รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยทีส่ ี่ ครั้งทีส่ าม ประจําปี พ.ศ. 2556
วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมจงกลนี ชัน้ 11
------------------ผู้มาประชุม
1. นายเยี่ยม
2. นายวรรณชัย
3. นายธีรวุฒิ
4. นายเดชา
5. นายไพโรจน์
6. นายวีรพงษ์
7. นายเสมอ
8. นายรัตนโชติ
9. นางพรพักตร์
10. นายชลอ
11. นายบํารุง
12. นางสมจิตร
13. นางสาวฐิติกานต์
14. นายนเรศ
15. นายดํารงค์ศักดิ์
16. นายพัชรพล
17. นายพิชัย
18. นายสวงค์
19. นางนันทนีย์
20. นางสมบูรณ์
21. นายปรีชา
22. นายอํานาจ
23. นายสนิท
24. นายทรงสวัสดิ์
25. นายชัยชนะ
26. นายสมปอง
27. นายออด
28. นายอนันต์
29. นายชั้น
30. นายทวีศักดิ์

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
อินทร์เนื่อง
พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
เขียวเปี่ยม
ยิ่งแจ่มศิริ
เต็กสี
พลอยแสนรัก
สมพืช
ลิมปตานนท์
เด่นดวง
นาคนิกร
แต้เจริญ
คุณสมบัติ
ศรีคําดอกแค
บัวเผื่อนหอม
วัฒนภิโกวิท
วงษ์ศิริวรรณ
เรียนหัตถกรรม
จิรศักดิ์
บุญธรรม
รุจสิรภัทร
นุชประเสริฐ
กมลเวช
คงมานนท์
จึงสุระ
รักสูงเนิน
วิจิตรวงศ์วาน

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พันโทนายแพทย์วิสิทธิ์ กลิ่นกุสุม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. นายสุเมธ
กัลยาณสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. นายสมศักดิ์
สันติยานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. นายวัชรพล
แก้วจ้อย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายกนกชัย
อนันต์ชนม์วงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายพงศ์สุข
นันทพัฒน์ปรีชา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
7. นายสมยศ
พงศ์ธีรการ
รองปลัดเทศบาล
8. นายสุรพัศ
ลิ่มวงศ์
รองปลัดเทศบาล
9. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ
บําเทิงเวชช์
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
10. นางสาวพลาพร
สมพรบรรจง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
11. นางทองเรียน
ยะสาวงษ์
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานคลัง
12. นายสมชาติ
รุ่งเรืองศุภรัตน์
ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้
13. นางสาวศิรดา
ฐิติพรขจิต
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
14. นายวีรพัฒน์
กุดแถลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
15. นางชลิดา
กุศลศิลปวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16.นางจิตติมา
พรมเทพ
หัวหน้าฝ่ายระเบียบงานคลัง
17.นางทิพวัลย์
เทพธัญญะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
18.นายกิตติพงษ์
กวีวัจน์
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
19.นางสาวประมวญ
อุทรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
20.นางธัญญา
แฟงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21.นายประเทือง
วงษ์ศิริวรรณ
ซุมชนซอยสายเงิน
22.นางทองอยู่
สอนด้วง
ชุมชนซอยดี
23.นางเปี้ยม
นามกร
ชุมชนซอยดี
24.นางบุญยัง
เอี่ยมสะอาด
ชุมชนซอยดี
25.นางกรกนก
ธีระโมกข์
ซอย 55
26.นางสาวสงบ
พันธุ์เทศ
ชุมชนร.น.1
27.ร.ต.ต.ชั้น
นาครักษ์
ชุมชนมิตรสัมพันธ์
28.นายจุมพล
พงษ์ขวัญ
ชุมชนมิตรสัมพันธ์
29.ร.ต.ณัฐศพล
กุลเสวตร
ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200
30.นางลัดดา
วิศรุตาพร
ชุมชนซอยเกลียวทอง
31.นางสิน
ประเจริญ
ชุมชนซอย ร.น.31 ซ.1
32.นางสมพร
พิมพ์โพธิ์
ชุมชนซอย ร-น 26
33.นางจุฑามาศ
ทิมศรี
ชุมชนซอย 26 ซ.4
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งทีส่ าม
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจําปี พ.ศ. 2556 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว
ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและ
กล่าวเปิดประชุม
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน
การงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ครั้งที่สาม ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ
เปิดการประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
-สําหรับรายงานการประชุม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้รับแล้ว
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27
ธันวาคม 2556 (โปรดยกมือ)ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญสมัยที่สี่
ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่3ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบ
ประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ฝ่ายป้องกันฯ ส่วน
อํานวยการฯ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี
(กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายของ สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําบริเวณปากซอยรังสิต-นครนายก 2) จํานวน
เงิน 10,000,000. –บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิก
ตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อความเดิม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําบริเวณปากซอย
รังสิต-นครนายก 2 จํานวน 10,000,000.-บาท
- เพื่อทําการก่อสร้างบ่อสูบน้ํา คสล.บริเวณปากซอย
รังสิต-นครนายก 2 จํานวน 1 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ของเทศบาล
ฯ เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 หน้า 12

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิงย่อย
ซอยรังสิต-นครนายก 10 (อาคารถาวร) ระยะที่ 1 จํานวน
10,000,000 บาท
- เพื่อทําการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย ซอยรังสิตนครนายก 10 จํานวน 1 แห่ง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 13.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ก่อสร้างงานโครงสร้าง
อาคารทั้ ง หมดและงานสถาปั ต ยกรรม ชั้ น 1 พร้ อ มระบบ
อาคารตั้ ง จ่ า ย จากเงิ น รายได้ ตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 149
เหตุผล

เนื่องจากสํานักการช่าง ได้ยกเลิกโครงการเดิมและไม่ได้ดําเนินการแล้ว สํานักปลัดเทศบาล
ส่วนอํานวยการและปกครอง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจําเป็นที่จะก่อสร้างอาคารสถานี
ดับเพลิงย่อย ซอยรังสิต-นครนาก 10 (อาคารถาวร) ระยะที่ ซึ่งเป็นอาคารในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ใน
การอยู่เวร-ยาม เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยต่าง ๆ และเพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารประชาชนในพื้ น ที่ แ ละใกล้ เ คี ย ง ลดความสู ญ เสี ย ในในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและส่วนรวม แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําขี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลา
ให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจาณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
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อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ฝ่ายป้องกันฯ ส่วนอํานวยการฯ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่ เ ทศบาลนครรั ง สิ ต ได้ รั บ ขออนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 แผนรั ก ษาความสงบภายใน งานป้ อ งกั น ฝ่ า ยพลเรื อ นและระงั บ อั ค คี ภั ย หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ( โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ล า น ค อ น ก รี ต บ ริ เ ว ณ ศู น ย์ กู้ ชี พ -กู้ ภั ย ใ ต้ ส ะ พ า น แ ก้ ว
จํานวนเงิน 2,895,000.-บาท)(สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณศูนย์กู้ชพี -กูภ้ ยั ใต้
สะพานต่างระดับสะพานแก้ว จํานวนเงิน 2,895,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลาน
คอนกรีตบริเวณศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยใต้สะพานต่างระดับสะพาน
แก้ว แยกเป็นงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
จํานวน 1 งาน จํานวนเงิน 1,845,400.-บาท, งานเสริม
ปากบ่อพัก สูง 0.30 เมตร จํานวน 1 งาน เป็นเงิน
151,900.-บาท,คันหินรางตื้น และคันหินทั่วไป(สําหรับ
ถนน หนา 0.15) จํานวนเงิน 70,400.-บาท, รางวีเสริม

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณศูนย์กู้ชพี -กูภ้ ยั ใต้
สะพานต่างระดับสะพานแก้ว จํานวนเงิน 2,895,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต
บริเวณศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยใต้สะพานต่างระดับสะพานแก้ว แยก
เป็นงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง
50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
2,410 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคันหินรางตื้น, รางวี คสล.
และเสริมปากบ่อพัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ข้อความเดิม
เหล็ก หนา 0.20 ม.จํานวนเงิน 50,500.-บาท, งานหิน
คลุก จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 776,800.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของ
เทศบาลฯ หน้า 149

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง

เหตุผล
เนื่องจากมีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ขึ้นลงตามกลไกของท้องตลาดไม่สามารถ
ควบคุมราคาได้จึงข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เรียนเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจาณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบ
ประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส่วนแผนงานและ
งบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี
(กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของสํานักปลัดเทศบาล ส่วนแผนงานและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED Full
Color เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการข่าวสารต่าง ๆ) จํานวนเงิน 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
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หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิก
ตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-โครงการจัดซือ้ พร้อมติดตั้งป้าย LED Full Color เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ข่าวสารต่างๆ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท
ส่วนแสดงจอภาพ (Full Color Unit)
-ขนาดป้ายสูงไม่น้อยกว่า 240ซม.X กว้างไม่น้อยกว่า
400 ซม.
-ขนาดความละเอียดของป้ายไม่น้อยกว่า 96,000 Pixel
-ป้ายประกอบด้วยจํานวนกล่องแสดงผลย่อยเท่ากับ กว้าง
5 กล่อง สูง 3 กล่อง ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ 15 กล่อง
-ทํางานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม –20องศาเซลเซียส ถึง +
40 องศาเซลเซียส
-การแสดงผลของป้ายใช้โปรแกรมการจัดการ LEDStudio
-รองรับสัญญาณภาพ
-การส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงจอ LED
แสดงผลใช้ Fiber Optic หรือสายLan
-สามารถแสดงสีได้มากถึง 281 ล้านสี
-ความสว่าง > 6,000 Nits
-ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V 50Hz

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED Full Colorบริเวณโรง
สูบน้ําเมน1เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ข่าวสาร
ต่างๆงบประมาณ 4,000,000.- บาท
1.ส่วนแสดงจอภาพ (Full Color Unit)จํานวน ๑ ชุด
ราคารวม 3,854,943.46 บาท
-ขนาดป้ายสูงไม่น้อยกว่า 240ซม.X กว้างไม่น้อยกว่า 400
ซม.
-ขนาดความละเอียดของป้ายไม่น้อยกว่า 96,000 Pixel
-ป้ายประกอบด้วยจํานวนกล่องแสดงผลย่อยเท่ากับ กว้าง5
กล่อง สูง 3 กล่อง ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ 15 กล่อง
-ทํางานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม –20องศาเซลเซียส ถึง + 40
องศาเซลเซียส
การแสดงผลของป้ายใช้โปรแกรมการจัดการ LEDStudio
-รองรับสัญญาณภาพ
-การส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงจอ LED
แสดงผลใช้ Fiber Optic หรือสายLan
-สามารถแสดงสีได้มากถึง 281 ล้านสี
-ความสว่าง > 6,000 Nits
-ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V 50Hz
คุณลักษณะเฉพาะของกล่องผลย่อย (LED Cabinet) คุณลักษณะเฉพาะของกล่องผลย่อย (LED Cabinet)
-ขนาดกล่องแสดงผลย่อย( LED Cabinet ) สูงไม่น้อยกว่า -ขนาดกล่องแสดงผลย่อย( LED Cabinet ) สูงไม่น้อยกว่า
80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.
80 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.
-วัสดุที่ใช้ทํากล่องแสดงผลย่อย( LED Cabinet ) เป็น
-วัสดุที่ใช้ทํากล่องแสดงผลย่อย( LED Cabinet ) เป็นโลหะที่
โลหะที่ป้องกันสนิมพ่นสีเคลือบด้วยขบวนการพ่นสีแบบ ป้องกันสนิมพ่นสีเคลือบด้วยขบวนการพ่นสีแบบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
-กล่องแสดงผลย่อยจํานวนของ Pixel ไม่นอ้ ยกว่า 6,400
Pixel สูงไม่น้อยกว่า 80 Pixel กว้างไม่น้อยกว่า 80 Pixel
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-กล่องแสดงผลย่อยจํานวนของ Pixel ไม่นอ้ ยกว่า 6,400
Pixel สูงไม่น้อยกว่า 80 Pixelกว้างไม่น้อยกว่า 80 Pixel
-กล่องแสดงผลย่อยมีน้ําหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ต่อ 1
กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)
-กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)ใช้กําลังไฟฟ้า เฉลี่ย
500 วัตต์ต่อกล่อง
ข้อกําหนดของแผงแสดงผลย่อย (Display Module)
-ลักษณะหลอดแสดงผล LEDLampชนิด Oval Type
Lamp LEDตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) ของเทศบาลฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
หน้า 24

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
-กล่องแสดงผลย่อยมีน้ําหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ต่อ 1
กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)
-กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)ใช้กําลังไฟฟ้า เฉลี่ย
500 วัตต์ต่อกล่อง
ข้อกําหนดของแผงแสดงผลย่อย (Display Module)
-ลักษณะหลอดแสดงผล LEDLampชนิด Oval Type Lamp
LED
-LED Lamp ที่ใช้ต้องมีมุมมองแนวราบ 130 องศา แนวเงย
60 องศา
-LED Lamp ที่ใช้ผลิตจากวัสดุห่อหุ้มตัวกําเนิดแสงชนิด
Optical Epoxy Resin ทีมีสว่ นผสมของสารป้องกัน UV โดย
สามารถใช้งานกลางแจ้งที่อุณหภูมิสูงได้
-ระยะห่างระหว่างดวงไฟ (Pitch) 10มม.
-แผงแสดงผลย่อยด้านหน้าห่อหุ้มเคลือบป้องกันมีคุณสมบัติ
ฉนวนไม่ติดไฟ
โปรแกรมควบคุมการทํางาน
-สามารถเล่น File Video เช่น นามสกุล avi,
-มีระบบPlay list เพื่อการจัดลําดับการเล่นแต่ละชนิด
ติดต่อกัน
-สามารถแสดงวัน-เดือน-ปี ปัจจุบัน บนป้ายแบบ Real-Time
จอภาพ LED Full Color
- ขนาดป้ายสูงไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ซม. xกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐
ซม.
- ขนาดความละเอียดของป้ายไม่น้อยกว่า ๙๖,๐๐๐ Pixel
- ป้ายประกอบด้วยจํานวนกล่องแสดงผลย่อยเท่ากับ กว้าง ๕
กล่องสูง ๓ กล่อง ทั้งหมดรวมกันเท่ากับ ๑๕ กล่อง
- ทํางานได้ในอุณหภูมิแวดล้อม -๒๐ °C ถึง + 40 °C
- การแสดงผลของป้ายใช้โปรแกรมการจัดการ LED Studio
- รองรับสัญญาณภาพ
- การส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ถึงจอ LED
แสดงผลการใช้ Fiber Optic หรือสาย Lan
- สามารถแสดงสีได้มากถึง ๒๘๑ ล้านสี
- ความสว่าง >๖,๐๐๐ Nits
- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz.
คุณลักษณะเฉพาะของกล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)
- ขนาดกล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet) สูงไม่น้อยกว่า
๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
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ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
- วัสดุที่ใช้ทํากล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet) เป็นโลหะที่
ป้องกันสนิมพ่นสีเคลือบด้วยขบวนการพ่นสีแบบอุตสาหกรรม
- กล่องแสดงผลย่อยจํานวน Pixel ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ Pixel
สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ Pixel กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ Pixel
- กล่องแสดงผลย่อยมีน้ําหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม ต่อ ๑
กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet)
- กล่องแสดงผลย่อย (LED Cabinet) ใช้กําลังไฟฟ้าเฉลี่ย
๕๐๐ วัตต์ต่อกล่อง
ข้อกําหนดของแผงแสดงผลย่อย (Display Module)
- ลักษณะหลอดแสดงผล LED Lamp ชนิด Oval Type
Lamp LED
- LED Lamp ที่ใช้ต้องมีมุมมองแนวราบ ๑๓๐ องศา แนว
งาย ๖๐ องศา
- LED Lamp ที่ใช้ผลิตจากวัสดุห่อหุ้มตัวกําหนดแสงชนิด
Optical Epoxy Resin ที่มีสว่ นผสมของสารป้องกัน UV โดย
สามารถใช้งานกลางแจ้งที่อุณหภูมิสูงได้
- ระยะห่างระหว่างดวงไฟ (Pitch) ๑๐ มม.
- แผงแสดงผลย่อย (Display Module) ด้านหน้าห่อหุ้ม
เคลือบป้องกันมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่ติดไฟ
โปรแกรมควบคุมการทํางาน (Software System)
- สามารถเล่น File Video เช่น File นามสกุล avi , mpg,
mpeg, swf, dat, vobเป็นต้น
- สามารถถ่ายและรับสัญญาณจากภายนอกได้ เช่น สัญญาณ
AV เป็นต้น
- มีระบบ Play List เพื่อการจัดลําดับการเล่น Fileแต่ละชนิด
ติดต่อกัน
- สามารถแสดง วัน – เดือน – ปี ปัจจุบัน บนป้ายแบบ
Real – Time
2. คอมพิวเตอร์ควบคุมป้าย LED Full Colorจํานวน ๑
ชุด ราคา 21,400.00 บาท
- ใช้หน่วยประมวลผลกลาง ของ Intelรุ่น Core i๓ ๓๒๒๐
ความเร็วสัญญาณ clock Sp ไม่ต่ํากว่า ๓.๑ GHzและมี
Cache ไม่ต่ํากว่า ๓ MB
-ใช้Chipset Internet H ๖๑ หรือดีกว่า และมีเครื่องหมาย
การค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวรบนแผงวงจรหลัก
(main Board)
- ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบ ฝาเครื่อง
ซีดีรอม และฮาร์ดดิสก์ ได้โดยไม่ต้องไขน๊อตในการถอด
(Tool-Less chassis)

10
ข้อความเดิม

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
- มีหมายเลขประจําเครื่อง(Service Tag) ติดที่เครื่องอย่าง
ชัดเจนมากจากโรงงานและสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่องผ่านทางระบบInternet
- มีหน่วยความจํา(Memory)DDR ๓ ๑๓๓๓ MHzขนาดไม่ต่ํา
กว่า ๔ GB และสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุด ๘ GB
- มีHard Dick แบบ Serial SATA มีขนาดความจุไม่ต่ํากว่า
๕๐๐ GB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า ๗,๒00 rpm
- มี DVD+/RW Drive ความเร็วไม่ต่ํากว่า ๑๖x จํานวน ๑
หน่วย
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว widescreen
สามารถแดงรายละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ x ๙๐๐ pixels
- มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย(Network Controller)
ความเร็ว ๑0/๑00/ ๑000 Mbps และสามารถใช้งาน
Wake on LAN ได้
- มี Port สําหรับเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกดังนี้
มี USB ๒.0 จํานวนไม่น้อยกว่า ๘ Port
มีstereo line-in,Microphone-in,speakers/line-out และ
Headphone อย่างละ 1 port
มี VGA จํานวน ๑ Port มี HDMI จํานวน ๑ Port
- มีแป้นพิมพ์แบบ USB การจัดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์
ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของ
เครื่องพิมพ์ดีดมีเครื่องหมายกํากับชัดเจนมี Function Key
จํานวน ๑๒ Keys
- สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน Energy Star ๕.0
และEpeat GOLD
- ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
แบบเป็นห่วงและแบบ Classic lock
- มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสําหรับ
การแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง(Direct
Detect)เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ํากว่า ๗
รายการเช่น ๑) BIOS, ๒) PCI Slot, ๓) USB, ๔) Hard Disk,
๕)CPU, ๖) Video ฯลฯเป็นต้น โดยจะต้องแยกการแสดงผล
ของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจน
- ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน ๓๖x๑๐.๒x๔๑ซม. สามารถตั้งและ
นอนได้
๔.๒ การรับประกัน
- มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา ๑ ปีในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทําการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่
ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)
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ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
- มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มอื
Drive และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet การ
รับรองผลิตภัณฑ์
- ได้รับการรับรองมาตรฐานFCC,UL,CE,NEMKO,TUV พร้อม
เอกสารรับรองบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป แต่อาจมีโรงงานตั้งอยู่
ในประเทศอื่นๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO ๙000 Series
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายอย่าง
ถูกต้องจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาในประเทศไทย
รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคพร้อมรับรองว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมป้าย LED Full Color จํานวน
1 เครื่อง 27,500 มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
-ใช้หน่วยประมวลผลกลางของ intelรุ่น Core i3 3220
ความเร็วสัญญาณ Clock Speed 3. Ghzและมี Cache ไม่
ต่ํากว่า 3 MB
-ใช้ Chipset Intel H 6.1 หรือดีกว่า และมีเครื่องหมาย
การค้าเดียวกับตัวเครื่องเป็นการถาวรบนแผงวงจรหลัก
(Mainboard)
-ตัวเครื่องถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบเครื่องซีดีรอม
และฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องไขน๊อตในการถอด (Tool-Less
chassis)
-มีหมายเลขประจําเครื่อง (Service Tag) ติดที่เครื่องอย่าง
ชัดเจนมากจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลข
ประจําเครื่องผ่านทางระบบ Internet
-มีหน่วยความจํา (Memory) DDR3 1333 MHz ขนาดไม่
ต่ํากว่า 4 GB และสามารถขยายเพิ่มได้สูงสุด 8 GB
-มี Hard Disk แบบ Seriel ATA มีขนาดความจุไม่ต่ํากว่า
500 GB ความเร็วรอบไม่ต่ํากว่า 7,200 rpm
-มี DVD+/RW Drive ความเร็วไม่ต่ํากว่า 16X จํานวน 1
หน่วย
-มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว Widescreen
สามารถแสดงรายละเอียดไม่น้อยกว่า 1,600 x 900
pixels
-มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller)
ความเร็ว10/100/1000 Mbps และสามารถใช้งาน Wake
on Lanได้
-มี Port สําหรับเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกดังนี้
-มี USB 2.0 จํานวนไม่น้อยกว่า 8 port
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ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
-มี stereo line-in,Microphone-in,Speakers/line-out
และ headphone อย่างละ 1 port
-มี VGA จํานวน 1 port
-มี HDMI จํานวน 1 port
-มีแป้นพิมพ์แบบ USB การจัดตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่อง
พิมพ์ดีดมีเครื่องหมายกํากับชัดเจนมี Function Key จํานวน
12 Keys
-สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน Energy Star 5.0
และ Epeat GOLD
-ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่รับอนุญาต
แบบเป็นห่วงและแบบ Classic Lock
-มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องสําหรับการ
แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct
Detect) เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ํากว่า 7
รายการ(ต่อ) 1) BIOS 2) PCI Slot 3) USB 4) Hard disk
5) CPU 6) Video ฯลฯ เป็นต้น โดยจะต้องแยกการ
แสดงผลของแต่ละปัญหาอย่างชัดเจน
-ตัวเครื่องมีขนาดไม่เกิน 36x10.2x41 ซม. สามารถติดตั้ง
และนอนได้
-มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางด้าน Hardware โดยเข้ามาทําการแก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่
ติดตั้งเครื่อง (On-Site service)
-มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มอื
Driver และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet การ
รับรองผลิตภัณฑ์
ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC,UL,CE,NEMKO,TUV พร้อม
เอกสารรับรองบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรป แต่อาจมีโรงงานตั้งอยู่
ในประเทศอื่นๆ โดยโรงงานดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 9000 Series
3.งานโครงสร้างและค่าติดตัง้
จํานวน 121,120.68 บาท
เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย LED FULL COLOR มีข้อความที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณโดยระบุจุดติดตั้งป้าย LED FULL COLOR บริเวณโรงสูบน้ําเมน 1 และเพิ่ม
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมป้าย LED FULL COLOR จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณรวมเป็นเงิน
4,000,000 (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามวัตถุประสงค์การ
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ปฏิ บั ติ ง านและสามารถบริ ห ารจั ด การโครงการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมาย จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกผัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่
2 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2541 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การเงิ น และแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 “ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณี
ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการก่อสร้างดาดปูนภายในรั้วรอบบ่อน้ําที่ 4 ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด
คลอง 12 จํานวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น
หลักการ
อาคารกรงขังสุนัขล้อมรอบบ่อน้ําที่ 4 เป็นอาคารรั้วคอนกรีตมีหลังคาพร้อมเทปูนพื้นผิวดินใต้
อาคารล้อมรอบสระน้ําชิดรั้วคอนกรีตทุกด้าน เว้นแต่พื้นที่ตรงกลางอาคาร B เป็นสระน้ําขนาดใหญ่ เพื่อให้
อาคารใช้สําหรับกักขังเลี้ยงสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นใช้พื้นที่ล้อมรอบบริเวณขอบสระน้ําให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างดาดปูนพื้นผิวขอบสระน้ําเพื่อป้องกันขอบสระน้ําที่เป็นดินพัง ซึ่ง
หากต้องเข้าไปดําเนินโครงการก่อสร้างดาดปูนภายในอาคาร B ต้องรื้อรั้วคอนกรีตอาคารด้านใดด้านหนึ่ง
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เพื่อนําเครื่องจักรและวัสดุเข้าไปดําเนินการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างปัญหาในการกักขังเลี้ยงสุนัขอยู่อย่างยาก
ลําบากและไม่สามารถโยกย้ายไปอยู่อาคารอื่นได้อีก จึงมีความจําเป็นต้องย้ายโครงการก่อสร้างดาดปูน เพื่อไป
ก่อสร้างในพื้นที่บ่อน้ําที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างดังนี้
ข้อความเดิม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างดาดปูนภายในรั้ว
รอบบ่อน้ําที่ 4 ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างดาดปูนรอบบ่อน้ําที่ 3
ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12

เหตุผล
เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการกักขังเลี้ยงสุนัขอยู่อย่างยากลําบากและยังไม่สามารถโยกย้ายไปอยู่
อาคารอื่นได้ จึงจําเป็นต้องใช้อาคาร B เป็นสถานที่กักขังเลี้ยงสุนัขจรจัดต่อไป ควรเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ไปก่อสร้างยังบริเวณพื้นที่ใกล้คียง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนอํานวยการฯ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
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เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7ของเทศบาลนครรังสิต
ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 นั้น
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ต่ อ สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต โอนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการโอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน
รักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน 12,256,000.00 บาท

รายการโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โต๊ะหมู่บูชาพระ(สมทบส่วนที่ขาด)
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.00 บาท
เพื่ อ สมทบเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โต๊ ะ หมู บู ช าพระ จํ า นวน 1 ชุ ด
โครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง แกะลาย ลงรักปิดทอง เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งราคาตามท้องตลาด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคาร
- โครงการตกแต่ ง ภายในอาคารสํ า นั ก งาน
เทศบาลนครรั ง สิ ต (ระยะที่ 3) โครงการ
ต่อเนื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 12,150,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดําเนินการตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก
อาคารสํ า นั ก งานเทศบาลนครรั ง สิ ต และค่ า จั ด ซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ดําเนินการติดตั้ง โดยดําเนินการบริเวณ ชั้น 11 อาคารที่
จอดรถ และติ ด ตั้ ง ป้ า ยชื่ อ เทศบาลจํ า นวน 1 ป้ า ย
(รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน้า 148
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-เครื่องเล่น DVD
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รายการโอนลด

รายการโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
งบประมาณคตั้งไว้ 6,000.00 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,000.เนื่ อ งจากไม่ มี กํา หนดในมาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ จึ งตั้ งราคาตาม
ท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ของ
เทศบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เหตุผล
เนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการในกิจการของเทศบาลนครรังสิต เพื่อตกแต่งภายใน
อาคารสํานักงานทศบาลนครรังสิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,256,000.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต พิ จ ารณาให้ โ อนเงิ น
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
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ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการภายในศูนย์พึ่งพิงสุนัข
จรจัดคลอง 12 ซึ่งใช้เป็นสถานที่สําหรับกักขังเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับประชาชนใน
ชุมชนเขตพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิต และได้เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 นั้น
หลักการ
ปัจจุบันสภาพคอกเลี้ยงสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 ได้มีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมและบางคอกชํารุดใช้การไม่ได้ ประกอบกับมีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นทําให้สุนัขต้องอยู่อาศัยกันอย่างแออัด
อยู่อย่างยากลําบาก และหากมีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ภายในคอกที่ชํารุดหลุดรอดออกไปสู่ภายนอกจะสร้างความ
เดือดร้อนให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้ จึงต้องซ่อมแซมคอกสุนัขที่อยู่ในศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 ให้
ใช้การได้ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
- โครงการควบคุมจํานวนประชากรสัตว์จรจัดและ
ป้องกันโรคจากสัตว์ที่ติดต่อสู่ประชาชนในชุมชน เป็นเงิน
300,000 บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่ า บํ ารุ งรั ก ษ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี ว งเงิ น เกิ น กว่ า 50,000 บาท เป็ น เงิ น
300,000 บาท

เหตุผล
เพื่อให้สุนัขจรจัดภายในศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและ
เพี ยงพอ อี กทั้งไม่หลุด รอดออกไปสร้า งความเดื อ ดร้อ นให้ กับ ประชาชนที่ อยู่ อ าศัยในชุม ชนใกล้ เคี ยง ต้อ ง
ดําเนินการซ่อมแซมคอกสุนัขภายในศูนย์ฯ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน 300,000 บาท ตามระเบียบฯ ต่อไป
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
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มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขฯ)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด
คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในการปฏิบัติงานจําเป็นต้องใช้เรือในการปฏิบัติงาน นั้น

ใน

หลักการ
ปัจจุ บัน บริเวณคลองรั งสิตประยูร ศั กดิ์มีผักตบชวาและวั ชพื ชอื่ นๆ เป็น จํานวนมาก ทั้งใน
คลองรังสิตสายหลักและคลองซอยคลอง 1-3 จําเป็นต้องเร่งดําเนินการเก็บขนไปกําจัด เพื่อให้การไหลเวียนของ
น้ําในคลองเป็นไปโดยสะดวก ลดปัญหาการเน่าเสียของน้ําในคลอง และทําให้คลองรังสิตสะอาดและ เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการดําเนินการปัจจุบันใช้เรือสแตนเลส จํานวน 2 ลํา เป็นเครื่องมือช่วย ใน
การปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเครื่องยนต์เรือที่ใช้ในปัจจุบันมีกําลังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับลักษณะงานทําให้
การปฏิบัติงานมีความล่าช้า ไม่มีความคล่องตัว จึงจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องยนต์เรือ จํานวน 2 เครื่อง ที่มีกําลัง
เพียงพอและเหมาะกับงานด้านการกําจัดมูลฝอยและผักตบชวารวมทั้งวัชพืชอื่นๆ ในคลอง จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างหรือเงินเพิ่มต่างๆ
ของพนักจ้าง เป็นเงิน 54,000 บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-ซื้อเครื่องยนต์เรือ มีกําลังไม่น้อยกว่า 13
แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง
เป็นเงิน 54,000. บาท
เหตุผล
เพื่อให้การดําเนินการด้านการกําจัดมูลฝอย ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ที่อยู่ในคลองรังสิตประยูร
ศักดิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว คลองรังสิตสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมี
ความจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อซื้อเครื่องยนต์เรือ กําลังไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า
จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท ตามระเบียบฯ ต่อไป
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติต่อไป
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้วยผู้บริหารได้มีนโยบายมอบหมายให้ กองการศึกษา ดําเนินการโครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบจําหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้า
สําหรับใช้จัดการเรียนการสอนและเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิน
สมุทร) แต่เทศบาลนครรังสิตไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายและติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 530,000.- บาท
(ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
แผนงาน การศึกษา
งาน
เทศกิจ
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าใช้สอย
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภท ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นเงิน 530,000.- บาท
- โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จําหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
นครรังสิต (สินสมุทร) เป็นเงิน 530,000.-บาท
ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า
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เหตุผล
เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้จัดการเรียนการสอนและเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) ให้สามารถมีไฟฟ้าใช้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และ
สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัตขิ องสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ประจํ า ปี
งบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอก
ฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบี ย บวาระที่ 1๑ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้ วยผู้ บริ หารได้ มี นโยบายมอบหมายให้ กองการศึกษาดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา ชั้นวางกระเป๋านักเรียน 3 ชั้น จํานวน 4 ชุด เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต แต่เทศบาลนครรังสิตไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 1 รายการ
เป็นเงิน 26,000.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

21

โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เป็นเงิน 26,000.- บาท

กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เป็นเงิน 26,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน 3 ชั้น
( 1ชุดไม่น้อยกว่า 15 ช่อง สีสันสวยงาม จํานวน 4 ชุด )
เหตุผล

เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน และเกิดความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต โดยเป็นการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบี ย บวาระที่ 1๒ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ่ า ย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ด้วยผู้บริหารได้มีนโยบายมอบหมายให้ กองการศึกษา ดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์พก (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลตาม
ความสนใจเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสนุกสนาน แต่เทศบาลนครรังสิต
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน
360,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เป็นเงิน 360,000.- บาท

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โ ค ร ง ก า ร จั ดซื้ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 360,000.- บาท
ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)
จํานวน 120 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขความต้องการทั่วไปของระบบ
1. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการแผ่
กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า CISSPR 22 หรือ FCC
หรือเทียบเท่า โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองมาตรฐานนั้น
2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้าน
ความปลอดภัย ISO IEC60950 หรือ UL หรือ
เทียบเท่าโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองมาตรฐานนั้น
3. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อ
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ RoHs หรือเทียบเท่า โดยมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เพื่อรับรองมาตรฐานนั้น
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องสามารถนํามาใช้กับไฟฟ้า
กระแสสลับตามมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย ในช่วง
ตั้งแต่ 190 ถึง 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ท 1 เฟส
(190-240 VAC 50 Hz single phase)
5. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือโรงงานประกอบ
ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.9001 หรือ ISO

23
โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
9001 โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองมาตรฐานนั้น
6. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องได้รับการตรวจสอบก่อนและหลัง
การผลิตตามมาตรฐาน ISO 2859 หรือ MIL-STD
105E
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สําหรับนักเรียน
1. ความต้องการของระบบ
1.1 หน่วยประมวลผลกลาง
1.1.1 แบบ 2 แกนประมวลผล (Dual Core)
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) สูงสุดไม่ต่ํากว่า
1.5 GHz โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของ CPU
1.1.2 ระบบประมวลผลภาพ (GPU) แยกจาก
แกนประมวลผลกลาง Built-in 3D graphic accelerator
รองรับการแสดงผลระบบ 3D
1.1.3 สามารถแสดงสื่อการเรียนรู้สามมิติ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ในแบบภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหวได้
1.1.4 สามารถเพิ่มเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้สาม
มิ ติ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษในแท๊ บ เล็ ต ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ (Download Content)
1.1.5 สามารถเล่นเสียงพร้อมกับการแสดงสื่อ
สามมิติภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
2.1 หน่วยความจําหลักไม่น้อยกว่า 1 GB
2. ระบบแสดงผล
2.1 จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว วัด
ตามเส้นทแยงมุม
2.2 ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1024
x 600 จุดภาพ (Pixel)
2.3 จอภาพสามารถปรับแสงสว่างได้
2.4 จอภาพทนทานต่อรอยขีดข่วน
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต้อง
สนับสนุนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
อย่างน้อย
3. หน่วยบันทึกข้อมูล
- Internal Mass Storage ขนาดไม่น้อยกว่า16
GB (ในการตรวจรับ หากตรวจสอบ Internal
Mass Storage แล้วพบว่ามีค่ามากกว่า 13 GB
ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้)
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4. ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (Input / Output)
4.1 สายสัญญาณ Data Sync
4.2 ชุดหูฟัง
5. ระบบสื่อสารข้อมูล
5.1 มีช่องสําหรับใส่สื่อบันทึก Micro SD ที่
สามารถใส่ Micro SD Card ได้อย่างมิดชิด
ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกนอกตัวเครื่อง
5.2 มีช่องสําหรับการเชื่อต่อแบบ USB (Micro
USB 2.0 เป็นอย่างน้อย)
5.3 ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n หรือดีกว่า
5.4 โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz
6. ระบบมัลติมีเดียแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
6.1 ลําโพง
6.2 Microphone
6.3 ช่องสําหรับชุดหูฟัง ขนาดมาตรฐาน 3.5 ม.ม.
6.4 มีกล้องติดตั้งด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1.3 ล้านจุดภาพ (pixel)
6.5 มีกล้องติดตั้งด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อย
กว่า VGA
7. มีระบบเซ็นเซอร์ ชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่อง Built-in
สําหรับ
7.1 การเคลื่อนไหวแกน X,Y,Z
7.2 วัดความเร่ง
7.3 ระบบระบุพิกัดตําแหน่งบนพื้นโลก (GNSS :
Global Navigation Satellite System)
8. อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้ง
ภายในตัวเครื่อง Built-in
- ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ Glass to Glass
Touch Screen แบบ Capacitive Multi Touch
- มีปุ่มเปิด/ปิด (Power On/Off) ปุ่มปรับเสียง
(Volumn) และปุ่มย้อนกลับ (Back)
9. ระบบจ่ายพลังงาน
9.1 Power Adapter สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานสําหรับประเทศไทย 220 Volt 50
Hz และมีระบบตัดไฟเมื่อชาร์จเต็ม
9.2 มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 mAh และสามารถใช้งาน
ปกติต่อเนื่อง โดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า
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6 ชั่วโมง
10. ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ OS Security
Level
10.1 มีระบบป้องกันการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการที่ไม่ได้รับอนุญาตในโครงการ
ลงบน Flash, Storage
10.1 แสดงภาพ Logo ตามที่ผซู้ ื้อกําหนด เมื่อ
เริ่มเปิดเครื่อง พร้อมแสดงข้อความตามที่
กําหนดและสามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้
10.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ต้องมี Mac Address, Barcode และ Serial
No. และส่ง Soft files มาด้วย
11. ระบบปฏิบัติการ
11.1 เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาสําหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
11.1 เป็นระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต่ํากว่า
4.0.3 ขึ้นไป หรือ IOS 6 ขึ้นไป หรือ
windows RT หรือ windows 8 หรือ
ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ทีส่ ามารถใช้งานได้กับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
11.2 สามารถ Download Application ตามที่ผู้
ซื้อกําหนด และติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์ ผ่าน
ทาง Play Store ของ Google หรือ App
store ของ Apple หรือ Windows Store
ของ Microsoft ได้ หรือ Application
Store อื่น ๆ ได้ และสามารถรองรับการ
ปรับปรุง Applications ได้ และพร้อมใช้งาน
ได้ทันที
11.3 สามารถเข้าเวบไซด์มาตรฐาน ตามที่ผซู้ ื้อ
กําหนดได้
11.5 สามารถส่งข้อความระหว่างเครื่องครูและ
เครื่องนักเรียน โดยแยกส่งข้อมูลตามระดับชั้นและแยกส่ง
ข้อมูลตามวิชาเรียนได้ โดยสามารถส่งข้อความในระหว่าง
เรียนในห้องเรียนและหลังเลิกเรียนผ่านระบบออนไลน์
12. อื่น ๆ
12.1 เครื่องต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 900 กรัม
12.2 ติดฟิล์มกันรอยหน้าจอ (Screen
Protection Film)
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12.3มีวัสดุห่อหุ้ม เพื่อป้องกันเครื่องทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง และสามารถตั้งโดยปรับระดับให้เหมาะสม
กับสายตา สูงกว่าพื้นราบไม่น้อยกว่า 1 ระดับ
12.4เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต้องทําจาก
วัสดุที่เป็นโลหะ หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
เทียบเท่า โดยผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop
Test) จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านข้าง 4 ด้าน และ
ด้ า นหลั ง เครื่ อ งอี ก 1 ด้ า น ระยะความสู ง 80
เซนติเมตร แล้วยังสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้

เหตุผล
เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์พก (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่ า วสารตามความสนใจ เพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ่านออก เขี ย นได้ คิ ดเลขเป็ น และสนุ ก สนาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษามีโอกาสที่จะได้เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการและสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย สนุกสนาน
เพื่อพัฒนาสมองตนเองให้เป็นคนที่พร้อมถึงความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่ อใช้ใ นการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เป็นการโอนเงิน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541(แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจํ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1๓ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี
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เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่ อ สร้ า งถนนหิ น คลุ ก พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํ า คสล. บริ เ วณที่ ร าชพั ส ดุ จํ า นวนเงิ น
8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกหนา 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ความยาวประมาณ 1,214 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 7,284 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 46 บ่อ หรือ
ความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 980.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
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ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปีและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้
(โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1๔ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํา คสล. ซอยรั ง สิ ต -ปทุ ม ธานี 12 ซอย 7
จํานวนเงิน 5,000,000.-บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความยาวประมาณ 252.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2,394 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 30 บ่อ
หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 504.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
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บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมพร้อมระบบระบายน้ํา และสามารถสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม ลดปัญหาบรรเทาความ
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เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญั ตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1๕ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
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ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี 7 จํานวนเงิน
6,600,000.-บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาวประมาณ 505.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 2,585 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 53 บ่อ หรือความยาว
ท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 505.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
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เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

-

154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมพร้อมระบบระบายน้ํา และสามารถสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม ลดปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 6,600,000.-บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1๖ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ชุมชนเจริญสิน จํานวนเงิน 1,300,000.-บาท(หนึ่งล้านสาม
แสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวประมาณ
260 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
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บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน ให้มีส ภาพพร้อมใช้งานและมีมาตรฐาน บรรเทาความเดือดร้อนของ
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ประชาชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้มีบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้
(โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1๗ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล.พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ํ า คสล. ซอยพหลโยธิ น 117 จํ า นวนเงิ น
3,300,000.-บาท เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว
ประมาณ 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักรางวีไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 16 บ่อ หรือความยาวท่อ
รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
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บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

-

154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมพร้อมระบบระบายน้ํา และสามารถสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม ลดปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 3,300,000.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑๘ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยรังสิต-นครนายก 49 (ซอยโรงงาน
IRC)จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท(สองล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 97.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักรางวีไม่น้อย
กว่า 582.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 14 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 194.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
-
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บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมพร้อมระบบระบายน้ํา และสามารถสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม ลดปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าว
ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑๙ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
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สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่ อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยรังสิต-นครนายก 42 (ส่วนที่เ หลือ) จํานวนเงิ น
8,000,000.-บาท(แปดล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 55 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,096 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
-
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154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้ระบบการระบายน้ํามีมาตรฐาน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และสังคมโดยรวม
และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะ
ยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒๐ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557(สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภายในเขตเทศบาล จํานวนเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้า
แสนบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
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ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อให้ระบบเส้นทางคมนาคมมี มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ดี ได้ รับบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ และบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนชุมชน และสังคม โดยรวม ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 3,500,000.-บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2๑ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ซอยรังสิต-นครนายก
41(ซอยรณชัย) จํานวนเงิน 6,700,000.-บาทเพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 520.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 58 บ่อ หรือความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,040.00 เมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
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โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมพร้อมระบบระบายน้ํา และสามารถสร้างแนวป้องกันน้ําท่วม ลดปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557จํานวน 1
โครงการ จํานวนเงิน 6,700,000.-บาท (หกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2๒ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557(สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มี
บริการสาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมั ติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ไหล่ ท าง ถนนรั ง สิ ต -นครนายก ในเขตเทศบาล จํ า นวนเงิ น
1,600,000.-บาท(หนึ่ ง ล้ า นหกแสนบาทถ้ ว น) เพื่ อ ทํ า การปู แ อสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต พื้ น ที่ ป ระมาณ
2,000.00 ตารางเมตร
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หักบัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบํารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีป้าย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี3้ 4,079,617.562,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
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บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
- 363,085,736.47
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2)
154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หักเงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 ธันวาคม 255699,063,543.9299,063,543.92
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
55,931,935.96
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
4,580,000.00
8,922,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
47,009,345.98
เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม และพื้นที่ให้บริการสาธารณะ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีมาตรฐาน บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และให้มีบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่อาจรอการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
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(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 1,600,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)เพื่อดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท่าน
ได้มาประชุมวันกันในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป
ผู้ถอดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน)
เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2557 เวลา 09.00น.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ่มศิร)ิ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร์ เต็กสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ
(นายชลอ พลอยแสนรัก)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่สภาเทศบาลนครรังสิต ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งทีส่ าม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

สี่ ครั้งทีส่ อง เมื่อวันที่

