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

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
อินทร+เนื่อง
พิทักษ+ไพบูลย+กิจ
เขียวเป23ยม
ยิ่งแจ6มศิริ
เต็กสี
เด6นดวง
พลอยแสนรัก
สมพืช
ลิมปตานนท+
นาคนิกร
แต>เจริญ
คุณสมบัติ
ศรีคําดอกแค
บัวเผื่อนหอม
วัฒนภิโกวิท
วงษ+ศิริวรรณ
เรียนหัตถกรรม
จิรศักดิ์
บุญธรรม
รุจสิรภัทร
นุชประเสริฐ
กมลเวช
รักสูงเนิน
คงมานนท+
จึงสุระ
วิจิตรวงศ+วาน

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
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สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

2
ผู+เข+าร/วมประชุม
1. พันโทนายแพทย+วิสิทธิ์ กลิ่นกุสุม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. นายสุเมธ
กัลยาณสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. นายสง6า
จรัสบุญไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. นายเอกภพ
สัมพันธ+เวชกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายครรชิต
อมรทิพย+รัตน+
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นางสาวสุกัญญา
สุขการณ+
รองปลัดเทศบาล
7. นายสุรพัศ
ลิ่มวงศ+
รองปลัดเทศบาล
8. นางสาวชฎารัตน+
กุศล
ผู>อํานวยการสํานักการคลัง
9. ว6าที่ร>อยตรีชาญวุฒิ
บําเทิงเวชช+
ผู>อํานวยการสํานักการช6าง
10. นางสาวรัตนาภรณ+
ระวังพาล
ผู>อํานวยการกองการศึกษา
11. นางสาวจินตนา
ราชวงษ+
ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
12. นางสาวรัตนา
แย>มศรี
รก.หัวหน>าฝFายบริการฯ
13. นางธัญญา
แฟงจันทร+
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
14. นางสุนันท+
พิมพ+เงิน
ชุมชนซอยรังสิตนครนายก 4
15. นางอรุณศรี
บุญธรรม
ชุมชนซอย 54
16. นางอารีย+
เชยโภคา
ชุมชนซอย 54
17. นายสวัสดิ์
รื่นไว>
ชุมชนซอย 54
18. นางธิติมา
นุตะลัย
ชุมชนสุขเกษม
19. นางรําไพ
อุดมศรี
ชุมชนซอย 43
20. นางอุ6นเรือน
ราชประสิทธิ์
ชุมชนซอย 43
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ2วาน
บัดนี้ ได>เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจําป2 พ.ศ. 2556 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค+ประชุมแล>ว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล6าวเปJดประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับท6านนายกเทศมนตรี ท6านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน>าส6วน
การงานทุกท6าน วันนี้เปKนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่
สอง ประจําป2 พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกมาครบองค+ประชุมแล>ว ผมขอเปJดการ
ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
1.ขอยกเลิกโครงการ จํานวน 5 โครงการ
1.1 โครงการก6อสร>างรั้วล>อมรอบบ6อน้ําเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัดชนิดไม6มีหลังคา
งบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2554 เปKน
เงิน 1,188,000.- บาท
1.2 สมทบโครงการก6อสร>างรั้วล>อมรอบบ6อน้ําเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัดชนิดไม6มี
หลังคา งบประมาณรายจ6ายประจําป2 พ.ศ. 2556 (โอนตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6)
เปKนเงิน 137,800.-บาท
เนื่องจากสถานที่ที่จะดําเนินการสภาพพื้นที่ตลิ่งภายในบ6อน้ําปQจจุบันได>เกิดการ
พังทลายลงจึงทําให>ขนาดความกว>างยาวของอาคารเพิ่มมากขึ้นประกอบกับค6า
วัสดุ ค6าแรงงานสูงขึ้นกว6าแบบที่กําหนด จึงไม6สามารถดําเนินการก6อสร>างได>
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

1.3 โครงการก6อสร>างดาดปูน ภายรั้ วรอบบ6อน้ํา ที่ 4 งบประมาณรายจ6า ย
ประจําป2 พ.ศ. 2556 เปKนเงิน 1,500,000.- บาท
เนื่องจากวัสดุ ค6าแรงงานในปQจจุบันมีมูลค6าสูงกว6าแบบที่กําหนด จึงไม6สามารถ
ดําเนินการก6อสร>างได>
1.4 โครงการก6อสร>างหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ําบริเวณซอยรังสิตปทุมธานี 10
ซอย 16 งบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2 งบประมาณ พ.ศ.
2554 จํานวนเงิน 220,000.- บาท
เนื่องจากได>มีการปรับค6าแรงขึ้นต่ําเปKน 300.-บาท มีการปรับปรุงวิธีการคิด
คํานวณราคากลางในการก6อสร>างพร>อมกับมีการปรับตัวค6าวัสดุก6อสร>าง จึงมีผล
ทําให>มีความคลาดเคลื่อนไม6สอดคล>องกับความเปKนจริง
1.5 โครงการก6 อสร>า งรางยูร ะบายน้ํ า คสล.เชื่ อมระหว6 างบ6อพักหน> าซอย
เทศบาลฯกั บบ6 อพั กถนนรังสิต -นครนายก(ช6ว งตั้ งแต6คลองระบายน้ํา ที่ 2 ถึ ง
คลองระบายน้ําที่ 3) จ6ายจากเงินสะสมของเทศบาลประจําป2 พ.ศ. 2556 เปKน
เงิน 6,972,400.- บาท
เนื่องจากได>มีการแก>ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการให>เหมาะสมสอดคล>อง
กับสภาพปQญหาและพื้นที่ก6อสร>างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําเปKนผล
ต6อเนื่องให>ปริมาณงาน จํานวนเงินงบประมาณปรับเพิ่มขึ้น
2.การขออนุมัติทํากิจการนอกเขต
ตามที่เทศบาลได> ขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเพื่อก6อสร>างวางท6อระบายน้ํ า
คสล.ขนาดเส>นผ6านศูนย+กลาง 1.00 เมตร เพื่อระบายน้ําลงสู6ลํารางสาธารณะ
ในพื้นที่หมู6บ>านธารารินทร+ซึ่งมีพื้นที่บางส6วนอยู6ในเขตหมู6ที่ 1 เขตเทศบาลเมือง
ลําสามแก>ว โดยเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองลําสามแก>วได>นําเรื่องเข>าสู6
การพิจารณาและให>ความยินยอมของสภาเทศบาลทั้งสองแห6งเรียบร>อยแล> ว
บัดนี้ ผู>ว6าราชการจังหวัดได>พิจารณาอนุมัติให>เทศบาลนครรังสิตทํากิจการนอก
เขตดังกล6าวเรียบร>อยแล>ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
-สํ า หรั บ รายงานการประชุ ม ท6 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท6 า นคงได> รั บ แล> ว
สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะขอแก>ไขเพิ่มเติมข>อความใดบ>าง ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (โปรดยกมือ) (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ2วาน
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ขออนุญาตนําเสนอ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 หมวด 2 เรื่องการจัดระเบียบ
บริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 “ให>มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว6าปริญญา และสถานศึกษา
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
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อาชีวศึกษาของแต6ละสถานศึกษา เพื่อทําหน>าที่กํากับและส6งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด>วยผู>แทนผู>ปกครอง ผู>แทนครู ผู>แทนองค+กร
ชุมชน ผู>แทนองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น ผู>แทนศิษย+เก6าของสถานศึกษา ผู>แทน
พระภิกษุสงฆ+และหรือผู>แทนองค+กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู>ทรงคุณวุฒิ
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ+ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6ง และการพ>นจากตําแหน6ง ให
เปKนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
องค+ประกอบ อํานาจหน>าที่ หลักเกณฑ+ วิธีการสรรหา และกรรมการใน
คณะกรรมการ สถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและ
ลักษณะการปฏิบัติงานแตกต6างไปจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป อาจ
กํ า หนดให> แ ตกต6 า งไปตามสภาพและลั กษณะการปฏิ บั ติ ง านตลอดทั้ ง ความ
จําเปKนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได> ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให> ผู> บ ริ ห ารสถานศึ กษาเปK น กรรมการและเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม6ใช>บังคับแก6สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย+การเรียน”
ซึ่งตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ+ วิธีการสรร
หา การเลือก ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน6ง การพ>น
จากตํ าแหน6ง ของกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน พ.ศ. 2546 กํ าหนดให>
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก คื อ มี นั ก เรี ย นไม6 เ กิ น 300 คน จะต> อ งมี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน โรงเรียนขนาดใหญ6คือมีนักเรียนตั้งแต6
300 คน จะต>องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน ซึ่ง
หนึ่ งในคณะกรรมการฯ ชุ ด นี้ จ ะต> องมี ผู> แทนองค+ กรปกครองส6 ว นท> องถิ่ น อยู6
จํานวน 1 คน โดยผ6านความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ดั งนั้ น เมื่ อวั น ที่ 16 กั น ยายน 2553 โรงเรี ย นดวงกมลซึ่ งขณะนั้ น เปK น
โรงเรียนขนาดเล็กได>แต6งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน
แต6ปQจจุบันโรงเรียนดวงกมลได>มีนักเรียนเกินกว6า 300 คนแล>ว ดังนั้น จึงต>องมี
การแต6งตั้ งคณะกรรมการฯ ชุดใหม6 คื อ จํ า นวน 15 คน เพื่ อให> เ ปK นไปตาม
ระเบียบฯ และกฎกระทรวงฯดังกล6าว
เพื่อปฎิบัติตามระเบียบฯและกฎกระทรวงฯ จึงขอให>สภาเทศบาลนครรังสิต
พิ จ ารณาคั ด เลื อกผู> แ ทนองค+ ก รปกครองปกครองส6 ว นท> อ งถิ่ น เพื่ อเปK น คณะ
กรรมการฯ ต6อไป
ขอเชิญท6านเสนอรายชื่อเพื่อเปKนผู>แทนของเทศเพื่อเปKนคณะกรรมการขั้นพื้น
เทศบาลเพื่อเปKนคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดวงกมล
เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท6านผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายสนิท บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ขอเสนอ นางสมบูรณ+
วงษ+ศิริวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เปKนผู>แทนของเทศบาลนครรังสิต เพื่อ
เปKนคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดวงกมล ครับ
ขอผู>รับรองครับ(สมาชิกยกมือรับรองถูกต>อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม6 เมื่อไม6มีท6านใดเสนอ
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เปKนอย6างอื่นอีก เปKนอันว6าที่ประชุมมอบหมายให> นางสมบูรณ+ วงษ+ศิริวรรณ
สมาชิ ก สภาเทศบาลเขต 3 เปK น ผู> แ ทนของเทศบาลนครรั ง สิ ต เพื่ อ เปK น
คณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดวงกมล
มติที่ประชุม

เห็นชอบให+ นางสมบูรณ2 วงษ2ศิริวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เป@น
ผู+แทนของเทศบาลนครรังสิต เพื่อเป@นคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ดวงกมล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สํานักการช/าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายไพโรจน2 อินทร2เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติ
ทุกท6าน ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญั ตติเ รื่องขออนุ มัติ แก> ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณประจํา ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่ เ ทศบาลนครรั งสิ ต ได> ตั้ งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักการช6าง ได>รับอนุมัติงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก6อสร>าง
หมวดค6าที่ดินและสิ่งก6อสร>าง ประเภทค6าก6อสร>างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก6อสร>างแท6นน้ําดื่ม พร>อมโครงปWาย
สแตนเลส ตั้งไว> 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ>วน) เพื่อทําการก6อสร>างแท6นน้ําดื่มพร>อมโครงปWายส
แตนเลส จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 60,000.-บาท และสภาเทศบาลนครรังสิตได>อนุมัติกันเงินไว>เบิกตัดป2งบประมาณ
รายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สี่ ประจําป2 พ.ศ.2555 วันที่ 25 กันยายน 2555
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังต6อไปนี้
ข+อความเดิม

ข+อความที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ/ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
สํานักการช/าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก/อสร+างโครงสร+างพื้นฐาน
หมวด
ค/าที่ดินและสิ่งก/อสร+าง
ประเภท ค/าก/อสร+างสิ่งสาธารณูปการ
ลักษณะ
โครงการก/อสร+างแท/นน้ําดื่มพร+อม
โครงปEายสแตนเลส ตั้งไว+ 240,000.- บาท
เพื่อทําการก/อสร+างแท/นน้ําดื่ม พร+อมโครง
ปEายสแตนเลส จํานวน 4 ชุด ๆ 60,000.-บาท ตั้ง
จ/ายจากเงินรายได+

งบประมาณรายจ/ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
สํานักการช/าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก/อสร+างโครงสร+างพื้นฐาน
หมวด
ค/าที่ดินและสิ่งก/อสร+าง
ประเภท ค/าก/อสร+างสิ่งสาธารณูปการ
ลักษณะ
โครงการก/อสร+างแท/นน้ําดื่มพร+อม
โครง
ปEายสแตนเลส ตั้งไว+ 240,000.- บาท
เพื่อทําการก/อสร+างแท/นน้ําดื่ม พร+อมโครง
ปEายสแตนเลส จํานวน 2 ชุด ตั้งจ/ายจากเงินรายได+
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เหตุผล
เพื่ อให>ดํ า เนิ นการก6 อสร>า งให> แล> วเสร็ จ ตามวั ต ถุป ระสงค+ และสามารถจั ดซื้ อจั ดจ> า งได>ต าม
ระเบียบ และสอดคล>องกับการจัดทํางบประมาณ จึงควรแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ ให>
ถูกต>องและสอดคล>องกับสภาพพื้นที่ก6อสร>างจริง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 ข>อ 29 การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+ที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทํา
ให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น
ข>อ 31 การโอน การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได>เบิกตัดป2หรือขยายเวลา
ให>เบิกตัดป2ไว> จะกระทําได>ต6อเมื่อได>รับอนุมัติจากผู>มีอํานาจให>เบิกตัดป2ได> หรือขยายเวลาเบิกตัดป2”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาล พิ จ ารณาอนุ มัติ แก> ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุ มัติให> แ ก> ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แจงงบประมาณประจํ า ป2 งบประมาณ พ.ศ.
2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มัติ ให+ แก+ ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2555

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขออนุมัติแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ/ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักการช/าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายไพโรจน2 อินทร2เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติ ทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556

เทศบาลนครรังสิต ได>อนุมัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2 พ.ศ. 2556 แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ หมวดค6าครุภัณฑ+ ประเภทค6าครุภัณฑ+การเกษตร โครงการปรับปรุงระบบรดน้ําต>นไม> จํานวน
เงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ>วน) เพื่อจัดซื้อสปริงเกอร+ พร>อมอุปกรณ+ที่เกี่ยวข>องในสวนสาธารณะ
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังต6อไปนี้
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ข+อความเดิม

ข+อความที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ/าย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556
สํานักการช/าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ค6าครุภัณฑ+การเกษตร
-โครงการปรับปรุงระบบรดน้ําต>นไม> จํานวน
100,000.-บาท
เพื่อจัดซื้อสปริงเกอร+ พร>อมอุปกรณ+ที่เกี่ยวข>อง
ในสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล เนื่ อ งจากไม6 มี
กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ+จึงตั้งราคาท>องตลาด ตั้งจ6าย
จากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2(พ.ศ.2556-2558)
ของเทศบาลฯ หน>า 130

งบประมาณรายจ/าย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556
สํานักการช/าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
สวนสาธารณะ
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ค6าครุภัณฑ+การเกษตร
-โครงการปรับปรุงระบบรดน้ําต>นไม> จํานวน
100,000.-บาท
เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ํ า หอยโข6 ง พร> อ มอุ ป กรณ+ ที่
เกี่ยวข>อง ในระบบรดน้ําต>นไม>ในสวนสาธารณะภายในเขต
เทศบาล เนื่ องจากไม6 มีกํ า หนดในมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ+ จึ ง ตั้ ง
ราคาท>องตลาด ตั้งจ6ายจากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2
(พ.ศ.2556-2558)ของเทศบาลฯ หน>า 130
เหตุผล

เนื่องจากผู>บริหารได>มีแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช>ครุภัณฑ+ต6างๆ ให>มีความเหมาะสมกับ
สภาพการใช> ง าน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน+ แ ละความคุ> ม ค6 า และอายุ ก ารใช> ง าน จึ ง กํ า หนดให> เ ปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดประกอบงบประมาณ เพื่อให>สามารถจัดหาครุภัณฑ+ได>อย6างครบถ>วน เพียงพอต6อการพัฒนาระบบ
รดน้ําต>นไม>ในสวนสาธารณะของเทศบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปKนต>องแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
เพื่อให>สอดคล>องกับวัตถุประสงค+ของการใช>งานต6อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 ข>อ 29 “การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+ที่ดินและ
สิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปKนอํานาจอนุมัติของสภา
ท>องถิ่น”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาล พิ จ ารณาอนุ มัติ แก> ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)
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มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห+ แ ก+ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ/ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ/ายเป@นรายการ
เป@นรายการใหม/ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายวีรพงษ2 พิทักไพบูลย2กิจ
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณป2 พ.ศ. 2556 ได>อนุมัติงบประมาณ
ในส6วนของแผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง หมวด รายจ6ายงบกลาง ประเภท เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่ง
ปQจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 88,700.- บาท และไม6มีจําเปKนต>องใช>อีกต6อไป
หลักการ
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
เปKนจํานวนเงินทั้งสิ้น 88,700.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด

โอนตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน งบกลาง
งาน
งบกลาง
หมวด
รายจ6ายงบกลาง
ประเภท เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เปKนเงิน
88,700.- บาท

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ค6าครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
รายการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+ 5 รายการ
ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร+ สําหรับสํานักงาน(จอขนาด
ไม6 น> อ ยกว6 า 18 นิ้ ว ) จํ า นวน 2 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ
14,000.- บาท รวมเปKนเงิน 28,000.- บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน
-มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม6น>อยกว6า 2.9 GHz หรือดีกว6า จํานวน 1
หน6วย
-มีหน6วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว6า มีขนาดไม6น>อยกว6า 4 GB
-มีหน6วยจัดเก็บข>อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA
หรือ ดีกว6า ขนาดความจุไม6น>อยกว6า 500 GB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไม6น>อยกว6า 60 GB จานวน 1 หน6วย
-มี DVD-RW หรือดีกว6า จํานวน 1 หน6วย
-มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกว6า จานวนไม6น>อยกว6า 1 ช6อง
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โอนลด

โอนตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว6า มี Contrast
Ratio ไม6น>อยกว6า 600 : 1 และมีขนาดไม6น>อยกว6า 18 นิ้ว จาน
วน 1 หน6วย
2. เครื่องสํารองไฟฟWา ขนาด 750 VA จํานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,700.- บาท รวมเปKนเงิน 3,400.บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟWาด>านนอกไม6น>อยกว6า 750 VA
- สามารถสารองไฟฟWาได>ไม6น>อยกว6า 15 นาที
3. เครื่องคอมพิวเตอร+สําหรับงานประมวลผลแบบที่
1 (จอขนาดไม6น>อยกว6า 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 25,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม6น>อยกว6า 4
แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม6น>อยกว6า
2.5 GHz และมีหน6วยความจา แบบ Cache Memory ไม6
น>อยกว6า 6 MB จานวน 1 หน6วย
-มี ห น6 ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหน6วยความจาขนาดไม6น>อยกว6า 1 GB
-มีหน6วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว6า มีขนาดไม6น>อยกว6า 4 GB
-มีหน6วยจัดเก็บข>อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA
หรือดีกว6า ขนาดความจุไม6น>อยกว6า 1 TB จํานวน 1 หน6วย
-มี DVD-RW หรือดีกว6า จานวน 1 หน6วย
-มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกว6า จานวนไม6น>อยกว6า 1 ช6อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว6า มี Contrast
Ratio ไม6น>อยกว6า 600:1 และมีขนาดไม6น>อยกว6า 18 นิ้ว
จานวน 1 หน6วย
4. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร+ โ น> ต บุ} ค สํ า หรั บ งาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,000.- บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-หน6วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม6น>อยกว6า 4
แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม6น>อยกว6า
2.0 GHz จานวน 1 หน6วย
-มีหน6วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว6า ขนาดไม6น>อยกว6า 4 GB
-มีหน6วยจัดเก็บข>อมูล (Hard disk) ขนาดความจุ
ไม6น>อยกว6า 750 GB จานวน 1 หน6วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว6า มีขนาดไม6
น>อยกว6า 12 นิ้ว
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โอนลด

โอนตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/
-มี DVD-RW หรือดีกว6า จานวน 1 หน6วย
-มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกว6า จานวนไม6น>อยกว6า 1 ช6อง
-สามารถใช>งานได>ไม6น>อยกว6า Wi-Fi (802.11b,
g, n) และ Bluetooth
5. เครื่องสํารองไฟฟWา ขนาด 1 KVA จํานวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,300.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกาลังไฟฟWาด>านนอกไม6น>อยกว6า 1 kVA และ
600 W
-สามารถสํารองไฟฟWาได>ไม6น>อยกว6า 15 นาที

เหตุผล
เนื่ อ งจากปQ จ จุ บั น งานธุ ร การ ฝF า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส6 ว นอํ า นวยการและปกครอง สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล มีความจํ าเปKน เร6งด6 วนที่ จะต>องดําเนินการจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช> ในการปฏิบั ติงานให>เพี ยงพอ
สํา หรั บ การประชุ มและการให> บ ริ การประชาชนแต6 ไม6 ได> ตั้ งงบประมาณเพื่ อการนี้ ไว> เ มื่ อคราวตราเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ 2556 ดังนั้น จึงขออนุมัติเพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปKนรายการ
ใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อดําเนินการตามภารกิจต6อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข>อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6า
ครุภั ณฑ+ ที่ดิน และสิ่งก6อสร>างที่ทําให> ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้งจ6ายรายการใหม6ให> เปK น
อํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเ สนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6า ย
เปKนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ดังรายการข>างต>นต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปรายขอ
เชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให+โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ/าย
เป@นรายการใหม/ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร
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นายวีรพงษ2 พิทักษ2ไพบูลย2กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตขอเสนอญัตติ
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณป2 พ.ศ. 2556 ของเทศบาลนครรังสิต
ได>ประกาศใช> แล>วเมื่ อวันที่ 28 กั นยายน 2555 และปQจจุบัน งานระดับก6อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา กอง
การศึกษามีความจําเปKนเร6งด6วนที่จะต>องดําเนินการในภารกิจหน>าที่ตามที่ได>รับมอบนโยบายจากผู>บริหารแต6ไม6ได>
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว>เมื่อคราวตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน
1 รายการ รวมเปKนเงินทั้งสิ้น จํานวนเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล>านห>าแสนบาทถ>วน)
หลั ก การ
เพื่ อขออนุ มัติ ต6 อสภาเทศบาลนครรั งสิ ตโอนเงิ น งบประมาณไปตั้ งจ6 า ยเปK น รายการใหม6
จํานวน 1 รายการ รวมเปKนเงิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล>านห>าแสนบาทถ>วน)
โอนลด
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด
เงินเดือน
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล
เปKนเงิน 210,000 บาท
หมวด
ค6าตอบแทน
ประเภท ค6าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เปKนเงิน 29,000 บาท
งาน
ระดับมัธยมศึกษา
หมวด
ค6าจ>างชั่วคราว
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ6ายเพิ่มให>แก6พนักงานจ>าง
เปKนเงิน 498,000 บาท
งาน
ศึกษาไม/กําหนดระดับ
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ6ายเพิ่มให>แก6พนักงานจ>าง
เปKนเงิน 110,000 บาท
แผนงาน การศึกษา
งาน
ศึกษาไม/กําหนดระดับ
หมวด
ค6าใช>สอย
ประเภท รายจ6ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการฝ‚กทบทวนลูกเสือชาวบ>าน
เปKนเงิน 399,000 บาท

โอนเพิ่มตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/
กองการศึกษา
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

การศึกษา
ระดับก/อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค6าครุภัณฑ+
ครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
- โครงการติดตั้งระบบ WIFI ในโรงเรียน
ดวงกมล สั งกั ด เทศบาลนครรั ง สิ ต เปK น เงิ น 1,500,000
บาท (รายละเอี ย ดตามมาตรฐานราคากลางกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดรายละเอียด
ดังนี้
1.อุปกรณ+ปWองกันเครือข6าย (Firewall) แบบที่ 2 ราคา
700,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปKนอุปกรณ+ Firewall ชนิด Stateful Inspection
firewall แบบ Appliance
-มี Throughput ของ Firewall Inspection จานวนไม6
น>อยกว6า 1.2 Gbps
-มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ 10/100/1,000
Mbps จานวนไม6น>อยกว6า 4 ช6อง
-สามารถตรวจสอบและปWองกันการบุกรุกรูปแบบต6างๆ
อย6างน>อยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP
Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or
DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP Fragment,
ICMP Fragment เปKนต>นได>
-สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port
แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port
Address Translation (PAT) ได>
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โอนลด
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
กีฬาและนันทนาการ
ค6าใช>สอย
รายจ6ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให>แก6เด็ก
และเยาวชน เปKนเงิน 49,000 บาท
- โครงการจัดการแข6งขันบาสเกตบอลต>านยา
เสพติด ประจําป2 2556 เปKนเงิน 70,000 บาท
- โครงการจัดการแข6งขันกีฬาฟุตซอลต>านยา
เสพติด ประจําป2 2556 เปKนเงิน 86,000 บาท

โอนเพิ่มตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/
-สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได>
-สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได>
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ+ผ6านมาตรฐาน HTTPS ได>
เปKนอย6างน>อย
-สามารถเก็ บ รายละเอี ย ดและตรวจสอบการใช> ง าน
(Logging/Monitoring) โดยเก็บเปKน Syslog ได>
-มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap
-สามารถใช>งานตามมาตรฐาน IPv6 ได>
2. อุปกรณ+กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช6อง
แบบที่ 2 ราคา 26,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีลักษณะการทํางานไม6น>อยกว6า Layer 2 ของ OSI
Model
-มีช6องเชื่อมต6อระบบเครือข6าย แบบ 10/100/1000
Base-TX จานวนไม6น>อยกว6า 24 ช6อง
-มี สั ญ ญาณไฟแสดงสถานะของการทํ า งานช6 อ งเชื่ อมต6 อ
ระบบเครือข6ายทุกช6อง
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ+ผ6านทางโปรแกรม Web
Browser ได>
3. ตัวแปลงสัญญาณใยแก>วนําแสง Fiber Tranciver ราคา
26,750 บาท
4. อุปกรณ+เครือข6ายไร>สาย ราคา 312,820 บาท
-อุปกรณ+กระจายสัญญาณเครือข6ายแบบไร>สาย (Wireless
Access point)
-พอร+ทชนิด 10/100/1000 ไม6น>อยกว6า 2 พอร+ท
-สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ+ ไ ด> ผ6 า นทาง
web
management
-รองรับการใช>งานย6านความถี่ 2.4G ได>เปKนอย6างน>อย
-เปK น ตราสิ น ค> า เดี ย วกั น กั บ อุ ป กรณ+ ควบคุ มอุ ป กรณ+
เครือข6ายไร>สาย (Wireless controller)
-สามารถรองรับ client ได>ไม6น>อยกว6า 100 เครื่องภายใน
เวลาเดียวกัน
-รองรับจํานวน SSID ไม6น>อยกว6า 4 SSID
5. อุปกรณ+แปลงไฟเข>าสายสัญญาณราคา 20,330 บาท
6. อุปกรณ+ควบคุมเครือข6ายไร>สาย ราคา 231,120 บาท
-อุ ป กรณ+ ค วบคุ มอุ ป กรณ+ เ ครื อข6 า ยไร> ส าย (Wireless
controller)
-สามารถควบคุ มและบริห ารจั ดการ อุ ป กรณ+กระจาย
สัญญาณเครือข6ายแบบไร>สาย (Wireless Access point)
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โอนลด

โอนเพิ่มตั้งจ/ายเป@นรายการใหม/
-สามารถแบ6งกลุ6มของ Access Point เพื่อควบคุม
นโยบายแต6ละจุดได>
-สามารถแสดงภาพรวมและสถานะของ Access Point ได>
-รองรับการทําพิสูจน+ตัวตนผ6านทาง Active Directory,
Radius ได>เปKนอย6างน>อย
7. ตู>สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร+และอุปกรณ+ แบบที่ 2
(ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปKนตู> Rack ปJด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว>างไม6
น>อยกว6า 60 เซนติเมตร ความลึกไม6น>อยกว6า 110
เซนติเมตรและความสูงไม6น>อยกว6า 200 เซนติเมตร
-มีช6องเสียบไฟฟWา จานวนไม6น>อยกว6า 12 ช6อง
-มีพัดลมสาหรับระบายความร>อน ไม6น>อยกว6า 2 ตัว
8. เครื่องสํารองไฟฟWา ขนาด 3 kVA ราคา 38,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟWาด>านนอกไม6น>อยกว6า 3 kVA และ 2,100 W
-มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว6า
-มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว6า
-สามารถสํารองไฟฟWาที่ Full Load ได>ไม6น>อยกว6า 5 นาที
9. (ค6าติดตั้ง + กรงสําหรับ AP) ราคา 64,200 บาท
10.ค6าติดตั้งสาย LAN พร>อมเต>ารับสาย ราคา 57,780
บาท

เหตุ ผล
เนื ่ อ งจากกองการศึ ก ษา มิ ไ ด> ตั ้ ง งบประมาณเพื ่ อ การนี ้ ไ ว> เมื ่ อ คราวตราเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ6 า ยประจํา ป2 งบประมาณ 2556 แต6 มี ค วามจํา เปK น เร6 ง ด6 ว นที่ จ ะต> อ งดํา เนิ น การภายใน
ระยะเวลา จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนลดงบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ6 า ยเปK น รายการใหม6 ประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ.
2556เพื่ อ ใช> สํา หรั บ ดํา เนิ น งานดั ง กล6 า ว ซึ่ ง งบประมาณดั ง กล6 า วได> บ รรจุ ไ ว> ใ นแผนพั ฒ นาประจํา ป2 พ.ศ.
2556เรี ย บร> อยแล> ว
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว6 า ด> ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค+กรปกครองส6 ว นท> องถิ่ น
พ.ศ. 2541 (แก>ไขเพิ่ มเติ ม ถึงฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 “การโอนเงิน งบประมาณรายจ6า ย
ในหมวดค6าครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปKนรายการ
ใหม6 ให>เปKนอํานาจของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติ ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมามีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายเปKนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห+ โ อนเงิ น งบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ/ า ยเป@ น รายการใหม/ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติจ/ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (โครงการก/อสร+างรางยูระบายน้ํา คสล.เชื่อมระหว/างบ/อพักหน+า
ซอยเทศบาลฯ กับบ/อพักถนนรังสิต-นครนายก) (สํานักการช/าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน>าที่ในการให>บริการสาธารณะ และมีความจําเปKนเร6งด6วนที่ต>อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร>างพื้นฐานให>ครบถ>วนและมีมาตรฐาน เพื่อให>ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย+สิน บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได>รับประโยชน+ในการจัดให>มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรั ง สิ ต จ6 า ยขาดเงิ น สะสมประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สํานักการช/าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด
ค/าที่ดินและสิ่งก/อสร+าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก/อสร+างรางยูระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหว/างบ/อพักหน+าซอยเทศบาลฯ กับบ/อพักถนน
รังสิต-นครนายก (ช/วงตั้งแต/คลองระบายน้ําที่ 2 ถึงคลองระบายน้ําที่ 3) จํานวนเงิน 8,095,000.- บาท
โดยดําเนินการตามแบบแปลนของเทศบาลนครรังสิต จํานวน 6 จุด ได+แก/
1) ซอยรังสิต – นครนายก 35 (ห+องสมุดประชาชน)
2) ซอยรังสิต - นครนายก 39(เกลียวทอง)
3) ซอยรังสิต – นครนายก 41 (รณชัย)
4) ซอยรังสิต – นครนายก 47 (ศรีประจักษ2)
5) ซอยรังสิต – นครนายก 51 (อยู/เจริญ)
6) ซอยรังสิต – นครนายก 65 (พงษ2ศิริ)
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รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใช+ได+คงเหลือ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
1)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
224,776,354.78
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได>ค>างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี-้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
-ภาษีบํารุงท>องที่
3,594.00
-ภาษีปWาย
12,480.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส6งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ>ามี)
ยอดผลต6างจากการชําระหนี้ระหว6างทรัพย+สินเกิดจากเงินกู>และเจ>าหนี้
51,680,253.76
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได+
173,096,101.82
2)พิสูจน2ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
462,758,643.38
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก รายจ6ายค>างจ6าย
172,012,257.99
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค+
763,932.00
บัญชีเงินรับฝากต6างๆ
12,402,153.96
รายจ6ายรอจ6าย
11,019,684.00
ทุนสํารองเงินสะสม
93,464,514.42
289,662,542.37
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ>ามี)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1) และ(2) จะต>องมียอดเท6ากัน
173,096,101.01
เทศบาล/องค+การบริหารส6วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบริหารได> ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได> ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ยอดตาม(1) และ(2)
173,096,101.01
บวก
ยกเลิกโครงการจ6ายขาดเงินสะสม
29,160,000.00
32,560,000.00
ยกเลิกโครงการรายจ6ายค>างจ6าย
3,400,000.00
205,656,101.01
หัก เงินยืม/จ6ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555- 15 กรกฎาคม 2556
185,939,289.00
185,939,289.00
เงินสะสมที่อนุมัติแล>วแต6ยังไม6ได>ดําเนินการ
(ตั้ งแต6 วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2555 ถึ งวั น ที่ ร ายงาน รวมเงิ น สะสมที่ อนุ มัติ ให> จ6 า ยขาดแล> ว ทั้ ง โครงการที่ ยั ง ไม6 ไ ด>
ดําเนินการและโครงการที่อยู6ระหว6างดําเนินการและมีความประสงค+ที่จะใช>จ6ายเงินตามโครงการข>างต>นต6อไป)
คงเหลือเงินสะสม
19,716,812.01
3,968,319.78
หัก เงินสมทบ กสท.
กันไว>เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
8,968,319.78
คงเหลือเงินสะสมที่นําไปบริหารได+ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2556
10,748,492.23
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เนื่องจากปQจ จุบัน ประชาชนในเขตเทศบาล มีความเดือดร>อนเกี่ ยวกั บระบบการระบายน้ํ าไม6
คล6องตัว เปKนผลให>เกิดน้ําท6วมขังในชุมชน ดังนั้น จึงมีความจําเปKนเร6งด6วนที่จะต>องปรับปรุงและพัฒนาและแก>ไข
ปQญหาความเดือดร>อนให>กับประชาชน เพื่อให>ประชาชนได>รับบริการสาธารณะด>านระบบโครงสร>างพื้นฐานที่มี
มาตรฐาน บําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม และไม6อาจรอการจัดทําเปKนงบประมาณ
รายจ6ายประจําป2ได>
ข+อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการรับเงิน การเบิกจ6าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข>อ ๘๙ องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
อาจจ6 า ยขาดเงิ น สะสมเพื่ อดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน> า ที่ ได> เมื่ อได> รั บ อนุ มัติ จ ากสภาท> องถิ่ น ภายใต> เ งื่ อนไข
ดังต6อไปนี้
(๑) ให> ก ระทํ า ได> เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู6 ใ นอํ า นาจหน> า ที่ ข ององค+ ก รปกครองส6 ว นท> อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด>านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เปKนการเพิ่มพูนรายได>ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน ทั้งนี้ ต>องเปKนไปตามแผนพัฒนาขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ได>ส6งเงินสมทบกองทุนส6งเสริมกิจการขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นแต6ละประเภทตาม
ระเบียบแล>ว
(๓) เมื่อได>รับอนุมัติให>จ6ายขาดเงินสะสมแล>ว องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องดําเนินการก6อ
หนี้ผูกพันให>เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม6เกินหนึ่งป2ถัดไป หากไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให>การใช>
จ6ายเงินสะสมนั้นเปKนอันพับไป
ทั้งนี้ ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ6ายค6าใช>จ6ายประจําป2
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ6ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุมัติให>จ6 ายขาดเงินสะสม ประจํา ป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 8,095,000.-บาท (แปดล>านเก>าหมื่นห>าพันบาทถ>วน) เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจดังกล6าวต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปรายขอ
ประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อ นุ มั ติ
ให>จ6ายขาดเงินสะสมประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)
มติที่ประชุม
อนุมัติให+จ/ายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(โครงการก/ อ สร+ า งรางยู ร ะบายน้ํ า คสล.เชื่ อ มระหว/ า งบ/ อ พั ก หน+ า ซอย
เทศบาลฯ กับบ/อพักถนนรังสิต-นครนายก)
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบทรัพย2สิน
สิ่งปลูกสร+างให+เทศบาลนครรังสิตดูแลบํารุงรักษา (สํานักการช/าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
เสนอญัต ติ เ รื่องขอรั บ ความเห็ นชอบในการรั บ มอบทรั พย+สิ น สิ่ งปลู กสร> า งให>
เทศบาลนครรังสิตดูแล
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิตในการรับมอบทรัพย+สินสิ่งปลูกสร>างโครงการ
ก6อสร>างคันปWองกันน้ําท6วมริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝQ3งใต> ตั้งแต6ประตูน้ําจุฬาลงกรณ+ ถึงประตูน้ําปากคลองบ>าน
ใหม6 ริมแม6น้ําเจ>าพระยา (ช6วงที่ 1 ประตูน้ําจุฬาลงกรณ+ถึงสะพานเหล็กข>ามคลองรังสิต บริเวณวัดเทพสรธรรมา
ราม) โดยกรมโยธาธิการและผั งเมืองเปKน ผู>ส6 งมอบและเทศบาลนครรั งสิ ตเปKน ผู>รั บมอบรายละเอีย ดตามบัญ ชี
ก6อสร>างและครุภัณฑ+ที่แนบมาพร>อมหนังสือนี้ เพื่อให>เทศบาลนครรังสิตในฐานะเจ>าพนักงานท>องถิ่นดูแลและ
บํารุงรักษาต6อไป
เหตุผล
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได>ดําเนินการก6อสร>างโครงการคันปWองกันน้ําท6วม
ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝQ3งใต> ตั้งแต6ประตูน้ําจุฬาลงกรณ+ ถึงประตูน้ําปากคลองบ>านใหม6 ริมแม6น้ําเจ>าพระยา
(ช6วงที่ 1 ประตูน้ําจุฬาลงกรณ+ถึงสะพานเหล็กข>ามคลองรังสิต บริเวณวัดเทพสรธรรมาราม) โดยมีบริษัท เนา
วรัตนพัฒนาการ จํากัด(มหาชน) เปKนผู>รับจ>าง ตามสัญญาจ>างเลขที่ 194/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
และสัญญาแก>ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยเริ่มดําเนินการก6อสร>างตั้งแต6วันที่ 9 มิถุนายน 2555
กําหนดแล>วเสร็ จวันที่ 5 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาก6อสร>า ง 180 วัน โดยลักษณะเปKน งานก6อสร>างคั น
ปWองกันน้ําท6วมแบบเข็มพืดคอนกรีตอัดแรง ช6วง กม. ที่ 0+000 ถึง 000+130 ความยาว 130 เมตร
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได>เปKนผู>ส6งมอบทรัพย+สินและสิ่งปลูกสร>าง
โครงการดั งกล6 า วพร> อมบั ญ ชีสิ่ งปลู กสร> า งและครุ ภั ณฑ+ ที่แนบมาพร> อมนี้ และเทศบาลนครรั งสิตในฐานะเจ> า
พนั กงานท> องถิ่ น ซึ่ งอยู6 ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโครงการดั งกล6 า วเปK น ผู> รั บ มอบ เพื่ อดํ า เนิ น การบริ ห ารดู แล
บํารุงรักษาต6อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการพัสดุของหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น
พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข>อ 9 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีผู>อุทิศพัสดุให>เปKนกรรมสิทธิ์แก6หน6วยการ
บริหารราชการส6 วนท>องถิ่น หรือได>สิทธิอันเกี่ยวกั บพัสดุ หรือมอบให> ผู>ดูแลพัสดุนั้ น ถ> าการกระทํ าดังกล6าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน6วยการบริหาราชการส6วนท>องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได>ต6อเมื่อได>รับความ
เห็นชอบจากสภาหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให>ความเห็นชอบต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดเห็นชอบ
ในการรับมอบทรัพย+สินสิ่งปลูกสร>างให>เทศบาลนครรังสิตดูแลได> (โปรดยกมือ)
ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)
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มติที่ประชุม

เห็นชอบรับมอบทรัพย2สินสิ่งปลูกสร+างให+เทศบาลนครรังสิตดูแล
(คันปEองกันน้ําท/วมฯ)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับมอบเครื่องคอม
พิวเตอร2พร+อมอุปกรณ2เพื่อใช+ในการส/งเสริมการเรียนการสอน
(กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
เสนอญัตติเ รื่องขอรับ ความเห็นชอบในการรับมอบเครื่ องคอมพิว เตอร+ พร>อม
อุปกรณ+เพื่อใช>ในการส6งเสริมการเรียนการสอน

หลักการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิต ในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร+พร>อมอุปกรณ+
จากบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร+วิส จํากัด จํานวน 2 ชุด เพื่อใช>ในการส6งเสริมการเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ให>ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร+) จํานวน 1 ชุด ประกอบด>วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร+ VZIO VDA-G17 จํานวน 1 ชุด (ประกอบด>วย CPU จอภาพ คีย+บอร+ด
และเมาส+)
1.2 เครื่องปริ้นเตอร+ CANNON IP
จํานวน 1 เครื่อง
2. ให>โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร+) จํานวน 1 ชุด ประกอบด>วย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร+ Lenovo H430-D จํานวน 1 ชุด (ประกอบด>วย CPU จอภาพ คีย+บอร+ด
และเมาส+)
2.2 เครื่องปริ้นเตอร+ CANNON IP จํานวน 1 เครื่อง
เหตุผล
ด>วยบริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร+วิส จํากัด ได>ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล>อมให>กับ
โครงการระบบรถไฟฟWาสายสี แดง ช6ว งบางซื่อ-รังสิ ต ของสํ านักนโยบายและแผนการขนส6 งและจราจร(สนข.)
กระทรวงคมนาคม โดยได>ขอใช>พื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร+) เปKนตําแหน6งที่มีการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และสั่นสะเทือนในรายงานการวิเคราะห+ผลกระทบสิ่งแวดล>อมของโครงการฯ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการระหว6างเดือนมิถุนายน 2556 – เดือนพฤษภาคม 2560 ในการนี้ทางบริษัทฯ ยินดีให>การ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร+พร>อมอุปกรณ+ จํานวน 2 ชุด เพื่อใช>ในการส6งเสริมการเรียนการสอนของศูนย+พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร+) จํานวน 1 ชุด และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร+)
จํานวน 1 ชุด ซึ่งได>ผ6านการตรวจสอบสภาพในเบื้องต>นแล>วพบว6ามีสภาพเปKนเครื่องใหม6และสามารถใช>งานได>ดี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการพัสดุของหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก>ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข>อ 9 วรรคหนึ่ง “ในกรณีมีผู>อุทิศพัสดุให>เปKนกรรมสิทธิ์แก6
หน6วยงานบริหารราชการส6วนท>องถิ่นหรือให>สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให>ดูแลพัสดุนั้น ถ>าการกระทําดังกล6าวมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน6วยงานบริหารราชการส6วนท>องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได>ต6อเมื่อได>รับความ
เห็นชอบจากสภาหน6วยงานบริหารราชการส6วนท>องถิ่น”
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให>ความเห็นชอบต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม6 มี ผู> ใ ดจะอภิ ป ราย ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท6 า นใด
เห็นชอบในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร+พร>อมอุปกรณ+เพื่อใช>ในการ ส6 ง เสริ ม
การเรียนการสอนได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปKนเอกฉันท+)
เห็นชอบรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร2พร+อมอุปกรณ2เพื่อใช+ในการส/งเสริมการ
เรียนการสอน
1. ให+ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก(รัตนโกสินทร2) จํานวน 1 ชุด
2. ให+โรงเรียนอนุบาลรัตนโกสินทร2 จํานวน 1 ชุด
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ+ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม6 ถ>าไม6มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท6านได>มา
ประชุมวันกันในวันนี้ และขอปJดประชุม

ปSดประชุมเวลา 14.00 น
(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได>ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
เวลา 10.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ6มศิริ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร+ เต็กสี)

(ลงชื่อ)
(นายนเรศ นาคนิกร)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นายชลอ พลอยแสนรัก)

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

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

