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

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
เขียวเปี่ยม
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
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

1. นายรัตนโชติ
2. นายไพโรจน์

ยิ่งแจ่มศิริ
อินทร์เนื่อง

สมาชิกสภาเทศบาล(ไปราชการ)
รองนายกเทศมนตรี(ไปราชการ)

ผู้ไม่มาประชุม
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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. นายครรชิต
อมรทิพย์รัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
8. นายสง่า
จรัสบุญไพศาล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
9. นายเอกภพ
สัมพันธ์เวชกุล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
10. นายประดิษฐ์
ศรีเสถียร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
11. นางสาวสุกัญญา
สุขการณ์
รองปลัดเทศบาล
12. นายสมยศ
พงศ์ธีรการ
รองปลัดเทศบาล
13. นายสุรพัศ
ลิ่มวงศ์
รองปลัดเทศบาล
14. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ
บําเทิงเวชช์
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
15. นางสาวพลาพร
สมพรบรรจง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
16. นางสาวศิรดา
ฐิติพรขจิต
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
17. นายธรรมรงค์
ราชามุสิกะ
นักผังเมือง 9 ชช
18. นายวชิรวิทย์
ทรัพย์ส่งสุข
หัวหน้าฝ่ายการโยธาฯ
19. นายเรืองฤทธิ์
ไม้เรือนงาม
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ
20. นายวีรพัฒน์
กุดแถลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
21. นางชลิดา
กุศลศิลปวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
16.นางสาววาสนา
เณรจาที
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17.นายกิตติพงษ์
กวีวัจน์
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
18.นางสาวประมวญ
อุทรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
19.นางธัญญา
แฟงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20.นายพุทธรัตน์
นัยวิกุล
ผู้อํานวยการสถานศึกษาฯ(สิริเวชพันธ์)
21.นายอัศวิน
คงเพ็ชรศักดิ์
ผู้อํานวยการสถานศึกษาฯ(รัตนโกสินทร์)
22.นางสาววันระยา
นวมวิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ 7ว
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจําปี พ.ศ. 2557 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียน
เชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน
การงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่หนึ่ง ประจําปี พ.ศ. 2557 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอ
เปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบกรณียกเลิกการจัดทําโครงการจัดทําเรือก๋วย
จําลองเสมือนจริง เนื่องจากโครงการฯ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นเรือจําลอง
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ขนาดเล็กและไม่มีส่วนประกอบตามความต้องการ ดังนั้น จึงขอยกเลิก
โครงการดังกล่าว
เรื่องที่ 2 การมอบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน
และเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
ด้ว ยกรมการปกครอง(สํ า นั ก บริ ห ารทะเบี ย น)ได้ ทํ า หนั ง สื อ ชมเชยการ
ปฏิบัติงานของนายทะเบียนและผู้ปฏิบัติงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ทําให้สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตจนบังเกิด
ผลดี กับ ทางราชการ กรณี ตรวจพบบุ ค คลต้ อ งสงสัย เข้า ข่ า ยการทุ จริ ต ทาง
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ดังนั้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวรับประกาศเกียรติคุณในการทําความดีครั้ง(ท่านนายกเป็นผู้มอบ) คือ
1. นางสาววันระยา นวมวิจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 7ว
2. นายสราวุธ
แววหงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว
3. นางพัชรินทร์ จันทร์สิงห์ ลูกจ้างประจํา
4. นางสาวพิมพ์จันทร์ เกิดประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เรื่ อ งที่ 3 ด้ ว ยมีผู้ อํา นวยการสถานศึ ก ษาได้ โอน(ย้า ย) มาดํ า รงตําแหน่ง ที่
เทศบาลนครรังสิต ดังนี้
1. นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์ โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองโพธาราม มา
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นเทศบาลนครรั ง สิ ต
(รัตนโกสินทร์) กองการศึกษา
2. นายพุทธรัตน์ นัยวิกูล โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลนครนครปฐม มาดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต(สิริเวชชะ
พันธ์) กองการศึกษา
๓. นายประสาท พุทธาไฝ โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลเมืองนราธิวาส มาดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต
เทศบาลนครรังสิตยินดีต้อนรับที่ได้มาร่วมกันทํางาน
เรื่องที่ 4 การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารผู้ผ่านการคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นและสายงานผู้ปฏิบัติให้ดํารงตําแหน่งบริหาร คือ
1. นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นกุสุม ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(นักบริหารงานทั่วไป 6) ผ่านการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป 7)
2. นายวชิรวิชญ์ ทรัพย์ส่งสุข ตําแหน่ง นายช่างสํารวจ 7ว ผ่านการสอบ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง (นักบริหารงาน
ช่าง 7) ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สํานักการช่าง
3. นายเรื อ งฤทธิ์ ไม้ เ รื อ นงาม ตํ า แหน่ ง วิ ศ กรโยธา 7ว ผ่ า นการสอบ
คัด เลือ กให้ ดํ า รงตํ าแหน่ งหั ว หน้ า ฝ่ า ยควบคุ ม อาคารและผั ง เมื อ ง (นั ก
บริหารงานช่าง 7) ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สํานักการช่าง
4. นายพิ เ ชษฐ์ ไหวติ ง ตํ า แหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน 6 ว ผ่ า นการสอบ
คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชน (นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม 6)
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
-สํ าหรั บ รายงานการประชุ ม ท่า นสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่ านคงได้รั บ แล้ ว
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2557 (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่
ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.
2557 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี
พ.ศ. 2558
- ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 24 กําหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้
สภาเทศบาลกํ า หนด” ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วรรคแรก กําหนดว่า “การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ส มั ย แรกของปี ถั ด ไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยให้ นํ าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และตามข้อ 11 (2)
กําหนดว่า “ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถดั ไปและมีกําหนดกี่วัน”

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานเทศบาลสมาชิก

นายสวงค์ บัวเผื่อมหอม
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว นั้น ท่าน
ท่านใดจะพิจารณากําหนดจํานวนวันประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ. 2557 และกําหนดวันเริ่ม
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 ขอเชิญเสนอได้ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศบาล
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสวงค์ บัวเผื่อนหอม
สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอให้มีการกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจําปี 2557 ดังนี้
1. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2557
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
2. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําปี พ.ศ. 2557
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เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
3. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ. 2557
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
และกําหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
-วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ขอผู้รับรอง (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองถูกต้อง)
-มี ส มาชิ ก ท่ า นใดจะเสนอเป็ น อย่ า งอื่ น หรื อ ไม่ เมื่ อ ไม่ มี ท่ า นใดจะเสนอ
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัย
ที่สี่ ประจําปี พ.ศ. 2557 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอครับ
เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่
ประจําปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2557
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
2. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําปี พ.ศ. 2557
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
3. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําปี พ.ศ. 2557
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป มีกําหนด 30 วัน
และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
-วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองสาธารณสุข)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ย านพาหนะและขนส่ง เพื่อจัด ซื้อรถบรรทุก มูลฝอยแบบติดเชื้อ
เครื่องยนต์ CNG จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 3,950,000 บาท
สภาเทศบาลนครรังสิตได้อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่
ประจําปี พ.ศ. 2556 วันที่ 12 กันยายน 2556
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากลักษณะรถไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและระบุจํานวนเงินไม่ถูกต้องตาม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556
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หลักการ
เพื่อ ขออนุมัติต่อ สภาเทศบาลนครรัง สิต แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคํา ชี้แ จงงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
รถบรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ เครื่องยนต์ CNG
กองสาธารณสุข ตั้งไว้ 3,950,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ เครื่องยนต์ CNG
6 ลบ.ม. ชนิ ด 6 ล้ อ จํ า นวน 1 คั น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นรั ก ษาความสะอาด
เนื่องจากไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตาม
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,450,000.- บาท ตั้ง
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.- บาท ตามแผนพัฒนา
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ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
รถบรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ เครื่องยนต์ CNG
กองสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 3,950,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ เครื่องยนต์ CNG
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ จํานวน 1
คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความ
สะอาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ระบบเครื่องยนต์ CNG ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้ํา
- กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี
- มาตรฐานไอเสียไม่ต่ํากว่ามาตรฐานยูโร 3
- เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ
เลขที่ มอก. ไม่ต่ํากว่า 2320-2552
- น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6,500 ก.ก.
- ตู้บรรทุกมูลฝอยเป็นตู้ทึบพร้อมระบบทําความเย็น มี
ประตูเปิด-ปิดที่สามารถเข็นภาชนะรองรับมูลฝอย
เข้า-ออกได้ ด้านท้าย 1 แห่ง และด้านซ้ายของตู้ 1 แห่ง
- โครงสร้างของตู้บรรทุกมูลฝอยทําด้วยเหล็กเสริมคาน
- ผนังด้านนอกของตู้ทั้งหมดหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ
- ผนังภายในด้านข้างหุ้มด้วยสแตนเลสแผ่นเรียบ หนาไม่
น้อยกว่า 2 มม.
- เพดานหุ้มด้วยสแตนเลสแผ่นเรียบหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- พื้นตู้เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบพับลอนหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- หลังคาหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ สร้างแบบโค้งเพื่อกัน
น้ําขัง
- พื้นตู้ล่างสุดปูด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ
พื้นชั้นที่สองปูด้วยสแตนเลสพับลอน โดยเชื่อมพื้นทั้งสอง
เข้าด้วยกัน
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง
- ระหว่า งผนัง ด้า นนอกกับ ผนัง ด้า นในของตู ้บ รรทุก ทุก
ด้าน บุด้วยฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหนาไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว
- มีถังรองรับน้ําเสีย ทําด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4
มม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 60 ลิตร ส่วนล่างของถังมีท่อน้ํา
ทิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว พร้อมลิ้น
ปิด-เปิด
- มีแผ่นยก (lift) ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ โดยระบบไฮโดรลิค สามารถยกน้ํา หนัก ได้ไ ม่น้อ ย
กว่า 300 กิโลกรัม
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้พลังงานกระแสสลับ
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 3.5
แรงม้า ที่ร อบหมุน ไม่เ กิน 3,100 รอบต่อ นาที แบบซิง
เกิล แบริ ่ง ไม่น ้อ ยกว่า 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 50
เฮิทซ์ จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 2.2 KVA.
เนื่องจากไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตาม
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,450,000.- บาท ตั้ง
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000.- บาท ตามแผนพัฒนา
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เหตุผล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง
ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ก า ร จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ร ถ ย น ต์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ข้อ 1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้อยู่ในวงเงินที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
ข้อ 2 หากไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 1 ได้ หรือเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณ
ตามวงเงินที่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
โดยต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคําชี้แจงประกอบงบประมาณ และเมื่องบประมาณอนุมัติแล้ว ก็ให้ดําเนินการ
จัดหาตามรายการที่ปรากฎในงบประมาณตามวิธีการพัสดุ จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้สามารถสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส่วนแผนงานและงบประมาณ)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้
เบิ ก ตั ด ปี ( กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของสํานักปลัดเทศบาล ส่วนแผนงานและงบประมาณ แผนงานบริ หารงานทั่ วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องคัดลอกสําเนา CD และ
DVD จํานวนเงิน 93,000.00บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิก
ตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องคัดลอกสําเนา CD และ DVD จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ
93,000.00 (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตัวเครื่องประกอบด้วย
-CD DVD Controller Smartcopy 15 Target

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- เครื่องคัดลอกสําเนา CD และ DVD จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ
93,000.00 (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตัวเครื่องประกอบด้วย
-CD DVD Controller Smartcopy 15 Target
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ข้อความเดิม
ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
-Duplicator Case & Power Supply (18 Bays)
-Duplicator Case & Power Supply (18 Bays)
-CD DVD Write X 16 ตัว
-CD DVD Write X 15 ตัว
-Harddisk 1 TB
-Harddisk 1 TB
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
-เครื่องก็อปปี้แผ่นแบบ Stand Alone (ไม่ต้องต่อกับเครื่อง) -เครื่องก็อปปี้แผ่นแบบ Stand Alone (ไม่ต้องต่อกับเครื่อง
-ก็อบปี้สูงสุดครั้งละ 15 แผ่น
คอม)
-รองรับการต่อ Harddisk ได้ถึง 2 TB
-ก็อบปี้สูงสุดครั้งละ 15 แผ่น
-ก็อปปี้ได้ทั้งแผ่น DVD 5,9 และ CD
-ก็อปปี้ได้ทั้งแผ่น DVD 5,9 และ CD
-มีการจัดการขนาด Partion แบบ Dynameic Size image -มีการจัดการขนาด Partition แบบ Dynameic Size
-มีการจัดการขนาด Psrtition แบบ Dynameic Size image image ตามขนาดของต้นฉบับอัตโนมัติ
ตามขนาดของต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
-ทดสอบก็อปปี้ DVD ขนาด4 GB ใช้เวลาเพียง 8-9 นาทีต่อ
รอบความเร็ว 8X
-Case-Power Supply สําหรับเครื่อง Duplicator
โดยเฉพาะ
-ฟังชั่ง Smartcopy Connector สามารถเชื่อมต่อ
Puplicator
เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคัดลอกสําเนา CD และ DVD จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 93,000.บาท (เก้ าหมื่ นสามพั นบาทถ้ วน) มี ข้ อความที่ ไม่ ครบถ้ วนสมบู รณ์ จึ งจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจง
งบประมาณ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอตต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและสามารถ
บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจําเป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กัน
เงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
2556
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลา
ให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้
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มติทปี่ ระชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ผู กพั น ) งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)
อนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณทีก่ ันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่
ก่อหนีผ้ กู พัน) งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ที่กันเงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอํานวยการและปกครอง
สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้
เบิ ก ตั ด ปี ( กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของสํานักปลัดเทศบาล ส่วนอํานวยการและปกครอง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระ จํานวน 200,000.- บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) และตามที่สภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่
10 มกราคม 2557 อนุมัติให้โอนเงินเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระ(สมทบส่วนที่ขาด) จํานวน 100,000.บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่กัน
เงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการเดิม
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
-โต๊ะหมู่บูชาพระ เป็นเงิน 200,000. บาท
เพื่ อจัดซื้ อโต๊ ะหมู่บูชาพระ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
200,000.- บาท โครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง แกะลาย ลงรัก
ปิดทอง เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตาม

รายการทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
-ชุดสเลี่ยงวางพระ เป็นเงิน 200,000. บาท
เพื่อจัดซื้อชุดสเลี่ยงวางพระไม้สักทองแกะสลัก
ปิ ด ทอง 100 % เฉพาะที่ ล ายชุ ด ใหญ่ จํ า นวน 1 ชุ ด
ประกอบด้วย ตัวสเลี่ยงวางพระไม้คานหามขนาด
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รายการเดิม
รายการทีข่ อแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 90x1.20x0.62เมตร ฐานวางสเลี่ ย งขนาด 1.47
2556-2558)
x1.47x0.50 เมตร โต๊ะกราบพระพร้อมเบาะรองเข่าขนาด
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมพร้อมโต๊ะหมู่บูชาพระ หมู่ 3 และ
แจกั น ทองเหลื อ ง กระถางธู ป ทองเหลื อ ง เชิ ง เที ย น
ทองเหลือง จํานวน 1 ชุด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
-ชุดสเลี่ยงวางพระ (สมทบส่วนที่ขาด) เป็นเงิน
-โ ต๊ ะ ห มู่ บู ช า พ ร ะ ( ส ม ท บ ส่ ว น ที่ ข า ด )
100,000. บาท
งบประมาณตั้งไว้ 100,000. บาท
เพื่อสมทบเป็นเงินค่าจัดซื้อชุดสเลี่ยงวางพระไม้
เพือ่ สมทบเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระ จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 200,000.- บาท โครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็ง แกะ สั ก ทองแกะสลั ก ปิ ด ทอง 100 % เฉพาะที่ ล ายชุ ด ใหญ่
ลาย ลงรักปิดทอง เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง จํานวน 1 ชุดประกอบด้วย ตัวสเลี่ยงวางพระไม้คานหาม
เมตร ฐานวางสเลี่ยงขนาด
ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา ขนาด 90x1.20x0.62
1.47x1.47x0.50 เมตร โต๊ะกราบพระพร้อมเบาะรองเข่า
สามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ขนาดตามสัดส่วนที่เหมาะสมพร้อมโต๊ะหมู่บูชาพระ หมู่ 3
และแจกั น ทองเหลื อ ง กระถางธู ป ทองเหลื อ ง เชิ ง เที ย น
ทองเหลื อ ง จํ า นวน 1 ชุ ด เนื่ อ งจากไม่ มี ใ นมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เหตุผล
เนื่องจากพระพุทธรูปที่นํามาประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาพระมีขนาดหน้าตักกว้างขนาด 20 นิ้ว
และมีน้ําหนักมากทําให้โต๊ะหมู่บูชาพระที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้น เพื่อให้มีฐานพระที่
สามารถรองรับความกว้าง ความสูง และน้ําหนักได้มั่นคงทนถาวรจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณดังกล่าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น และข้อ
31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะ
กระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลนครรั ง สิ ต พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณดังกล่าวได้ต่อไป
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(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกตัดปี (กรณี ไ ม่ ก่ อ หนี้
ผูกพัน ) งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ
(สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณทีก่ นั เงินไว้เบิกตัดปี(กรณีไม่
ก่อหนีผ้ กู พัน) งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักการช่าง ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถเข็น จํานวน 4 คัน จํานวนเงิน 165,000.บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หก ประจําปี พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
ข้อความทีข่ อเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
แผนงาน
เคหะและชุมชน
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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ข้อความเดิม

ข้อความทีข่ อเปลี่ยนแปลง
เพื ่อ จัด ซื ้อ รถเข็น ทํ า ด้ว ยสแตนเลสชนิด 4 ล้อ กว้า ง 60 เพื่อจัดซื้อรถเข็นทําด้วยสแตนเลสชนิด 4 ล้อ ตัวรถกว้างไม่ต่ํา
เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อไม่ กว่ า 90 เซนติ เ มตร ยาวไม่ ต่ํ า กว่ า 130 เซนติ เ มตร สู ง
ต่ํากว่า 3 นิ้ว ล้อคู่หน้าเลี้ยวได้ และราวกันตกโดยรอบจํานวน เฉพาะตัวรถไม่รวมล้อไม่ต่ํากว่า 60 เซนติเมตร ความสูงจาก
4 คัน เนื่องจากไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคา พื้นถึงด้ามจับสําหรับเข็นไม่ต่ํากว่า 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ล้อไม่ต่ํากว่า 4 นิ้ว ล้อคู่หน้าเลี้ยวได้ ราวด้านหน้ามีบานพับ
เปิดได้พร้อมที่ล็อคโครงพื้นตัวถังทําด้วยฉากสแตนเลส 2 นิ้ว x
2 นิ้ว หนาไม่ต่ํากว่า 5 มิลลิเมตร โครงพื้นซอยด้วยสแตนเล
สฉาก 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนาไม่ต่ํากว่า 5 มิลลิเมตร โครงตัวถัง,
ประตูและด้ามจับสําหรับเข็น ทําด้วยสแตนเลส กลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 1 1/4นิ้ว หนาไม่ต่ํากว่า 3.5 มิลลิเมตร
เนื่อ งจากไม่ม ีกํา หนดในมาตรฐานครุภัณ ฑ์ จึง ตั้ง ราคาตาม
ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เหตุผล
เนื่องจากได้ตรวจสอบรูปแบบรายการแล้วปรากฏว่า สภาพครุภัณฑ์โดยรวมควรปรับปรุงแก้ไข
รายละเอี ย ดให้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านและความแข็ ง แรงทนทาน เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และจัดซื้อจัดจ้างได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้สามารถสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอก
ฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
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นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักการช่าง ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ เปิด-ปิด
ประตูระบายน้ํา ด้วยระบบไฟฟ้า บริเวณริมบึงใหญ่ จํานวน 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หก ประจําปี พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม

ข้อความทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
โครงการ ติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ เปิด-ปิด ประตู
ระบายน้ํา ด้วยระบบไฟฟ้า บริเวณริมบึงใหญ่
จํานวนเงิน 1,450,000.-บาท
เพื่ อ ทํ า การติ ด ตั้ ง ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นไฟฟ้ า พร้ อ มอุ ป กรณ์
จํานวน 4 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
โครงการ จัดซื้อลูกรัง หินคลุก เพื่อถมทีบ่ ริเวณพื้นที่เช่าวัด
จันทรสุข(ด้านหลัง) ระยะที่ 1
จํานวนเงิน 1,450,000.-บาท
เพื่อทําการจัดซื้อลูกรังจํานวนไม่น้อยกว่า 1,425 ลูกบาศก์
เมตร และหินคลุกจํานวนไม่น้อยกว่า 1,425 ลูกบาศก์เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เหตุผล
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องถมที่บริเวณพื้นที่เช่าวัดจันทรสุข(ด้านหลัง) เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็น
สถานที่ก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และงบประมาณที่นํามาดําเนินการเป็นโครงการที่มีแนวทางไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
แก้ไขอุปกรณ์ เปิด-ปิด ประตูระบายน้ํา บริเวณริมบึงใหญ่ให้สามารถใช้การได้โดยใช้งบประมาณจากส่วนอื่น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จึ ง เห็ น ควรแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงประกอบ
งบประมาณ ตามรายละเอียดข้างต้น
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอก
ฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่านผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักการช่าง ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล.
เชื่อมระหว่าง ซอย รังสิต-นครนายก 10,14,16,18,20,22,24,26,30 กับถนนสุดเขตเทศบาลฯ จํานวนเงิน
1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2556 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หก ประจําปี พ.ศ.
2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อความเดิม

ข้อความทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหว่าง
ซอย รังสิต-นครนายก 10,14,16,18,20,22,24,26,30
กับถนนสุดเขตเทศบาลฯ จํานวนเงิน 1,600,000.-บาท

งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหว่าง
ซอย รังสิต-นครนายก 10,14,16,18,20,22,24,26,30
กับถนนสุดเขตเทศบาลฯ จํานวนเงิน 1,600,000.-บาท

เพื่อทําการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 14 บ่อ หรือ
ความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 131 เมตร จํานวน 9
จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อทําการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจํานวน 15 บ่อ หรือ
ความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 131 เมตร จํานวน 9
จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เหตุผล
เนื่ องจากสภาพพื้ นที่จริงในการก่ อสร้ าง ควรต้ องเพิ่มเติม บ่อพักอีกจํานวน 1 บ่อ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนหรือฤดู
น้ําหลาก จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ โดยเพิ่มเติมจํานวนบ่อพักจาก 14 บ่อ
เป็นจํานวน 15 บ่อ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอก
ฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนแผนงานและงบประมาณ)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท่านผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่ ส ภาเทศบาลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ สี่ ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ปี พ.ศ.2556 เมื่ อ วั น ที่ 15
พฤศจิ ก ายน 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call center พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call Center เพื่อเพิ่ม โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call Center เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านระบบ 1132 ได้ตลอด 24 ประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริ การผ่านระบบ 1132ได้ตลอด 24
ชั่วโมงงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ชั่วโมงงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call center เพื่อเพิ่ม 1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call center เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านระบบ 1132 ได้ตลอด 24 ประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านระบบ 1132 ได้ตลอด 24
ชั่ วโมง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ พร้ อ มติ ด ตั้ ง ชั่วโมง มีความจําเป็นต้องดําเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ
ระบบ ดังนี้
ดังนี้
1) ระบบ Call center Orcestraสําหรับพนักงาน
1) ระบบ Call center Orcestraสําหรับพนักงานรับสาย
รับสาย 4 ท่าน 1 ผู้ดูแล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 set 4 ท่าน 1 ผู้ดูแล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 set
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Industrail PC สําหรับCall 1.1 การ์ดสําหรับประมวลผลเสียงสําหรับเชื่อมต่อกับระบบ
center 1 Set และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์ 4 วงจร D4/PCIUF
3) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับพนักงานรับสาย 2 SET และ 1.2 ระบบตอบรับอัตโนมัติและระบบจัดการสายเข้าอัตโนมัติ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สําหรับ 4 คู่สาย
1.3 ชุ ด อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ พนั ก งานรั บ สาย 4 ท่ า นพร้ อ ม
4) Windows 7 Professional จํานวน 3 set
เครื่องโทรศัพท์ USB และหูฟัง
5) ค่าบริการติดตั้ง, โปรแกรม และเทรนนิ่ง
เนื่ อ งจากมี ข้ อ ความไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต าม 1.4 ระบบฝากข้อความเสียงสําหรับCall Center กรณี
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
พนักงานรับสายเต็ม
1.5 โปรแกรมควบคุมพนักงานรับสาย (Supervisor) และ
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ข้อความเดิม

ข้อความทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ระบบรายงาน สถิติวิเคราะห์
1.6 โมดูล สําหรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่น ผ่านWeb
Base Application
1.7 ระบบบันทึกเสียง สําหรับพนักงานรับสาย (รองรับกรณี
เพิ่มพนักงานรับสาย)
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Industrail PC สําหรับCall
center 1 Set และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 AX61400TM แซสซีสูง 4 U กว้าง 19 นิ้ว พร้อมภาค
จ่ายไฟ 550 Watt
2.2 FAB-112 แผงวงจรแบบ 14สล็อต1.3 PICMG,10 PCI,
1 PCI ex4, 1PCIex16
2.3 PSB-873LF การ์ดหน่วยประมวลผลกลาง สําหรับCPU
Intel Core i3,i5,i7
2.4 หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i3-3220 3.30
GHz/3MB/ LGA1155
2.5 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA ขนาด 1 TB
จํานวน 2 ลูกทํางานแบบ RAID 1
2.6 18.5 นิ้ว LCD Monitor
3) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับพนักงานรับสาย 2 SET และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4
Core) และมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5GHz
และมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6
MB จํานวน 1 หน่วย
3.2 หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย กว่า 1 GB
3.3 หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 4GB
3.4 หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 1TB,DVDRW
3.5 เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet,
3.6 18.5 นิ้วLCD Monitor
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 Set
5) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
เนื่ อ งจากมี ข้ อ ความไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต าม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
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เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดในการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2557 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านระบบ
1132 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) มีข้อความที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 เพื่อให้มี
เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรงตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและสามารถบริหารจัดการ
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่านผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

สํานักการช่าง ได้ดําเนินการขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิต เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนคร
รังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจําปี พ.ศ.2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อ ท่อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท่อฉากเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อส่งไม่ต่ํากว่า 12 นิ้ว พร้อมตู้คอนโทรลไฟไม่ต่ํากว่า 20 แรง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจํานวน 7 ชุด
เป็นเงิน 1,953,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อความเดิม

ข้อความทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ท่อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท่อฉากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งไม่
ต่ํากว่า 12 นิ้ว พร้อมตู้คอนโทรลไฟไม่ต่ํากว่า 20 แรง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจํานวน 7 ชุด เพื่อจัดซื้อท่อสูบน้ํา
สแตนเลสชนิดท่อฉาก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งไม่ต่ํากว่า
12 นิ้ ว ความหนาไม่ ต่ํ า กว่ า 3 มิ ล ลิ เ มตรเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางปลายท่อดูดไม่ต่ํากว่า 14 นิ้ว ปลายท่อออกมี
หน้าแปลนทําด้วยสแตนเลส หนาไม่ต่ํากว่า 9 มิลลิเมตร
พร้อมเกียร์ฉากทดรอบ 1 ต่อ 1 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
ไม่ต่ํากว่า 40 มิล ลิเมตร ใบพัดทํ าด้ วยสแตนเลส ชนิด
ใบพัดพลวงไม่ต่ํากว่า 6 ใบ ความยาวของท่อรวมไม่ต่ํา
กว่า 4.20 เมตร เพลาท่อทําด้วยสแตนเลสอย่างดี เส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 50 มิลลิเมตร ลูกปืนคอเพลามี
2 ตับชนิด เปเปอร์ 1 ตับ ชนิดกลม 1 ตับ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 95 มิลลิเมตร พร้อมกะโหลกกันขยะ
ทําด้วยสแตนเลส มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ขนาดไม่ต่ํา
กว่า 20 แรงม้า จํานวน 7 ตู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เบรค
เกอร์ 3p50A350SB จํานวน 1 ตัว, คอนเทคเตอร์
H20 จํานวน 3 ตัว, OVERLOADTR 20B จํานวน 1 ตัว
,ฟิวส์คอนโทรล จํานวน 3 ตัว,แรมท์ R,S,Non,Overload
จํ า นวน 5 ตั ว ,ไทร์ เ มอร์ 30SS2 จํ า นวน 1 ตั ว ,เฟส
คอนโทรล CP4-380V จํานวน 1 ตัว,เทคนิคอล,วายดิกซ์
จํานวน 2 ชุด,TR30/TR10 จํานวน 1 ตัว,สายไฟหาง
ปลา จํานวน 1 ตัว,ตู้กันฝน 2 ชั้น ขนาด 14 นิ้ว x 22
นิ้ว x 13 นิ้ว จํานวน 1 ใบ,สวิท ปิด/เปิด จํานวน 2 ตัว,
สายไฟขนาด 4x10 สแควมิลทองแดง ความยาวไม่ต่ํา
กว่า 60 เมตร จํานวน 7 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ท่อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท่อฉากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งไม่ต่ํา
กว่ า 12 นิ้ ว พร้ อ มตู้ ค อนโทรลไฟไม่ ต่ํ า กว่ า 20 แรง และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจํานวน 7 ชุด เพื่อจัดซื้อท่อสูบน้ําสแตนเลส
ชนิดท่อฉาก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่งไม่ต่ํากว่า 12 นิ้ว ความ
หนาไม่ต่ํากว่า 3 มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อดูดไม่ต่ํา
กว่า 14 นิ้ว ปลายท่อออกมีหน้าแปลนทําด้วยสแตนเลส หนา
ไม่ต่ํากว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมเกียร์ฉากทดรอบ 1 ต่อ 1 เส้น
ผ่านศูนย์กลางเพลาไม่ต่ํากว่า 40 มิลลิเมตร ใบพัดทําด้วย
แตนเลส ชนิดใบพัดพลวงไม่ต่ํากว่า 6 ใบ ความยาวของท่อรวม
ไม่ต่ํากว่า 4.20 เมตร เพลาท่อทําด้วยสแตนเลสอย่างดี เส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า 40 มิลลิเมตร ลูกปืนคอเพลามี 2
ตับชนิด เปเปอร์ 1 ตับ ชนิดกลม 1 ตับ เส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่ต่ํากว่า 95 มิลลิเมตร พร้อมกะโหลกกันขยะทําด้วยสแตน
เลส มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 แรงม้า
จํ า น ว น 7 ตู้ โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้ เ บ ร ค เ ก อ ร์
3p50A350SB จํานวน 1 ตัว, คอนเทคเตอร์ H20 จํานวน 3
ตัว, OVERLOADTR 20B จํานวน 1 ตัว,ฟิวส์คอนโทรล
จํานวน 3 ตัว,แรมท์ R,S,Non,Overload จํานวน 5 ตัว,ไทร์
เมอร์ 30SS2 จํ า นวน 1 ตั ว ,เฟสคอนโทรล CP4-380V
จํานวน 1 ตัว,เทคนิคอล,วายดิกซ์ จํานวน 2 ชุด,TR30/TR10
จํานวน 1 ตัว,สายไฟหางปลา จํานวน 1 ตัว,ตู้กันฝน 2 ชั้น
ขนาด 14 นิ้ว x 22 นิ้ว x 13 นิ้ว จํานวน 1 ใบ,สวิท ปิด/เปิด
จํานวน 2 ตัว, สายไฟขนาด 4x10 สแควมิลทองแดง ความ
ยาวไม่ต่ํากว่า 60 เมตร จํานวน 7 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เหตุผล
เนื่องจากเมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบประมาณ ปรากฏว่ามาตรฐานความกว้างของ
ท่อสูบน้ําสแตนเลสคลาดเคลื่อน เป็นผลให้ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่สามารถนํามาใช้งานได้จริง จึงเห็นควร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณเพื่อให้สามารถสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งานต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2541 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาล พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายจ่ายใหม่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ส่วนอํานวยการและปกครอง สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่าน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของเทศบาลนครรังสิต
ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการโอนลด

รายการโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมวด ค่าใช้สอย
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท โครงการจัดทําเรือก๋วยเตี๋ยวจําลองเสมือนจริง
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
จํานวน 150,000.- บาท
-โครงการจัดทําเรือก๋วยเตี๋ยวเสมือนจริง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเรือก๋วยเตี๋ยว จํานวน 600,000.- บาท
จําลองเสมือนจริง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น โครงการจั ด ทํ า เรื อ
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ก๋วยเตี๋ยวเสมือนจริง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายการโอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน
450,000.- บาท

รายการโอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1

เหตุผล
เนื่องจากมีค วามจําเป็ นที่จะต้ องดําเนิ นการในกิ จ การของเทศบาลนครรั งสิ ต เพื่ อ เป็น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของท้องถิ่น แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้เมื่อคราวตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดย
มีรายละเอียด 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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให้โอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้โอนเงิ นงบประมาณเพื่ อตั้ งจ่ ายรายการใหม่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณเพื่อตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปี
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่าน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ

สํานักการช่าง มีความประสงค์จัดทําโครงการขยายเขตจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะซอยรังสิตนครนายก 25 และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน เคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอธัญบุรี โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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สาธารณะซอยรังสิต-นครนายก 25 จํานวนเงิน 1,190,985.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) เพื่อจัดทําโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
หลักการ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทาง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี ที่หน่วยงานอื่นของรัฐมิได้ มีความประสงค์ข อรับ
สนับสนุน แต่เป็นความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้เทศบาลฯไม่ได้ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเอง ได้ร้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดําเนินการ ดังนั้นงบประมาณที่จะสามารถนําไปใช้
จ่ายเพื่อจัดทําโครงการ จึงเป็นงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน
เหตุผล
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงจําเป็นต้องดําเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิตในการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอธัญบุรี โครงการ
ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะซอยรังสิต-นครนายก 25 จํานวนเงิน 1,190,985.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
อาศัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
หมวดที่ 5 มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
มาตรา 67 ทวิ “ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขอ
อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิ
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ

24
-เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
เห็นชอบให้จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือ
เป็นเอกฉันท์)
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้จา่ ยเงินตามมาตรา 67 ทวิ ได้

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
-ขอเชิญผู้บริหาร
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่าน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักการช่าง ได้รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และสภาเทศบาลนครรังสิตได้อนุมัติกันเงินไว้
เบิกตัดปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจําปี พ.ศ.2556 วันที่ 9 กันยายน 2555
หลักการ
เพื่อขออนุ มัติส ภาเทศบาลนครรั งสิต จ่า ยขาดเงิน สะสมประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
หมวด
ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปโภค
เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
จํานวนเงิน 300,000.-บาท
รายงานยอดเงินสะสมทีน่ ําไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ
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)
ยอดผลต่างจากการชําระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ 34,079,617.56 92,652,957.70
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้
154,995,479.88
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2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสํารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
ยอดเงินสะสมทีน่ ําไปบริหารได้

518,081,216.35

63,085,736.47
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
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2557 145,076,589.9 145,076,589.90
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการและโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
คงเหลือเงินสะสม
9,918,889.98
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
9,342,589.98
คงเหลือเงินสะสมที่นาํ ไปบริหารได้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
576,300.00
เหตุผล
1. เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ เนื่องจากรั้วมีสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554
2. เทศบาลนครรังสิตได้ดําเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติให้ดําเนินการสรรหางบประมาณสมทบเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าว จํานวนเงิน 300,000.-บาท
3. ผู้บริหารได้มีความเห็น ให้จ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จํานวนเงิน จํานวนเงิน 300,000.-บาท
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(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
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําปีและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 โครงการ เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
จํานวนเงิน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

อนุมัตใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบที่ดินให้เป็น
ทางสาธารณประโยชน์ (สํานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่าน นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

หลักการ
เพื่ อ ขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครรั ง สิ ต ในการรั บ ที่ ดิ น ให้ เ ป็ น ทาง
สาธารณประโยชน์ โครงการพลัม พหลโยธิน 89 โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันกําหนดให้ผู้ยกให้ที่ดินต้องดําเนินการ
ปรับปรุงก่อสร้างที่ดินสาธารณะดังกล่าวให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา ตามรูปแบบและ
มาตรฐานของเทศบาล พร้อมติดตั้งบ่อสูบน้ําระบายน้ํา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในถนนสาธารณะ
ดังกล่าว
เหตุผล
1.บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 979/97 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น
30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ พล.314/2556 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556 เรื่องขอแจ้งการยกที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการพลัม พหลโยธิน 89 ซึ่งบริษัท
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พนาลี เอสเตท จํากัด ได้ดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 106 โฉนด เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดตามสําเนาเอกสาร ทด.1 ที่แนบมาพร้อมนี้
2.บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ได้มีหนังสือที่ พล.47/2557 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่องขอปรับปรุงทางสาธารณประโยชน์และงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆหน้าโครงการพลัม พหลโยธิน 89 โดย
ในรายละเอียด บริษัทฯแจ้งความประสงค์เป็นผู้ดําเนินการจัดทําถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา
ตามรูปแบบและมาตรฐานของเทศบาลนครรังสิต พร้อมติดตั้งบ่อสูบน้ําระบายน้ําบริเวณโครงการพลัม พหลโยธิน
89 ในตําแหน่งที่ติดกับถนนพหลโยธิน รายละเอียดตามสําเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
3.เพื่อให้ถนนสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับการพัฒนาและบํารุงรักษาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีมาตรฐานรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
4.เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 9 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือได้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การรับให้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการแสดงเจตนารมณ์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ตามรูปแบบและมาตรฐานของเทศบาลนครรังสิต พร้ อมติดตั้งบ่อสูบน้ําระบายน้ําบริเวณโครงการพลัม
พหลโยธิน 89 ในตําแหน่งที่ติดกับถนนพหลโยธินของผู้ยกให้ที่ดิน ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
เห็นชอบในการรับมอบที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ได้ (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบในการรับมอบทีด่ นิ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท่าน
ได้มาประชุมวันกันในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 1๓.30 น.
(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ถอดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2557 เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)
ไปราชการ
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ่มศิร)ิ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร์ เต็กสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

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

ประธานสภาเทศบาล

(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)
สมัยที่สี่ ครั้งทีส่ าม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

สี่ ครั้งทีส่ อง เมื่อวันที่

