รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. 2556
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห,องประชุมหงส-มังกร ชั้น 12
------------------ผู,มาประชุม
1. นายเยี่ยม
2. นายวรรณชัย
3. นายธีรวุฒิ
4. นายเดชา
5. นายไพโรจน+
6. นายวีรพงษ+
7. นายเสมอ
8. นายรัตนโชติ
9. นางพรพักตร+
10. นายชลอ
11. นายบํารุง
12. นางสมจิตร
13. นางสาวฐิติกานต+
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. นายออด
28. นายอนันต+
29. นายชั้น
30. นายทวีศักดิ์

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

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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ผู,เข,าร1วมประชุม
1. พันโทนายแพทย+วิสิทธิ์
2. นายสุเมธ
3. นายสมศักดิ์
4. นายวัชรพล
5. นายกนกชัย
6. นายพงศ+สุข
7. นายเอกภพ
8. นายประดิษฐ+
9. นายสมยศ
10. นางสาวสุกัญญา
11. นายสุรพัศ
12. นางสาวชฎารัตน+
13. นางสุมาลี
14. ว6าที่ร>อยตรีชาญวุฒิ
15. นางสาวพลาพร
16. นางสาวจินตนา
17. นางทองเรียน
18. นางสาวศิรดา
19. นายพลกฤต
20. นางชลิดา
21. นายวีรพัฒน+
22. นางจิตติมา
23. นางทิพวัลย+
24. นางธัญญา
25.นางธัญญ+นิรชา
26.นางกรกนก
27.นางกาญจนา
28.นางวรรณิดา
29.นางชนัฐปภา
30.นางนงลักษณ+
31.นางปราณี
32.นางน>อยหน6า
33.นางเภา
34.นางกชกร
35.นางบังอร
36.นางอ>อยทิพย+
37.นายประเทือง

กลิ่นกุสุม
กัลยาณสิทธิ์
สันติยานนท+
แก>วจ>อย
อนันต+ชนม+วงศ+
นันทพัฒน+ปรีชา
สัมพันธ+เวชกุล
ศรีเสถียร
พงศ+ธีรการ
สุขการณ+
ลิ่มวงศ+
กุศล
เลี้ยงตระกูลงาม
บําเทิงเวชช+
สมพรบรรจง
ราชวงษ+
ยะสาวงษ+
ฐิติพรขจิต
สุทธิจํานงค+
กุศลศิลปะวุฒิ
กุดแถลง
พรมเทพ
เทพธัญญะ
แฟงจันทร+
ณัฐวุฒิเรืองกิตต+
ธีราโมกข+
มงคลศิริ
พิมภรณ+
จริยาธนประภา
บํารุงจิตต+
ผาแก>ว
นิดน>อย
สืบมา
ดอกดวง
อัศวภูมิ
พิลาเวทย+
วงษ+ศิริวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู>อํานวยการสํานักการคลัง
หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล
ผู>อํานวยการสํานักการช6าง
ผู>อํานวยการกองสาธารณสุข
ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู>อํานวยการฝFายบริหารงานคลัง
ผู>อํานวยการส6วนแผนงานและงบประมาณ
ผู>อํานวยการส6วนแผนงานและงบประมาณ
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
หัวหน>าฝFายบริหารการศึกษา
หัวหน>าฝFายระเบียบงานคลัง
หัวหน>าฝFายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ชุมชนปทุมเจริญสุขซอย 59
ชุมชนคุ>มเกล>าอยู6เจริญซอย 55
ชุมชนทัศนีย+
ชุมชนชมฟJา
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนรัตนโกสินทร+ 200
ชุมชนร6วมใจ
ชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1
ชุมชนกุศลสามัคคี
ชุมชนหมู6บ>านนฐดา
ชุมชนรังสิต-นครนายก41
ชุมชนรังสิตปทุมธานี 12
ชุมชนซอยสายเงิน
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ-วาน บัดนี้ ได>เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจําป2 พ.ศ.2556 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค+ประชุมแล>ว ขอ
เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล6าวเปLด
ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัส ดีครับท6 านนายกเทศมนตรี ท6 านสมาชิกสภาเทศบาล และหัว หน>า ส6ว น
การงานทุกท6าน วันนี้เปMนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่
สอง ประจําป2 พ.ศ. 2556 เมื่อสมาชิกมาครบองค+ประชุมแล>วผมขอเปLดการ
ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
1. การขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ซึ่งบัดนี้ผู>ว6า
ราชการจังหวัด ปทุมธานีได>อนุ ญาตออกไปอีก 30 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต6วันที่ 15
ธันวาคม 2556 เปMนต>นไป
2. เรื่ อ งแจ> งเพื่ อทราบกรณี ย กเลิ ก การจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ+ โ ฆษณาและเผยแพร6
โครงการติดตั้งระบบกล>องวงจรปLดเพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
เปMนเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล>านบาทถ>วน) เนื่องจากเทศบาลจะทํา
การจ>างเหมาบริการ(เช6า) กล>องโทรทัศน+วงจรปLด(CCTV) ดังนั้น โครงกล6าวจึง
ไม6มีความจํา เปMนต> องใช> จึงขอยกเลิกและนําเงินดังกล6าวไปใช> ประโยชน+อื่น
ต6อไป
3. เรื่ องการรายงานผลการดําเนินการบันทึกข>อมูลเทศบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร+
(e-LAAS) ซึ่ ง ปZ จ จุ บั น เทศบาลนครรั ง สิ ต ได> จั ด ทํ า เรี ย บร> อ ยแล> ว จึ ง แจ> ง มา
เพื่อให>เกิดความเข>าใจถูกต>องตรงกันและเปMนประโยชน+ในการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลนครรังสิต

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
-สํ า หรั บ รายงานการประชุ มท6 า นสมาชิ กสภาเทศบาลทุ กท6 า นคงได> รั บ แล> ว
สมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะขอแก>ไขเพิ่มเติมข>อความใดบ>าง ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม6 มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท6 า นใดเห็ น ชอบรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2556 (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

-รั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครรั งสิ ต สมั ยสามั ญ สมั ยที่ สี่
ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครรั ง สิ ต และตามนโยบายที่ แ ถลงต1 อ สภาเทศบาลประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ส1วนแผนงานและงบประมาณ)
-ขอเชิญผู>บริหาร
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นายวีรพงษ- พิทักษ-ไพบูลย-กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุ กท6 า น ผมนายวี ร พงษ+ พิ ทัก ษ+ ไพบู ล ย+ กิจ รองนายกเทศมนตรี น ครรั งสิ ต
เสนอญัตติเรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต
และตามนโยบายที่แถลงต6อสภาเทศบาลประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่เทศบาลนครรังสิตได>จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป2 (พ.ศ.๒๕๕6 – ๕๕58) พร>อมทั้งได>
อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป2 พ.ศ.๒๕๕6 เพื่อดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว>ในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป2 (พ.ศ.๒๕๕6-๒๕๕8) ซึ่ ง ป2 งบประมาณดั ง กล6 า วได> สิ้ น สุ ด ลงแล> ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิตจึงได>ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําป2 พ.ศ.๒๕๕6 นั้น
หลักการ
เพื่อให>สภาเทศบาลนครรังสิต รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารวมถึงการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเทศบาลนครรั งสิ ต ประจํา ป2 พ.ศ.๒๕๕6 รวมถึ งการรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําป2 ตามนโยบายที่แถลงไว>ต6อสภาเทศบาล
เหตุผล
เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ได>สรุปรวบรวม
ผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการประจําป2 พ.ศ.๒๕๕6 เพื่อเปMนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รับทราบ
ปZญหาอุปสรรค รวมถึงความก>าวหน>าของแผนงาน/โครงการรวมทั้งประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค+และ
เปJาหมายของโครงการนําผลการประเมินไปใช>เปMนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการและวางแนวทางการ
กําหนดแผนพัฒนา เพื่อจัดสรรงบประมาณให>สอดคล>องและเหมาะสม เพื่อให>เกิดประโยชน+สูงสุดต6อองค+กรและ
ประชาชนในท>องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค+กรปกครองส6วน
ท>องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข>อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได>จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต6อผู>บริหารท>องถิ่น เพื่อให>ผู>บริหารท>องถิ่นเสนอต6อสภาท>องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท>องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให>ประชาชนในท>องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย6างน>อยป2ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป2 ทั้งนี้ให>ปLดประกาศโดยเปLดเผยไม6น>อยกว6าสามสิบวัน”
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งที่แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543
มาตรา 48 ทศ ได>บัญญัติว6า ก6อนเข>ารับหน>าที่ นายกเทศมนตรีต>องแถลงนโยบายต6อสภาเทศบาล ภายในสามสิบ
วันนับแต6ประกาศผลการเลือกตั้งโดยไม6มีการลงมติ และให>แสดงผลการปฏิบัติงานประจําป2ตามนโยบายที่แถลง
ไว> ต6 อ สภาเทศบาล ดั งนั้ น จึ งขอรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามคํ า แถลงนโยบายต6 อสภาเทศบาลนครรั งสิ ต
ประจําป2 2556 จําแนกตามยุทธศาสตร+ไว> จํานวน 7 ด>าน ดังนี้

นโยบาย
1. ด,านการเมืองและ
การบริหาร
2. ด,านโครงสร,าง
พื้นฐาน

โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด

งบประมาณเทศบาล
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

(บาท)

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

รวมจํานวน
งบประมาณ
ทั้งหมด

(บาท)

24

24

22,781,000

-

-

22,781,000

19

19

62,932,000

-

-

62,932,000
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3. ด,านการส1งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ด,านทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล,อม
5. ด,านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปIญญาท,องถิ่น
6. ด,านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร,อย
7. ด,านการวางแผน
การส1งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท1องเที่ยว
รวม

84

84

2,550,000

50

9,961,330

12,511,330

4

4

18,492,000

-

-

18,492,000

10

10

4,760,000

-

-

4,760,000

11

11

8,320,000

-

-

8,320,000

2

2

295,000

-

-

295,000

154

154

120,130,000

50

9,961,330 130,091,330

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดนํ าญัตติ เสนอสภาเทศบาล พิ จารณาผลการดํา เนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครรังสิตประจําป2 พ.ศ.๒๕๕6 รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา และ
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป2 ตามนโยบายที่แถลงไว>ต6อสภาเทศบาลเพื่อสภาเทศบาลนครรังสิตรับทราบ
ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ ผู> บ ริ ห ารได> เ สนอญั ต ติ ม า มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท6 า นใดจะอภิ ป ราย
ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม6 มี ผู> ใ ดจะอภิ ป ราย เปM น อั น ว6 า ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น ตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาลนครรั ง สิ ต และตามนโยบายที่ แ ถลงต6 อ สภาเทศบาล
ประจําป2 พ.ศ. 2556
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ญั ตติ เรื่องขออนุ มัติ แก, ไขเปลี่ ยนแปลงคํ าชี้แจงงบประมาณ
ที่กันเงินไว,เบิกตัดป(กรณีไม1ก1อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ1ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ฝGายบริหารงานทั่วไป ส1วนอํานวยการฯ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายวีรพงษ- พิทักษ-ไพบูลย-กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุ กท6 า น ผมนายวี ร พงษ+ พิ ทัก ษ+ ไพบู ล ย+ กิจ รองนายกเทศมนตรี น ครรั งสิ ต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว>
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เบิ ก ตั ด ป2 ( กรณี ไ ม6 ก6 อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได>
ตั้งงบประมาณรายจ6ายของ สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภทครุภัณฑ+สํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 40,000.00 บาท
งบประมาณตั้งไว> 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ>วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว>เบิก
ตั ด ป2 (กรณี ไ ม6 ก6 อ หนี้ ผู ก พั น ) งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังต6อไปนี้
ข,อความเดิม

ข,อความที่ขอแก,ไขเปลี่ยนแปลง

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
ค1าครุภัณฑประเภท
ครุภัณฑ-สํานักงาน
- เครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ
งบประมาณตั้งไว> 120,000.00 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศพร>อมอุปกรณ+ มี
กําลังผลิตโอโซน ไม6น>อยกว6า 1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง ใช>
กั บ พื้ น ที่ ข นาดไม6 น> อ ย กว6 า 200-1,000 ตารางเมตร
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 40,000 บาท เนื่องจากไม6มี
กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ+ จึงตั้งราคาตามท>องตลาด ตั้ง
จ6ายจากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 25562558) ของเทศบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน>า 31

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
ค1าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑ-สํานักงาน
- เครื่องฟอกอากาศ
งบประมาณตั้งไว> 90,000.00 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร>อมอุปกรณ+ สามารถดักจับ
ฝุFน สิ่งปนเปjkอนควัน และละอองเกสรดอกไม>ที่อยู6ในอากาศ
ได>ละเอียดไม6น>อยกว6า 0.01 ไมครอน สามารถดูดซับกลิ่น
ต6 า งๆ ได> ใช> กั บ พื้ น ที่ ข นาดไม6 น> อ ยกว6 า 35 ตารางเมตร
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 15,000.00 บาท เนื่องจากไม6มี
กําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ+ จึงตั้งราคาตามท>องตลาด ตั้ง
จ6า ยจากเงิ นรายได> ตามแผนพัฒ นาสามป2 (พ.ศ. 25572559) ของเทศบาลฯ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เหตุผล
เนื่องจากเครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศที่ต>องการจัดซื้อ เปMนระบบบําบัดอากาศที่ใช>งานร6วมกับ
ระบบแอร+ส6วนกลาง (AHU System) เพื่อทําให>เกิดความเย็นและกําเนิดโอโซน แต6ห>องประชุมหงส+มังกรที่
ต> องการติ ด ตั้ งเปM น ระบบแอร+ ส6 ว นกลาง ที่ ติ ด ตั้ งไว> บ นฝJ า เพดาน ซึ่ งได> ดํ า เนิ น การตกแต6 งภายในห> องประชุ ม
เรียบร>อยแล>ว หากติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ จะต>องเปLดหน>าฝJาเพดานออกเพื่อนําเครื่องผลิตโอโซน
ฟอกอากาศไปแขวนไว>บนฝJา ซึ่งการติดตั้งอาจทําให>เกิดความเสียหายของฝJาเพดาน และไม6คุ>มค6า ดังนั้น เพื่อให>
การจัดซื้อครุภัณฑ+ที่เหมาะสมตรงตามลักษณะการใช>งาน และเปMนประโยชน+ต6อเทศบาล จึงขออนุมัติต6อสภา
เทศบาลนครรังสิตแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว>เบิกตัดป2 (กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน) งบประมาณ
รายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดดังกล6าว
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อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครอง
ส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก> ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข>อ 29 การแก> ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง
ประกอบงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+ที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น ข>อ 31 การโอน การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ6ายที่ได>เบิกตัดป2 หรือขยายเวลาเบิกตัดป2ไว> จะกระทําได>ต6อเมื่อได>รับอนุมัติจากผู>มีอํานาจ
ให>เบิกตัดป2หรือขยายเวลาเบิกตัดป2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาให>แก>ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว>เบิกตัดป2 (กรณีไม6ก6อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ6ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให>งบประมาณที่เหลือจ6ายตกเปMนเงินสะสม ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด อนุ มั ติ
ให>แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว>เบิกตัดป2 (กรณี ไ ม6 ก6 อ หนี้
ผู กพั น ) งบประมาณรายจ6 า ยเพิ่ ม เติ มฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ.
2556 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติแก,ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณที่กันเงินไว,เบิกตัดป(กรณีไม1
ก1อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ1ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ1าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ฝGายทะเบียนและบัตร ส1วนอํานวยการฯ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายวีรพงษ- พิทักษ-ไพบูลย-กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุกท6าน ผมนายวีรพงษ+ พิทักษ+ไพบูลย+กิจ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ขอเสนอญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ6 า ย
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป2 พ.ศ. 2557 สํานักปลัดเทศบาล ได>รับอนุมัติ
งบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค6าครุภัณฑ+ ประเภทครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
(โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร+สําหรับการบริการ จํานวน 2 ชุด) นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2
พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดต6อไปนี้
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ข,อความเดิม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
-โครงการติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร+ สํ า หรั บ การบริ ก าร
จํานวน 2 ชุด รวม 820,000 บาท
1.ระบบอุปกรณ+คอมพิวเตอร+ HARDWARE
จํานวน 805,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ ID CARD PRINTER จํานวน 2 เครื่อง แต6ละ
เครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต6อไปนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ+บัตร เท6ากับ 300 DPI
- สามารถใช>กับบัตรที่มีพื้นผิวชนิด PVC, PET ได>อย6างมี
ประสิทธิภาพ
- มีหน6วยความจํา 16 MB
- มีความเร็วในการพิมพ+บัตรสี (YMCK) พร>อมฟLลม+ใส
36 วินาทีต6อบัตร ไม6 รวมเวลาในการบัน ทึกข> อมูล ลงCHIP
SMART CARD
- สามารถพิ ม พ+ บั ต รได> ทั้ ง ด> า นหน> า และด> า นหลั ง โดย
อัตโนมัติ
- สามารถใช> ง านร6 ว มกั บ ริ บ บอนชนิ ด ฟลู อ อเรสเซน
(FLUORESCING RIBBON) เพื่อปJองกันการปลอมแปลงบัตร
ได>
- เชื่อมต6อกับคอมพิว เตอร+ ผ6าน USB PORT และ
ETHERNET INTERFACE ได> และมี SOFTWARE DRIVER ที่
ทํา งานร6ว มกั บ WINDOWS XP, VISTA ได> อย6 า งมี
ประสิทธิภาพ
- มีชุดเขียน/อ6าน SMART CARD ทั้งแบบ CONTACT
และ CONTACTLESS SMART CARD
- มีช6องใส6บัตรได> 100 ใบ, มีช6องบัตรออก 100 ใบ ที่
ความหนาบัตรมาตรฐาน 0.76 MM สามารถเพิ่มเติมระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส+ ค วบคุ ม กล6 อ งใส6 บั ต รที่ เ ครื่ อ งผลิ ต บั ต รเพื่ อ
ความปลอดภัย หากกรมการปกครองกําหนดให>มี
- มีจอ LCD แสดงสถานะการทํางานของเครื่องพิมพ+
- สามารถเชื่ อ มโยงระบบสื่ อ สารภายในสํ า นั ก งาน
เทศบาลของระบบงานทะเบียนได> และรองรับการเชื่อมโยง
เข> า กั บ เครื อ ข6 า ยของศู น ย+ ป ระมวลผลข> อ มู ล ภาค ศู น ย+
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได>เปMนอย6างดี
- สามารถให>บริการประชาชนด>านการทะเบียนบัตรฯได>
เปM น อย6 า งดี โดยจะต> อ งสามารถทํ า งานร6 ว มกั บ ฐานข> อ มู ล
ศูนย+ประมวลผลข>อมูลภาค และฐานข>อมูลของศูนย+

ข,อความที่เปลี่ยนแปลง
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ครุภัณฑ+คอมพิวเตอร+
-โครงการติ ด ตั้ ง ระบบคอมพิ ว เตอร+ สํ า หรั บ การบริ ก าร
จํานวน 2 ชุด รวม 820,000 บาท
1.ระบบอุปกรณ+คอมพิวเตอร+ HARDWARE
จํานวน 820,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ ID CARD PRINTER จํานวน 2 เครื่อง แต6ละ
เครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังต6อไปนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ+บัตร เท6ากับ 300 DPI
- สามารถใช>กับบัตรที่มีพื้นผิวชนิด PVC, PET ได>อย6าง
มีประสิทธิภาพ
- มีหน6วยความจํา 16 MB
- มีความเร็วในการพิมพ+บัตรสี (YMCK) พร>อมฟLลม+ใส
36 วินาทีต6อบัตร ไม6รวมเวลาในการบันทึกข>อมูลลง CHIP
SMART CARD
- สามารถพิ ม พ+ บั ต รได> ทั้ ง ด> า นหน> า และด> า นหลั ง โดย
อัตโนมัติ
- สามารถใช> ง านร6 ว มกั บ ริ บ บอนชนิ ด ฟลู อ อเรสเซน
(FLUORESCING RIBBON) เพื่อปJองกันการปลอมแปลงบัตร
ได>
- เชื่อมต6อกับคอมพิวเตอร+ ผ6าน USB PORT และ
ETHERNET INTERFACE ได> และมี SOFTWARE DRIVER
ที่ทํางานร6ว มกับ WINDOWS XP, VISTA ได>อย6างมี
ประสิทธิภาพ
- มีชุดเขียน/อ6าน SMART CARD ทั้งแบบ CONTACT
และ CONTACTLESS SMART CARD
- มีช6องใส6บัตรได> 100 ใบ, มีช6องบัตรออก 100 ใบ ที่
ความหนาบัตรมาตรฐาน 0.76 MM สามารถเพิ่มเติมระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส+ ค วบคุ ม กล6 องใส6 บั ต รที่ เ ครื่ อ งผลิ ต บั ต รเพื่ อ
ความปลอดภัย หากกรมการปกครองกําหนดให>มี
- มีจอ LCD แสดงสถานะการทํางานของเครื่องพิมพ+
- สามารถเชื่ อ มโยงระบบสื่ อ สารภายในสํ า นั ก งาน
เทศบาลของระบบงานทะเบียนได> และรองรับการเชื่อมโยง
เข> า กั บ เครื อ ข6 า ยของศู น ย+ ป ระมวลผลข> อ มู ล ภาค ศู น ย+
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได>เปMนอย6างดี
- สามารถให>บริการประชาชนด>านการทะเบียนบัตรฯ
ได>เปMนอย6างดี โดยจะต>องสามารถทํางานร6วมกับฐานข>อมูล
ศูนย+ประมวลผลข>อมูลภาค และฐานข>อมูลของศูนย+

9
ข,อความเดิม
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได>เปMนอย6างดี
- หากระบบคอมพิวเตอร+พร>อมเครื่องพิมพ+ สําหรับงาน
ทะเบี ย นบั ต รฯ เกิ ด ความชํ า รุ ด บกพร6 อ งหรื อ ขั ด ข> อ งอั น
เนื่องจากการใช>งาน
ปกติ บริษัทฯจะดําเนินการแก>ไขให>อยู6ในสภาพที่ใช>การได>
ดังเดิม
- ตรวจสอบการทํางานของระบบ
ทะเบี ย นฯ เพื่ อ ให> ส ามารถให> เ ปL ด บริ ก ารประชาชนได>
ตามปกติ
ตั้งจ6ายจากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 25572559) ของเทศบาลฯ
หน>า 135
2 จอคอมพิวเตอร- จํานวน 15,000 บาท
เพื่ อจั ดซื้ อจอคอมพิ วเตอร- จํา นวน 3 จอ ๆ ละ 5,000
บาท ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio
ไม1น,อยกว1า 600:1 และมีขนาดไม1น,อยกว1า 18 นิ้ว
ตั้ ง จ1 า ยจากเงิ น รายได, ตามแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.
2557-2559) ของเทศบาลฯ
หน,า 135

ข,อความที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได>เปMนอย6างดี
- หากระบบคอมพิวเตอร+พร> อมเครื่ องพิ มพ+ สํา หรั บ
งานทะเบียนบัตรฯ เกิดความชํารุดบกพร6องหรือขัดข>องอัน
เนื่องจากการใช>งาน
ปกติ บริษัทฯจะดําเนินการแก>ไขให>อยู6ในสภาพที่ใช>การได>
ดังเดิม- ตรวจสอบการทํางานของระบบ
ทะเบี ย นฯ เพื่ อ ให> ส ามารถให> เ ปL ด บริ ก ารประชาชนได>
ตามปกติ
ตั้งจ6ายจากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 25572559) ของเทศบาลฯ
หน>า 135

เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดงบประมาณรายจ6ายไม6เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและระบุจํานวนเงินไม6
ถูกต>อง เพื่อให>ได>ครุภัณฑ+ที่ถูกต>องตรงกับความต>องการและจํานวนเงินตรงกัน เพื่อให>สามารถสรรหาเครื่องมือ
เครื่องใช>ให>เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข>อ 29 “การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ในหมวดค6าครุภัณฑ+ ที่ดิน
และสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>าง ให>เปMนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ6ายดังกล6าวข>างต>นต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให> เ ปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ6 า ย ประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ.
2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)
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มติที่ประชุม

อนุมัติให,เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ1าย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติแก,ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ1าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ส1วนแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายวีรพงษ- พิทักษ-ไพบูลย-กิจ เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
รองนายกเทศมนตรี
ทุ กท6 า น ผมนายวี ร พงษ+ พิ ทัก ษ+ ไพบู ล ย+ กิจ รองนายกเทศมนตรี น ครรั งสิ ต
ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่ เ ทศบาลนครรั ง สิ ต ได> ตั้ ง งบประมาณรายจ6 า ยประจํ า ป2 ง บประมาณ พ.ศ. 2557
สํา นักปลั ด เทศบาล ได> รั บอนุมัติ งบประมาณ แผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป หมวดค6า ครุภั ณฑ+ ประเภทครุภั ณฑ+
คอมพิวเตอร+ โครงการพัฒนาระบบจัดการข>อมูลเทศบาลนครรังสิต ระยะที่ 1 จํานวน 2,000,000.- บาท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด ดังนี้
ข,อความเดิม

ข,อความที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบ
ลงทุน
หมวด ค1าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑ-คอมพิวเตอร1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข>อมูลเทศบาลนครรังสิต
ระยะที่ 1
เพื่อจ6ายเปMนค6าใช>จ6ายเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
เช6น ค6าใช>จ6ายในการพัฒนาเว•บไซต+ ค6าใช>จ6ายในการจัดหา
และติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ และค6าใช>จ6ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข>อง ตั้งจ6ายจากเงินรายได> ตามแผนพัฒนาสามป2
(พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ หน>า 140

งบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งบ
รายจ1ายอื่น
หมวด รายจ1ายอื่น
ประเภท รายจ1ายอื่น
- ค1าจ,างที่ปรึกษา
เพื่อจ1ายเป\นค1าจ,างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต1างๆ ซึ่งมิใช1เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ- ที่ดินและหรือสิ่งก1อสร,าง พัฒนาระบบ
ต1างๆ ฯลฯ
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการข>อมูลเทศบาลนครรังสิต
ระยะที่ 1
เพื่อจ6ายเปMนค6าใช>จ6ายเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ เช6น ค6าใช>จ6ายในการพัฒนาเว•บไซต+ ค6าใช>จ6าย
ในการจัดหาและติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ และ
ค6าใช>จ6ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข>อง ตั้งจ6ายจากเงินรายได> ตาม
แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลฯ
หน>า 140
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เหตุผล
เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบจัดการข>อมูลเทศบาลนครรังสิต ระยะที่ 1 มีการจ>างที่ปรึกษา
ในการดําเนินการ ทําให>มีค6าจ>าง/แรงงานมากกว6าค6าครุภัณฑ+ ประกอบกับหลักการจําแนกรูปแบบงบประมาณ
รายจ6ายประจําป2ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นได>กําหนดให>ค6าจ>างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต6างๆ ซึ่งมิใช6เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ+ ที่ดินและหรือสิ่งก6อสร>าง พัฒนาระบบต6างๆ ให>
ปรากฏในงบรายจ6ายอื่น หมวดรายจ6ายอื่น ประเภทรายจ6ายอื่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข>อ 29 การแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งก6อสร>าง ที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก6อสร>าง ให>เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห, แ ก, ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ1 า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติแก,ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ1าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติแก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายไพโรจน- อินทร-เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได>ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6าย ประจําป2 พ.ศ. 2557 สํานักการ
ช6าง ได> รับ อนุมัติงบประมาณ แผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟJา ถนน หมวดค6 าครุภั ณฑ+ ประเภทครุ ภัณฑ+
การเกษตร โครงการจัดซื้อท6อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท6อฉากเส>นผ6านศูนย+กลางท6อส6งไม6ต่ํากว6า 12 นิ้ว พร>อมตู>
คอนโทรลไฟไม6ต่ํากว6า 20 แรง และอุปกรณ+ที่เกี่ยวข>องจํานวน 7 ชุดเปMนเงิน 1,953,000.- บาท (หนึ่งล>านเก>า
แสนห>าหมื่นสามพันบาทถ>วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังต6อไปนี้
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ข,อความเดิม

ข,อความที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะชุมชน
งาน
ไฟฟ^าและถนน
หมวด
ค1าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑ-การเกษตร
จัดซื้อครุภัณฑ+การเกษตร
ท6อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท6อฉากเส>นผ6านศูนย+กลางท6อส6งไม6
ต่ํ า กว6 า 12 นิ้ ว พร> อ มตู> ค อนโทรลไฟไม6 ต่ํ า กว6 า 20 แรง
และอุปกรณ+ที่เกี่ยวข>องจํานวน 7 ชุด เพื่อจัดซื้อท6อสูบน้ํา
สแตนเลสชนิดท6อฉาก เส>นผ6านศูนย+กลางท6อส6งไม6ต่ํากว6 า
12 นิ้ว ความหนาไม6ต่ํากว6า 3 มิลลิเมตรเส>นผ6านศูนย+กลาง
ปลายท6อดูดไม6ต่ํากว6า 14 นิ้ว ปลายท6อออกมีหน>าแปลนทํา
ด>วยสแตนเลส หนาไม6ต่ํากว6า 9 มิลลิเมตร พร>อมเกียร+ฉาก
ทดรอบ 1 ต6 อ 1 เส> น ผ6 า นศู น ย+ ก ลางเพลาไม6 ต่ํ า กว6 า 40
มิลลิ เมตร ใบพั ดทํ าด>ว ยสแตนเลส ชนิดใบพัด พลวงไม6ต่ํ า
กว6า 6 ใบ ความยาวของท1อรวมไม1ต่ํากว1า 5 เมตร เพลา
ท6อทํา ด>ว ยสแตนเลสอย6 า งดี เส>น ผ6 านศูน ย+ กลางไม6ต่ํ ากว6 า
50 มิลลิเมตร ลูกปjนคอเพลามี 2 ตับชนิดเปเปอร+ 1 ตับ
ชนิดกลม 1 ตับ เส>นผ6านศูนย+กลางไม6ต่ํากว6า 95 มิลลิเมตร
พร>อมกะโหลกกันขยะทําด>วยสแตนเลส มอเตอร+ไฟฟJาชนิด
3 เฟส ขนาดไม6 ต่ํ า กว6 า 20 แรงม> า จํ า นวน 7 ตู> โดยมี
รายละเอียดดังนี้ เบรคเกอร+ 3p50A350SB จํานวน 1 ตัว
, คอนเทคเตอร+ H20 จํานวน 3 ตัว, OVERLOADTR 20B
จํ า นวน 1 ตั ว ,ฟL ว ส+ ค อนโทรล จํ า นวน 3 ตั ว ,แรมท+
R,S,Non,Overload จํ า นวน 5 ตั ว ,ไทร+ เ มอร+ 30SS2
จํานวน 1 ตัว,เฟสคอนโทรล CP4-380V จํานวน 1 ตัว,
เทคนิคอล,วายดิกซ+ จํานวน 2 ชุด,TR30/TR10 จํานวน 1
ตัว,สายไฟหางปลา จํานวน 1 ตัว,ตู>กันฝน 2 ชั้น ขนาด 14
นิ้ว x 22 นิ้ว x 13 นิ้ว จํานวน 1 ใบ,สวิท ปLด/เปLด
จํานวน 2 ตัว, สายไฟขนาด 4x10 สแควมิลทองแดง
ความยาวไม6ต่ํากว6า 60 เมตร จํานวน 7 ชุด ตั้งจ6ายจากเงิน
รายได>

จังบประมาณรายจ1ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะชุมชน
งาน
ไฟฟ^าและถนน
หมวด
ค1าครุภัณฑประเภท ครุภัณฑ-การเกษตร
จัดซื้อครุภัณฑ+การเกษตร
ท6อสูบน้ําสแตนเลสชนิดท6อฉากเส>นผ6านศูนย+กลางท6อส6งไม6
ต่ํ า กว6 า 12 นิ้ ว พร> อ มตู> ค อนโทรลไฟไม6 ต่ํ า กว6 า 20 แรง
และอุปกรณ+ที่เกี่ยวข>องจํานวน 7 ชุด เพื่อจัดซื้อท6อสูบน้ํา
สแตนเลสชนิดท6อฉาก เส>นผ6านศูนย+กลางท6อส6งไม6ต่ํากว6 า
12 นิ้ว ความหนาไม6ต่ํากว6า 3 มิลลิเมตรเส>นผ6านศูนย+กลาง
ปลายท6อดูดไม6ต่ํากว6า 14 นิ้ว ปลายท6อออกมีหน>าแปลนทํา
ด>วยสแตนเลส หนาไม6ต่ํากว6า 9 มิลลิเมตร พร>อมเกียร+ฉาก
ทดรอบ 1 ต6 อ 1 เส> น ผ6 า นศู น ย+ ก ลางเพลาไม6 ต่ํ า กว6 า 40
มิลลิ เมตร ใบพั ดทํ าด>ว ยสแตนเลส ชนิดใบพัด พลวงไม6ต่ํ า
กว6า 6 ใบ ความยาวของท1 อรวมไม1ต่ํากว1า 4.20 เมตร
เพลาท6อทําด>วยสแตนเลสอย6างดี เส>นผ6านศูนย+กลางไม6ต่ํา
กว6า 50 มิลลิเมตร ลูกปjนคอเพลามี 2 ตับชนิด เปเปอร+
1 ตั บ ชนิ ด กลม 1 ตั บ เส> น ผ6 า นศู น ย+ กลางไม6 ต่ํ ากว6 า 95
มิลลิเมตร พร>อมกะโหลกกันขยะทําด>วยสแตนเลส มอเตอร+
ไฟฟJาชนิด 3 เฟส ขนาดไม6ต่ํากว6า 20 แรงม>า จํานวน 7 ตู>
โดยมีรายละเอียดดังนี้ เบรคเกอร+ 3p50A350SB จํานวน
1 ตัว, คอนเทคเตอร+ H20 จํานวน 3 ตัว, OVERLOADTR
20B จํานวน 1 ตัว,ฟLวส+คอนโทรล จํานวน 3 ตัว,แรมท+
R,S,Non,Overload จํ า นวน 5 ตั ว ,ไทร+ เ มอร+ 30SS2
จํานวน 1 ตัว,เฟสคอนโทรล CP4-380V จํานวน 1 ตัว,
เทคนิคอล,วายดิกซ+ จํานวน 2 ชุด,TR30/TR10 จํานวน 1
ตัว,สายไฟหางปลา จํานวน 1 ตัว,ตู>กันฝน 2 ชั้น ขนาด 14
นิ้ว x 22 นิ้ว x 13 นิ้ว จํานวน 1 ใบ,สวิท ปLด/เปLด
จํานวน 2 ตัว, สายไฟขนาด 4x10 สแควมิลทองแดง
ความยาวไม6ต่ํากว6า 60 เมตร จํานวน 7 ชุด ตั้งจ6ายจากเงิน
รายได>

เหตุผล
เนื่ อ งจากเมื่ อ ได> ดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มการจั ด ซื้ อ จั ด จ> า งตามระเบี ย บพั ส ดุ ฯ พบว6 า รายการ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ+ไม6สอดคล>องกับพื้นที่จริงในการนําไปใช>งาน เพื่อให>ได>ลักษณะครุภัณฑ+ที่ถูกต>องตรง
กับประโยชน+ใช>สอยและสอดคล>องกับความต>องการใช>งาน จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
เพื่อให>สามารถสรรหาเครื่องมือเครื่องใช>ให>เพียงพอต6อการใช>งานต6อไป
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข>อ 29 การแก>ไขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจ6า ยในหมวดค6า ครุ ภัณฑ+ที่ดิน และ
สิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก6อสร>างให>เปMนอํานาจอนุมัติของ
สภาท>องถิ่น
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาล พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก> ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ6ายประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>แก>ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.
2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห, แ ก, ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ1 า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ1ายเป\นรายการ
ใหม1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายไพโรจน- อินทร-เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

สํานักการช6าง มีความประสงค+ขออนุมัติจัดทําโครงการศูนย+การเรียนรู> การจัดการขยะ และการ
ผลิตเชื้อเพลิง (RDF) บริเวณสถานีขนถ6ายขยะมูล และได>บรรจุโครงการไว>ในแผนพัฒนาเทศบาลสามป2 พ.ศ.
2557-2558 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรียบร>อยแล>ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6
เพื่อจัดทําโครงการศูนย+การเรียนรู> การจัดการขยะฝอย และการผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ตามที่เทศบาลนครรังสิตมี
ภารกิจและนโยบายในการปรับปรุงระบบโครงสร>างพื้นฐานและการให>บริการสาธารณะแก6ประชาชนในพื้นที่
เพื่อให>ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน และให>มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสภาพเมืองเปMนชุมชน
ขนาดใหญ6 ปZญหาความเดือดร>อนของประชาชนที่มีจํานวนมากที่ต>องกําหนดแนวทางการพัฒนาและแก>ไขปZญหา
ให>เปMนลักษณะเชิงรุกและสอดคล>องกับความต>องการของประชาชน
หลักการ
เพื่อให>สามารถบริหารจัดการโครงการตามนโนบายและแนวทางการพัฒนาการ และส6งเสริม
การศึ กษาเรี ย นรู> ในเรื่ องการบริ ห ารจั ด การขยะอย6 า งเปM น ระบบ รวมถึ งการส6 งเสริ ม การใช> พลั ง งานทดแทน
เทศบาลนครรังสิต จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังนี้
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รายการโอนไปตั้งจ1ายเป\นรายการใหม1 เป\นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.-บาท
สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด ค1าที่ดินและสิ่งก1อสร,าง
ประเภท อาคาร
โครงการศูนย-การเรียนรู, การจัดการขยะ และการผลิตเชื้อเพลิง(RDF)
โดยทําการก1อสร,างอาคารโครงเหล็ก ขนาดกว,าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
จํานวน 1 หลัง พร,อมลาน คสล.
เป\นเงิน 1,200,000.- บาท
รายการโอนลด
เป\นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค1าใช,สอย
ประเภท
รายจ1ายเพื่อให,ได,มาซึ่งบริการ
เป\นเงิน 200,000.- บาท
หมวด
ค1าครุภัณฑประเภท
ครุภัณฑ-โฆษณาและเผยแพร1
โครงการติดตั้งกล,องวงจรปbดเพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
เป\นเงิน 1,000,000.-บาท
เหตุผล
โครงการศูนย+การเรียนรู> การจัดการขยะ และการผลิตเชื้อเพลิง (RDF) เปMนอาคารเพื่อประโยชน+
ใช>สอยในการปฏิบัติงานแล>ว ยังสามารถจัดให>เปMนสถานที่เพื่อให>ผู>มีความสนใจได>เข>ามาศึกษาหาความรู>เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ การผลิตเชื้อเพลิง และสามารถเผยแพร6ผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงกรของเทศบาลให>กับ
ประชาชนและผู>มีส6วนเกี่ยวข>องได>ทราบอีกช6องทางหนึ่ง
สํานักการช6าง จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 เพื่อ
จัดทําโครงการดังกล6าว จํานวน 1 รายการ ตามรายละเอียดข>างต>น
การโอนเงิ นงบประมาณเพื่อตั้งจ6า ยรายการใหม6 อาศั ยระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว6 าด> ว ย
วิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข> อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก6 อ สร> า งที่ ทํา ให> ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ให>เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ . ศ .
2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห, โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ1 า ยเป\ น รายการใหม1 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ1ายเป\นรายการ
ใหม1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการช1าง)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายไพโรจน- อินทร-เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

สํานักการช6าง มีความประสงค+ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ>าแบบสะพายบ6าจํานวน 5 เครื่อง เพื่อ
ใช>ตัดหญ>า ดูแลกําจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน+เมืองให>สวยงาม และให>มีเครื่องมือเครื่องใช>เพียงพอต6อภารกิจงาน
หลักการ
เพื่อให>มีเครื่องมือเครื่องใช>เพียงพอต6อการปฎิบัติงาน จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิต
เพื่อโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2 พ.ศ. 2557 จํานวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียด
เพิ่ม-ลด ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ1ายเป\นรายการใหม1

เป\นเงินทั้งสิ้น 55,000.-บาท

สํานักการช1าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กําจัดขยะมูลฝอย
หมวด ค1าครุภัณฑประเภท ค1าครุภัณฑ-งานบ,านงานครัว
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ,าแบบสะพายบ1า ปริมาตรกระบอกสูบไม1น,อยกว1า 41.5 ซีซี
จํานวน 5 เครื่อง
เป\นเงิน 55,000.-บาท
รายการโอนลด
เป\นเงินทั้งสิ้น 55,000.-บาท
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค1าใช,สอย
ประเภท
รายจ1ายเพื่อให,ได,มาซึ่งบริการ
เป\นเงิน 55,000.-บาท
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เหตุผล
ครุภัณฑ+ที่จัดซื้อดังกล6าว เปMนสิ่งที่มีความจําเปMนต>องใช>ในการตัดหญ>า กําจัดวัชพืช ซึ่งในเขต
เทศบาลมี พื้นที่จํ านวนมาก ที่ต> องดํ าเนิน การปรับปรุงภู มิทัศน+เมืองให> มีความเรี ยบร> อย สวยงาม สร>างความ
ปลอดภัยให>กับชีวิตและทรัพย+สินของประชาชน
สํานักการช6าง จึงมีความประสงค+ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 เพื่อ
จัดซื้อ เครื่องตัดหญ>าแบบสะพายบ6า ปริมาตรกระบอกสูบไม6น>อยกว6า 41.5 ซีซี จํานวน 5 เครื่อง
การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6ายรายการใหม6 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วย
วิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข> อ 27 “การโอนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยในหมวดค6 า ที่ ดิ น และสิ่ งก6 อสร> า งที่ ทําให> ลั กษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ให>เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น ”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ พ . ศ .
2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห, โ อนเงิ น งบประมาณไปตั้ ง จ1 า ยเป\ น รายการใหม1 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1าย
เป\นรายการใหม1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายไพโรจน+ อินทร+เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุ มัติโ อนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยไปตั้ ง จ6 า ยเปM น รายการใหม6 ประจํ า ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายไพโรจน- อินทร-เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

ด>วยผู>บริหารได>มีนโยบายมอบหมายให> กองการศึกษา ดําเนินการจัดซื้อรถยนต+โดยสารปรับ
อากาศ ซึ่งมีขนาดไม6น>อยกว6า 30 ที่นั่ง เพื่อให>บริการรับ-ส6งนักเรียนในการศึกษาแหล6งเรียนรู>นอกสถานที่และ
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดนอกสถานที่ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต แต6เทศบาลนครรังสิตไม6ได>ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว>
หลักการ
เพื่อขออนุ มัติสภาเทศบาลนครรังสิตโอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6
ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค6าครุภัณฑ+ ประเภทครุภัณฑ+ยานพาหนะและขนส6ง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+ยานพาหนะ (จัดซื้อรถยนต+
โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม6น>อยกว6า 30 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน) เปMนเงินจํานวน 6,000,000.- บาท (หกล>าน
บาทถ>วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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โอนลด
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
เทศกิจ
หมวด
ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ครุภัณฑ+โฆษณาและเผยแพร6
- โครงการติดตั้งกล>องวงจรปLด
เพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล
เปMนเงิน 6,000,000.- บาท

โอนเพิ่มตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ครุภัณฑ+ยานพาหนะและขนส6ง
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+ยานพาหนะ
เปMนเงิน 6,000,000.- บาท
เพื่อจ6ายเปMนค6าจัดซื้อครุภัณฑ+ยานพาหนะ
จัด ซื้ อรถยนต+ โดยสารปรับ อากาศ ขนาดไม6น> อยกว6 า 30 ที่ นั่ ง
จํานวน 1 คัน
ประกอบด>วย
- ตัวรถยนต+ชนิด 6 ล>อ เครื่องยนต+ CNG มีกําลัง
แรงม>าไม>น>อยกว6า 200 แรงม>า ติดตั้งโทรทัศน+สี
ขนาด 24 นิ้ว ติดตั้งวิทยุ – ดีวีดีพร>อมลําโพง
และอุปกรณ+ประจํารถ
(ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด)

เหตุผล
เพื่ อให> เ กิ ด ความคล6 องตั ว และเกิ ด ความสะดวกในการบริ ห ารงานและการจั ด กิ จ กรรมนอก
สถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ในการจัดยานพาหนะไว>บริการรับ - ส6งนักเรียนในการศึกษา
แหล6งเรียนรู>นอกสถานที่และเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่จัดนอกสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต การโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ6าย
รายการใหม6
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก>ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข>อ 27 “ การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายใน
หมวดค6าครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ6ายเปMนรายการ
ใหม6 ให>เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดอนุมัติ
ให>โอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให,โอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1ายเป\นรายการใหม1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1าย
เป\นรายการใหม1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ6 า ยไปตั้ ง จ6 า ยเปM น รายการใหม6 ประจํ า ป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่กองสวัสดิการสังคม ได>รับนโยบายให>จัดทําศูนย+การเรียนรู>และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต โดย
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานหลังเก6าเพื่อใช>เปMนสถานที่ออกกําลังกาย (ฟLตเนส) ของประชาชนในเขตพื้นที่ นั้น
หลักการ
เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม มิได>ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว> จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
เพื่ อ ตั้ ง จ6 า ยรายการใหม6 ประจํ า ป2 ง บประมาณ 2557สํ า หรั บ เปM น ค6 า ใช> จ6 า ยในการดํ า เนิ น งาน เปM น เงิ น
3,362,000 บาท (สามล>านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ>วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด

โอนตั้งจ1ายรายการใหม1
สํานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
แผนงาน สังคมสงเคราะห+
งาน
เทศกิจ
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห+
หมวด ค6าใช>สอย
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท รายจ6ายเพื่อให>ได>มาซึ่งบริการ
ประเภท ครุภัณฑ+สํานักงาน
362,000 บาท
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+สํานักงาน
1.จัดซื้อพร>อมติดตั้งตู>ล็อกเกอร+ 35,000 บาท
2.แอร+ติดฝาผนังห>องออกกําลังกาย 240,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ+งานบ>านงานครัว
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ+งานบ>านงานครัว
1.จัดซื้อพร>อมติดตั้งกระจกเงา45,000 บาท
2.กระจกเงาพร>อมโครงเหล็กมีล>อเลื่อน
42,000 บาท
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
แผนงาน สร>างความเข>มแข็งของชุมชน
งาน
เทศกิจ
งาน
ส6งเสริมและสนับสนุนความเข>มแข็งของชุมชน
หมวด ค6าครุภัณฑ+
หมวด ค6าครุภัณฑ+
ประเภท ครุภัณฑ+โฆษณาและเผยแพร6
ประเภท ค6าที่ดินและสิ่งก6อสร>าง
(โครงการติดตั้งระบบกล>องวงจรปLดเพื่อรักษา โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล (หลังเดิม)
ความปลอดภัยในเขตเทศบาล) 3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
รวมโอนลด
3,362,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม 3,362,000 บาท
เหตุผล
เพื่อให>อาคารสถานที่ดังกล6าวมีความพร>อมและมีความเหมาะสมในการให>บริการประชาชน
สอดคล>องกับการใช>งานและสามารถบริหารจัดการโครงการฯ ให>เปMนไปตามระเบียบกฎหมาย ตามแนวนโยบาย
ของรัฐ และแนวทางการพัฒนาของท>องถิ่น เนื่องจากไม6ได>จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว> กองสวัสดิการสังคม
จึงขออนุมัติต6อสภาเทศบาลนครรังสิตโอนงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ป2งบประมาณ พ.ศ.
2557
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข>อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวด
ครุภัณฑ+ที่ดินและสิ่งก6อสร>างที่ทําให>ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ โอนไปตั้งจ6ายรายการใหม6ให>เปMนอํานาจ
อนุมัติของสภาท>องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต6อไป
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
อนุมัติให>โอนเงินงบประมาณรายจ6ายไปตั้งจ6ายเปMนรายการใหม6 ประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

อนุมัติให,โอนเงินงบประมาณรายจ1ายไปตั้งจ1ายเป\นรายการใหม1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องขอรับความเห็นชอบการก1อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ1ายเกินกว1าหนึ่งปงบประมาณ
(ฝGายรักษาความสงบ ส1วนอํานวยการและปกครอง สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญผู>บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบการก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6าย
เกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ

หลักการ
ด>วยเทศบาลนครรังสิตจะดําเนินการติดตั้งบริการระบบเครือข6ายกล>องโทรทัศน+วงจรปLด (CCTV) ใน
พื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต จํานวน 195 กล>อง พร>อมอุปกรณ+การทํางานครบชุด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย+สินของประชาชนและของเทศบาลนครรังสิต ตามอํานาจหน>าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร>อย โดยจะแบ6ง
จ6ายค6าใช>บริการระบบเครือข6ายกล>องโทรทัศน+วงจรปLด (CCTV) เปMนระยะเวลา 5 ป2
เหตุผล
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยวิธีการงบประมาณขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น
พ.ศ.2541 แก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข>อ 38 ระบุว6า “ภายใต>บังคับข>อ 9 ข>อ 17 ข>อ 21
และข>อ 34 การก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ให>กระทําได>โดยความเห็นชอบของ
สภาท>องถิ่น และจัดทําเปMนงบประมาณรายจ6ายตามขั้นตอนของกฎหมาย...”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําญัตติดังกล6าวเข>าสู6วาระการประชุมของสภาเทศบาลนครรังสิต
เพื่อให>ที่ประชุมพิจารณาและมีมติต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุสม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
เห็นชอบให>ก6อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ6ายเกินกว6าหนึ่งป2งบประมาณ ได>
(โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให,ก1อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ1ายเกินกว1าหนึ่งปงบประมาณ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบจัดตั้งศูนย-พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)(กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
ขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

ด>วย คณะผู>บริหารเทศบาลนครรังสิต มีนโยบายเปLดสถานศึกษาเพิ่มเติมสําหรับเด็ก 3-5 ขวบ
จํานวน 1 แห6ง ในป2การศึกษา 2557 ทั้งนี้เพื่อเปMนการจัดการศึกษาให>มีคุณภาพและได>มาตรฐาน สอดคล>องกับ
ความต> องการของคนในท> องถิ่ น และสั งคม ซึ่ งมี ความสํ า คั ญ อย6 า งยิ่ งต6 อการพั ฒ นาคนอั น เปM น ทรั พยากรที่ มี
ความสําคัญที่สุดในการพัฒนาท>องถิ่นในอนาคต
หลักการ
เพื่อขอความเห็นชอบสภาเทศบาลนครรังสิตจัดตั้ง ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิน
สมุทร) (เด็กอายุ 3 – 5 ขวบ) ในป2การศึกษา 2557
เหตุผล
เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพและศั กยภาพคนใน
ท>องถิ่นให>มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการ วิถีชีวิตให>สอดคล>องกับสภาพและความต>องการของสังคมและ
ประเทศชาติตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ+ของประชาชนในท>องถิ่น ทําให>องค+กรปกครองส6วน
ท>องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได>หลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการจัดการศึกษาในระบบขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตั้งแต6 การศึกษาขั้น
พื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ+และวิธีการประเมินความพร>อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น พ.ศ. 2547 ข>อ 3 กําหนดว6า ให>องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นซึ่งได>รับความ
เห็นชอบจากสภาขององค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นที่มีความประสงค+จะจัดการศึกษา หรือรับโอนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว6าด>วยการศึกษาแห6งชาติ ยื่นคําขอ
ต6อส6วนราชการก6อนวันเริ่มต>นป2การศึกษาใหม6 ไม6น>อยกว6าหนึ่งร>อยแปดสิบวันองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นใดที่จัด
การศึกษาอยู6แล>ว ให>มีสิทธิจัดการศึกษาได>ต6อไปโดยไม6ต>องประเมินอีก แต6ถ>าเปMนการรับโอนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให>ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงใช>ประเมินใน 3 กรณี กรณีการจัดการศึกษาขึ้นใหม6
กรณีเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา และกรณีขอโอนการจัดการศึกษาจากรัฐ องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นที่จะจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได>จะต>องผ6านการประเมินความพร>อมก6อน หากองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมีสถานศึกษาใน
สังกัดแล>ว (สถานศึกษา หมายถึง หน6วยงานจัดการศึกษาที่เรียกชื่อต6างๆ เช6น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน
ศู น ย+ การเรี ย น วิ ท ยาลั ย สถาบั น มหาวิ ทยาลั ย หรื อ หน6 ว ยงานการจั ด การศึ กษาที่ เ รี ย กอย6 า งอื่ น ไม6 ว6 า จะจั ด
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การศึกษาในระดับ ประเภท หรือ รูปแบบใด เมื่อจะเปลี่ยนแปลงหรือขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มก็ไม6
ต>องประเมินความพร>อมอีก
เทศบาลนครรังสิตมีหน>าที่จัดการศึกษาให>แก6ประชาชนในท>องถิ่นของตนเองตามกฎหมาย ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 80 รัฐต>องดําเนินการตามแนวนโยบายด>านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต6อไปนี้
(1) คุ>มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให>การศึกษาปฐมวัย
ส6งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร>างและพัฒนาความเปMนป‹กแผ6นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งต>องสงเคราะห+และจัดสวัสดิการให>ผู>สูงอายุ ผู>ยากไร> ผู>พิการหรือทุพพลภาพและผู>อยู6ในสภาวะยากลําบาก
ให>มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได>
(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให>สอดคล>อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให>มีแผนการศึกษาแห6งชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดให>มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให>ก>าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝZงให>ผู>เรียนมีจิตสํานึกของความเปMนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน+ส6วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเปMนประมุข
(4) ส6 งเสริ มและสนั บ สนุ น การกระจายอํ า นาจเพื่ อให> องค+ ก รปกครองส6 ว นท> องถิ่ น ชุ มชน
องค+การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษา ให>
เท6าเทียมและสอดคล>องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห6งรัฐ
(5) ส6 ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในศิ ล ปะวิ ท ยาการแขนงต6 า งๆ และเผยแพร6
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค6านิยมอันดีงามและภูมิปZญญาท>องถิ่น
(6) ส6 งเสริ ม และสนั บ สนุ น ความรู> รั กสามั คคี และการเรี ย นรู> ปลู กจิ ต สํ า นึ ก และเผยแพร6
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค6านิยมอันดีงามและภูมิปZญญาท>องถิ่น
มาตราที่ 289 องค+ กรปกครองส6ว นท> องถิ่น ย6อมมี อํา นาจหน>า ที่บํ ารุ งรั กษาศิ ลปะ จารีต ประเพณี ภู มิปZ ญญา
ท>องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท>องถิ่น
องค+กรปกครองส6ว นท>องถิ่นย6 อมมี สิทธิ ที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝ‹กอาชีพตามความ
เหมาะสม และความต>องการภายในท>องถิ่ นนั้ น และเข> าไปมี ส6 ว นร6 ว มในการจั ด การศึ กษาอบรมของรั ฐ โดย
คํานึงถึงความสอดคล>องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท>องถิ่นตามวรรคสอง องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นต>องคํานึงถึง
การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปZญญาท>องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท>องถิ่น
2. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก>ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
มาตรา 41 องค+กรปกครองส6วนท>องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพร>อม ความเหมาะสม และความต>องการภายในท>องถิ่น
3. พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให> แก6 อ งค+ กรปกครองส6 ว น
ท>องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (9) ให>เทศบาลมีหน>าที่ในการจัดการศึกษา
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก>ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับวันที่ 12) พ.ศ. 2546
มาตรา 53 เทศบาลนครมี ห น> า ที่ ต> อ งทํ า ตามมาตรา 50 (6) กํ า หนดให> ร าษฎรได> รั บ
การศึกษาอบรม
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอญัตติต6อสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย+พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) (3-5 ขวบ) ในป2การศึกษา 2557 ต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
เห็นชอบให>จัดตั้งศูนย+พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร) ได> (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให,จัดตั้งศูนย-พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(สินสมุทร)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป\นคณะ
กรรมการกําหนดพื้นที่ผ1อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน1าย
สินค,าและคัดเลือกผู,จําหน1ายสินค,า (ฝGายรักษาความสงบ ส1วนอํานวยการ
และปกครอง สํานักปลัดเทศบาล)
-ขอเชิญเลขานุการสภาครับ
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด>วยการจัดระเบียบการจําหน6ายสินค>าในที่
สาธารณะ พ.ศ.2546 ได>กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการกําหนดพื้นที่
ผ6 อ นผั น และคณะกรรมการจั ด ระเบี ย บการจํ า หน6 า ยสิ น ค> า และคั ด เลื อ กผู>
จําหน6ายสินค>า ตามข>อ 7 (2) และ ข>อ 9 (2) ต>องเปMนสมาชิกสภาท>องถิ่นที่
สภาท>องถิ่นคัดเลือกคณะกรรมการชุดละ 1 คน เปMนกรรมการ
ขอเชิ ญ ท6 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลได> เ สนอชื่ อ พร> อ มผู> รั บ รองเพื่ อ เปM น
คณะกรรมการ ดังนี้
1. เปMนคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ6อนผัน จํานวน 1 คน
2. เปMนคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหน6ายสินค>า จํานวน 1 คน
ขอเชิญครับ
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายสนิท บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ
1.นายบํารุง สมพืช สมาชิกสภาเทศบาล เปMนคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ6อนผัน
2.นางพรพักตร+ เต็กสี สมาชิกสภาเทศบาล เปMนคณะกรรมการจัดระเบียบการ
จําหน6ายสินค>า
ขอผู>รับรองครับ (มีผู>รับรองถูกต>อง) มีท6านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม6 ถ>าไม6มี
เปMนอันว6า
1.นายบํารุง สมพืช สมาชิกสภาเทศบาล เปMนคณะกรรมการหนดพื้นที่ผ6อนผัน
2.นางพรพักตร+ เต็กสี สมาชิกสภาเทศบาล เปMนคณะกรรมการจัดระเบียบ
การจําหน6ายสินค>า

นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ-วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานกสภาเทศบาล

นายสนิท บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานกสภาเทศบาล
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มติที่ประชุม

1. นายบํารุง สมพืช สมาชิกสภาเทศบาล เป\นคณะกรรมการหนด
พื้นที่ผ1อนผัน
2. นางพรพักตร- เต็กสี สมาชิกสภาเทศบาล เป\นคณะกรรมการจัด
ระเบียบการจําหน1ายสินค,า

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ(กองสาธารณสุข)
-ขอเชิญผู>บริหาร
เรียน ท6านประธานสภาเทศบาล ท6านสมาชิกสภาเทศบาลผู>ทรงเกียรติทุกท6าน
ผมนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับ
ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ+

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี

ด>วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได>สนับสนุนงบประมาณให>กับหน6วยบริการ
คือ ศูนย+บริการสาธารณสุข 1 – 4 ฝFายบริการและส6งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม ซึ่งมี
ครุภัณฑ+และทรัพย+สินที่ได>จัดซื้อไว>ดําเนินในโครงการหลายรายการ เพื่อให>คุ>มค6าและเกิดประโยชน+ต6อประชาชน
ในเขตเทศบาลนครรั งสิ ต กองทุ น หลักประกัน สุ ขภาพเทศบาลนครรั งสิ ต จึงขอดํา เนิ น การโอนครุ ภัณฑ+ และ
ทรัพย+สินให>กับเทศบาลนครรังสิต เพื่อใช>ประโยชน+ตามภารกิจ จํานวน 29 รายการ รวมเปMนเงิน 1,435,410
บาท รายละเอียด ดังนี้
1.รถเข็นผู>ปFวยแบบมีเบรคมือ ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 คัน
2.รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 45,000 บาท จํานวน 10 คัน
3.รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 118,000 บาท จํานวน 20 คัน
4.รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 คัน
5.เครื่องคอมพิวเตอร+สํานักงาน 1 ชุด ประกอบด>วย เครื่องคอมพิวเตอร+ประมวลผล
หน>าจอ เม>าท+ คีย+บอร+ด
ราคา 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
6.โต•ะตั้งคอมพิวเตอร+
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 ตัว
7.เครื่องสํารองไฟฟJา
ราคา 6,000 บาท จํานวน 1 ตัว
8.เครื่องพิมพ+คอมพิวเตอร+
ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book ราคา 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
10.เครื่องอ6านบัตรประชาชน
ราคา 12,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง
11.เครื่องพิมพ+บัตร
ราคา 52,430 บาท จํานวน 1 เครื่อง
12.ไม> 3 ขา
ราคา 5,000 บาท จํานวน 10 อัน
13.เครื่องคอมพิวเตอร+สํานักงาน 1 ชุด ประกอบด>วย เครื่องคอมพิวเตอร+ประมวลผล หน>าจอ
เม>าท+ คีย+บอร+ด
ราคา 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
14.โต•ะตั้งคอมพิวเตอร+
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 ตัว
15.เครื่องสํารองไฟฟJา
ราคา 6,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
16.เครื่องพิมพ+คอมพิวเตอร+
ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
17.ถังออกซิเจน 1.5 คิว
ราคา 54,000 บาท จํานวน 6 ถัง
18.ถังออกซิเจน 6 คิว
ราคา 48,000 บาท จํานวน 4 ถัง
19.เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book
ราคา 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
20.เครื่องตรวจไขมันในเลือด
ราคา 57,000 บาท จํานวน 6 เครื่อง
21เตียงผู>ปFวย 3 ไก
ราคา 63,000 บาท จํานวน 3 เตียง
22.เตียงผู>ปFวย 2 ไก
ราคา 160,000 บาท จํานวน 10 เตียง

24
23.เตียงตรวจโรค
ราคา 5,500 บาท
24.ที่นอนลมแบบลอน
ราคา 64,000 บาท
25.ที่นอนใยมะพร>าว
ราคา 16,000 บาท
26.ที่นอนใยมะพร>าวหนังเทียม ราคา 4,280 บาท
27.รถเข็นนั่งถ6าย
ราคา 12,000 บาท
28.เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book ราคา 19,000 บาท
29เครื่องชั่งน้ําหนัก
ราคา 5,200 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 เตียง
8 หลัง
4 หลัง
2 หลัง
2 คัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง

หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิตในการรับมอบครุภัณฑ+ตามรายการดังกล6าว
ข>างต>นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตให>กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม เทศบาลนคร
รังสิต ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
1. มอบให>ศูนย+บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ดูแลรับผิดชอบ ได>แก6
1.1 รถเข็นผู>ปFวยแบบมีเบรคมือ
ราคา 5,000 บาท จํานวน 1 คัน
1.2 รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 45,000 บาท จํานวน 10 คัน
1.3 รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 118,000 บาท จํานวน 20 คัน
1.4 รถเข็นผู>ปFวยแบบพับได>
ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 คัน
1.5 เครื่องคอมพิวเตอร+สํานักงาน 1 ชุด ประกอบด>วย เครื่องคอมพิวเตอร+ประมวลผล
หน>าจอ เม>าท+ คีย+บอร+ด
ราคา 25,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
1.6 โต•ะตั้งคอมพิวเตอร+
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 ตัว
1.7 เครื่องสํารองไฟฟJา
ราคา 6,000 บาท จํานวน 1 ตัว
1.8 เครื่องพิมพ+คอมพิวเตอร+
ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
1.9 เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book ราคา 20,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
2. มอบให>ศูนย+บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร+) ดูแลรับผิดชอบ ได>แก6
2.1 เครื่องอ6านบัตรประชาชน
ราคา 12,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง
2.2 เครื่องพิมพ+บัตร
ราคา 52,430 บาท จํานวน 1 เครื่อง
2.3 ไม> 3 ขา
ราคา 5,000 บาท จํานวน 10 อัน
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร+สํานักงาน 1 ชุด ประกอบด>วย เครื่องคอมพิวเตอร+ประมวลผล
หน>าจอ เม>าท+ คีย+บอร+ด
ราคา 26,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
2.5 โต•ะตั้งคอมพิวเตอร+
ราคา 2,500 บาท จํานวน 1 ตัว
2.6 เครื่องสํารองไฟฟJา
ราคา 6,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
2.7 เครื่องพิมพ+คอมพิวเตอร+
ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
3. มอบให>ศูนย+บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ+) ดูแลรับผิดชอบ ได>แก6
3.1 ถังออกซิเจน 1.5 คิว
ราคา 54,000 บาท จํานวน 6 ถัง
3.2 ถังออกซิเจน 6 คิว
ราคา 48,000 บาท จํานวน 4 ถัง
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book ราคา 23,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
3.4 เครื่องตรวจไขมันในเลือด
ราคา 57,000 บาท จํานวน 6 เครื่อง
4. มอบให>ศูนย+บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ+อุปถัมภ+) ดูแลรับผิดชอบ ได>แก6
4.1 เตียงผู>ปFวย 3 ไก
ราคา 63,000 บาท จํานวน 3 เตียง
4.2 เตียงผู>ปFวย 2 ไก
ราคา 160,000 บาท จํานวน 10 เตียง
4.3 เตียงตรวจโรค
ราคา 5,500 บาท จํานวน 1 เตียง
4.4 ที่นอนลมแบบลอน
ราคา 64,000 บาท จํานวน 8 หลัง
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

ที่นอนใยมะพร>าว
ที่นอนใยมะพร>าวหนังเทียม
รถเข็นนั่งถ6าย
เครื่องคอมพิวเตอร+ Note book
เครื่องชั่งน้ําหนัก

ราคา 16,000 บาท
ราคา 4,280 บาท
ราคา 12,000 บาท
ราคา 19,000 บาท
ราคา 5,200 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

4
2
2
1
1

หลัง
หลัง
คัน
เครื่อง
เครื่อง

เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลนครรังสิต เปMนองค+กรปกครองส6วนท>องถิ่น มีอํานาจหน>าที่ในการให>บริการ
สาธารณะรูปแบบต6าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จึงขอมอบ
ครุภัณฑ+ดังกล6าวให>เทศบาลนครรังสิตเพื่อใช>ประโยชน+ให>กับประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด>วยการพัสดุของหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น พ.ศ.
2535 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข>อ 9 “ในกรณีที่มีผู>อุทิศพัสดุให>เปMนกรรมสิทธิ์แก6หน6วยการบริหารราชการส6วน
ท>องถิ่น หรือให>สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให>เปMนผู>ดูแลพัสดุนั้น ถ>าการกระทําดังกล6าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันหน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ได>ต6อเมื่อได>รับความเห็นชอบจากสภา
หน6วยการบริหารราชการส6วนท>องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต6อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให>ความเห็นชอบต6อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู>บริหารได>เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท6านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม6มีผู>ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท6านใด
เห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ+ได> (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเปMนเอกฉันท+)

มติที่ประชุม

เห็นชอบให,รับมอบครุภัณฑ-ได, (รวม 29 รายการ)

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ,ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม6 ถ>าไม6มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท6าน
ได>มาประชุมวันกันในวันนี้ และขอปLดประชุม

ประชุมเวลา 14.00 น

(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลได>ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 2 มกราคม
2557 เวลา 09.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ6มศิริ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร+ เต็กสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ
(นายชลอ พลอยแสนรัก)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได>รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่สภาเทศบาลนครรังสิต ได>รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

สี่ ครั้งที่สอง เมื่อวันที่
(ลงชื่อ)

(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

ประธานสภาเทศบาล
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(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)
(นางธัญญา แฟงจันทร+)
หัวหน>าฝFายบริหารงานทั่วไป
ผู>ถอดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล

(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ+วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
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เลขานุการสภาเทศบาล

