานาจหน>าที่ของเทศบาล
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการพัสดุของหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก>ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข> อ 9 ในกรณีมีผู>อุทิศพัสดุให>เปXนกรรมสิทธิ์แก6หน6วยงาน
บริหารราชการส6วนท>องถิ่นหรือให>สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให>ดูแลพัสดุนั้น ถ>าการกระทําดังกล6าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหน6วยงานบริหารราชการส6วนท>องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได>ต6อเมื่อได>รับความเห็นชอบ
จากสภาหน6วยงานบริหารราชการส6วนท>องถิ่นนั้น
เหตุผล
ทรัพย+สินที่มอบให>เปXนการให>สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือการมอบให>ดูแลพัสดุ ครุภัณฑ+ โดยได>ผ6าน
การประชาคมและได>รับความเห็นชอบจากประชาชนในชุมชนเปXนที่เรียบร>อยแล>ว ซึ่งเมื่อเทศบาลได>รับมอบและรับ
โอนทรัพย+สินมาแล>วโดยในอนาคตอาจจําเปXนต>องใช>งบประมาณเพื่อการดูแล บํารุงรักษาให>พัสดุ ครุภัณฑ+ต6างๆ ให>
มีสภาพพร>อมใช>งานสามารถอํานวยความสะดวก สร>างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินกับประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อขอรับความเห็นชอบการรับมอบ
กล>องวงจรปWดพร>อมอุปกรณ+และไฟฟxาส6องสว6างที่ชุมชนมอบให>แก6เทศบาลนครรังสิตต6อไปด>วย จักเปXนพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม6 มี ผู> ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท6 า นใด
เห็นชอบรับมอบทรัพย+สินวัสดุครุภัณฑ+ของชุมชนให>เทศบาลได>โปรดยกมือ
(สมาชิกฯ ยกมือเปXนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบทรัพย4สินวัสดุและครุภัณฑ4ของชุมชนให-เทศบาลนครรังสิต

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 25 เรื่องอื่น ๆ (ถ-ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม6 ถ>าไม6มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท6านได>มา
ประชุมวันกันในวันนี้ และขอปWดประชุม

ปeดประชุมเวลา 14.00 น
(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝIายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

45
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได>ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
เวลา 10.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ6มศิริ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร+ เต็กสี)

(ลงชื่อ)
(นายนเรศ นาคนิกร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายชลอ พลอยแสนรัก)

สภาเทศบาลนครรังสิต ได>รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัย
ที่สี่ ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

