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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป! 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นายเล็ก
4. นางสาวณัฐิกา
5. นางผุสดี
6. นายชาติชาย
7. นางสาวสุเมธา
8. นายพีระยุธ
9. นายวัฒนสิทธิ์
10. นายสมชาย
11. นางวันดี
12. นายมานะ
13. นางสาวภรรษณมณ
ผู.เข.าร2วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นางขวัญสุดา
4. นายจินดา
5. นางสาวป@ญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. นางประภา
8. นางสาววัลลิกา
9. นางสาวเฉลิมศรี
10. นางสาวพุทธชาติ
11. นางสมจิตต
12. นางรัณดา
13. นายชาญเจริญ
14. นางสมีหรา
15. นางสาวกรวัลลิ์
16. นายดิเรก
17. นางสาววรลักษณ

---------------------------------พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
พงษรักษ
รองประธานสภาเทศบาล
พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล
พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล
ภาคทวี
สมาชิกสภาเทศบาล
นิลสลับ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทองเสริมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
คําแหงฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
ศุกรเกยูร
สมาชิกสภาเทศบาล
พรหมเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
ชูกาว
สมาชิกสภาเทศบาล
รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นะลิตา
รองปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล
ยมนา
กาญจนวรกุล
พันธุเพียร
สุขะเกตุ
พงษนาค
เกตตะพันธ
นิกรวัฒน
เหลDาบุตรศรี
อรรคพันธุ
เมนะสินธุ
เมนะสินธุ
นิธิธัชพล
นาคะนนท
ภักดิ์ภูมินทร
ศุกรเกยูร
อาบนาค
บัวทรัพย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูBอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชDาง
ผูBอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม
หัวหนBาฝGายอํานวยการ
หัวหนBาฝGายพัฒนารายไดB
หัวหนBาฝGายธุรการ
หัวหนBาฝGายบริหารการศึกษา
หัวหนBาฝGายแบบแผนและกDอสรBาง
หัวหนBาฝGายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหนBาฝGายธุรการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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18. นางสุภาวดี
19. นายสุวัฒน
20. นางสาวสุทัตตา
21. นางสาวสุรางครัตน
22. นางสาวสุพาณี
23. นางสาววิมลวรรณ
24. นางโสภาภัทรษ
25. นางนภสร
26. นางฟองนวล
27. นางสมฤทัย
28. นายพณศักดิ์

ทองดอนพุDม
ศรีกุหลาบ
วาราชนนท
หมายเจริญ
ศรีหมอก
วงษกําภู
ชินศรี
คุมคณะ
แสงอุทัย
กลDอมเกลี้ยง
แกBวคุณนอก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานบัญชี
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป
พนักงานจBางทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลBว
ขอเรียนเชิญทDานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และเป@ดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปK ๒๕๕9

นายไพรัตน พงษฤทธิ์

สวัสดีครับ กDอนเป@ดการประชุมสภาเทศบาล ในนามสภาฯ ใครDขอเรียนเชิญ
สมาชิก คณะผูBบริหาร ขBาราชการ และลูกจBางทุกทDาน ยืนสงบนิ่งเพื่อไวBอาลัย
แดDพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคตลงเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผาD นมา ขอใหBยืนไวBอาลัยเปQนเวลา 89 วินาที
วันนี้เปQนการเป@ดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําปK ๒๕๕9 ซึ่งเจBาหนBาที่ไดBแจกหนังสือพรBอมดBวยระเบียบ
วาระการประชุม ใหBทDานลDวงหนBาแลBว สมาชิกมาประชุม.……12…….ทDาน
ครบองคประชุม ผมขอเป@ดการประชุม เชิญเลขานุการสภา อDานประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อDานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป! ๒๕๕9
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปK 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําปK ๒๕๕9 ตั้งแตDวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9 นั้น
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อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๕ แหDง พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกBไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง เรีย กประชุมสภาเทศบาลตํา บลบางปะอิน สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปK ๒๕๕9
ตั้งแตDวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9
จึงประกาศใหBทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ 1 ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติเห็นชอบรDางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจDาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผูBวDาราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดBลงนามเห็นชอบแลBว เทศบาลฯ จึงไดBประกาศ
ใชBเปQนเทศบัญญัติงบประมาณรายจDาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งเจBาหนBาที่ไดBแจกเทศบัญญัติดังกลDาว ใหBกับสมาชิกฯ ทุกทDานแลBวนะครับ
เรื่องที่ 2 ดBวยเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดBจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปK
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ซึ่งไดBประกาศใหBใชBแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปK
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เปQนตBนไป
รายละเอียด แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปK เจBาหนBาที่ไดBแจกใหBกับสมาชิกทุกทDาน
แลBวนะครับ สมาชิกทุกทDานรับทราบนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ น.
- ตามที่เจBาหนBาที่ไดBจัดสDงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปK 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
สําหรับรายงานการประชุมดังกลDาว เจBาหนBาที่ไดBแจกเอกสารใหBสมาชิก
ทุกทDานแลBวนะครับ รายงานการประชุมมีทั้งหมด 20 หนBา มีสมาชิก
ทDานใด ขอเปลี่ยนแปลงแกBไขขBอความตอนใดหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...12....ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...-...ทDาน)
- เปQนอันวDาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําป! 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป! พ.ศ. 2560 และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป! พ.ศ. 2561

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบ

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยขBอบังคับการประชุม
สภาทBองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกBไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขBอ 21 กําหนดใหB

การกําหนดจํา นวนสมัยประชุมสามัญประจําปK ระยะเวลาและวันเริ่ม ตBนประชุม สมัยประชุมสามัญ
ประจําปKของแตDละสมัยในปKนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปKของปKถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปKสมัยแรกของปKถัดไป ใหBประธานสภาทBองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปKสมัยแรกของแตDละปK โดย
ใหBนําความในขBอ ๑๑ มาใชBบังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาทBองถิ่นมีมติแลBว ใหBประธานสภาทBองถิ่นทําเปQนประกาศของสภาทBองถิ่น พรBอมทั้งป@ดประกาศ
ไวBในที่เป@ดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสDวนทBองถิ่น
ในกรณีที่ไมDไดBกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปKไวB หรือไมDไดBกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปK
สมัยแรกในปKถัดไปไวB หรือมีความจําเปQนตBองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปK หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจํา ปKที่กํา หนดไวBแ ลBว ใหBป ระธานสภาทBองถิ่นนํา ปรึก ษาในสมัย ประชุม สามัญประจํา ปKอื่น หรือในสมัย ประชุม
วิสามัญก็ไดB
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกBไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52
มาตรา ๒๔ กําหนดใหB
ในปKห นึ่ง ใหBมีส มัย ประชุม สามัญ สี่ส มัย สมัย ประชุม สามัญ ครั้ง แรกและวัน เริ ่ม ประชุม สมัย สามัญ
ประจําปK ใหBสภาเทศบาลกําหนด
ผูBวDาราชการจังหวัดตBองกําหนดใหBสมาชิกสภาเทศบาลไดBมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบหBาวัน
นับแตDวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลBว และใหBที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่ส ภาเทศบาลไมDอ าจจัด ใหBมีก ารประชุม ครั้ง แรกไดBต ามกํา หนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการ
ประชุม สภาเทศบาล แตDไ มDอ าจเลือ กประธานสภาเทศบาลไดB ผู Bว Dา ราชการจัง หวัด อาจเสนอรัฐ มนตรีว Dา การ
กระทรวงมหาดไทยใหBมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหBมีกําหนดไมDเกินสามสิบวัน แตDถBาขยายเวลาออกไปอีก จะตBองไดBรับ
อนุญาตจากผูBวDาราชการจังหวัด
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอใหB ส มาชิ ก ทุ ก ทD า นเสนอกํ า หนดการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจําปK ๒๕60 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปKถัดไป ขอเชิญครับ

นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอใหBมีการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจําปK 2560 ดังนี้
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สมัยที่ 1 ระหวDางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕60 - ๒8 กุมภาพันธ ๒๕60
สมัยที่ ๒ ระหวDางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕60 - ๓๐ มิถุนายน ๒๕60
สมัยที่ ๓ ระหวDางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 - ๓๐ สิงหาคม ๒๕60
สมัยที่ ๔ ระหวDางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60 - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60
และสมัยแรกของปKถัดไป ขอเสนอดังนี้
สมัยที่ 1 ประจําปK 2561 ระหวDางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 28 กุมภาพันธ 2561
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูBรับรอง 2 ทDานครับ

นายสมชาย พรหมเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูBรับรอง

นายชาติชาย นิลสลับ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูBรับรอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเปQนอยDางอื่นหรือไมD ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบในการกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปK ๒๕60 และสมัยสามัญ
สมัยแรก ของปKถัดไป ตามที่ นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล เสนอ
โปรดยกมือ (ยกมือ...12...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ โปรดยกมือ
(ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...-...ทDาน)

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหBกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปK ๒๕60
ดังนี้
สมัยที่ 1 ระหวDางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕60 - ๒8 กุมภาพันธ ๒๕60
สมัยที่ ๒ ระหวDางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕60 - ๓๐ มิถุนายน ๒๕60
สมัยที่ ๓ ระหวDางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 - ๓๐ สิงหาคม ๒๕60
สมัยที่ ๔ ระหวDางวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕60 - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60
และสมัยแรกของปKถัดไป เสนอดังนี้
สมัยที่ 1 ประจําปK 2561 ระหวDางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 28 กุมภาพันธ 2561

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2 ในหมวดค2า
ครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

6
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดBวย ผูBบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปQนตBองเสนอญัตติตDอสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบ
ในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBว ยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 การโอนและแกBไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขBอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจDายในหมวดคDาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปQนรายการใหมDใหBเปQนอํานาจอนุมัติของ
สภาทBองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจDายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดBตั้งงบประมาณรายจDายไวBผิดหมวด
ผิดประเภท จึงมีความจําเปQนตBองขออนุมัติโอนลดเพื่อไปตั้งจDายเปQนรายการใหมDใหBถูกหมวดถูกประเภท เพื่อใหBการเบิก
จDายเงินและการจัดซื้อจัดจBางเปQนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนดไวB ประกอบดBวย
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
ค2าครุภัณฑ@
รวม 44,300.- บาท
ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
จํานวน 19,300.- บาท
1. ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมDนBอยกวDา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 19,300.- บาท เปQนเงิน 19,300.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนDวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมDนBอยกวDา 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมDนBอยกวDา 3.3 GHz หรือดีกวDา จํานวน 1 หนDวย
- มีหนDวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวDา มีขนาดไมDนBอยกวDา 4 GB
- มีหนDวยจัดเก็บขBอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวDา ขนาดความจุไมDนBอยกวDา 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมDนBอยกวDา 100 GB จํานวน 1 หนDวย
- มี DVD-RW หรือดีกวDา จํานวน 1 หนDวย
- มีชDองเชื่อมตDอระบบเครือขDาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวDา
จํานวนไมDนBอยกวDา 1 ชDอง
- มีแป€นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวDา มี Contrast Ratio ไมDนBอยกวDา 600:1 และมีขนาดไมDนBอยกวDา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หนDวย
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 2560
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2. ครุภัณฑเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,300.- บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมDนBอยกวDา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรDางไมDนBอยกวDา 18 หนBาตDอนาที (PPM)
- มีหนDวยความจํา (Memory) ขนาดไมDนBอยกวDา 2 MB
- มีชDองเชื่อมตDอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวDา จํานวนไมDนBอยกวDา 1 ชDอง
- สามารถใชBไดBกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสDกระดาษไดBไมDนBอยกวDา 150 แผDน
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 2560)
ขออนุมัติโอนลด จํานวน 19,300.- บาท
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ@สํานักงาน
จํานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจDายเปQนคDาจัดซื้อตูBเหล็ก ชนิด 2 บานเป@ด จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 5,000.- บาท เปQนเงิน 25,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด จํานวน 25,000.- บาท

รวมขอโอนลด เป>นเงินทั้งสิ้น 44,300.- บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร.อยบาทถ.วน) เพื่อนําไปตั้งจ2ายเป>น
รายการใหม2 ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง ดังรายการต2อไปนี้
กองคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
หมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง
ประเภทค2าครุภัณฑ@
ตั้งไว. 44,300.- บาท
ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
ตั้งไว. 19,300.- บาท
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมDนBอยกวDา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 16,000.- บาท เปQนเงิน 16,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนDวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมDนBอยกวDา 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมDนBอยกวDา 3.3 GHz หรือดีกวDา จํานวน 1 หนDวย
- มีหนDวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวDา มีขนาดไมDนBอยกวDา 4 GB
- มีหนDวยจัดเก็บขBอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวDา ขนาดความจุไมDนBอยกวDา 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมDนBอยกวDา 100 GB จํานวน 1 หนDวย
- มี DVD-RW หรือดีกวDา จํานวน 1 หนDวย
- มีชDองเชื่อมตDอระบบเครือขDาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวDา
จํานวนไมDนBอยกวDา 1 ชDอง
- มีแป€นพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวDา มี Contrast Ratio ไมDนBอยกวDา 600:1 และมีขนาดไมDนBอยกวDา 18.5 นิ้ว
จํานวน 1 หนDวย
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จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปK 2560
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนBา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,300.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมDนBอยกวDา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรDางไมDนBอยกวDา 18 หนBาตDอนาที (ppm)
- มีหนDวยความจํา (Memory) ขนาดไมDนBอยกวDา 2 MB
- มีชDองเชื่อมตDอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวDา จํานวนไมDนBอยกวDา 1 ชDอง
- สามารถใชBไดBกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสDกระดาษไดBไมDนBอยกวDา 150 แผDน
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป! 2560)
ขออนุมัติโอนเพิ่ม จํานวน 19,300.- บาท
ครุภัณฑ@สํานักงาน
ตั้งไว. 25,000.- บาท
- เพื่อจDายเปQนคDาจัดซื้อตูBเหล็ก ชนิด 2 บาน จํานวน 5 ใบๆ ละ 5,000.- บาท เปQนเงิน 25,000.- บาท
ขออนุมัติโอนเพิ่ม จํานวน 25,000.- บาท

รวมโอนเพิม่ จํานวน 44,300.- บาท (สีห่ มื่นสีพ่ ันสามร.อยบาทถ.วน)
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนลดงบประมาณในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกDอสรBาง เพื่อไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง ตDอไป จักเปQนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...1...ทDาน) คือประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2
ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2 ในหมวด
ค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดBวย ผูBบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปQนตBองเสนอญัตติตDอสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบ
ในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
การโอนและแกBไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขBอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจDายในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกDอสรBาง ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ใหBเปQนอํานาจอนุมัติของ
สภาทBองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจDายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดBตั้งงบประมาณรายจDายไวBผิดหมวด
ผิดประเภท จึงมีความจําเปQนตBองขออนุมัติโอนลดเพื่อไปตั้งจDายเปQนรายการใหมDใหBถูกหมวดถูกประเภทเพื่อใหBการเบิก
จDายเงินและการจัดซื้อจัดจBางเปQนไปตามระเบียบฯ ที่กําหนดไวB ประกอบดBวย
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค2าครุภัณฑ@
ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร2
จํานวน 10,000.- บาท
กลB องถD ายภาพนิ่ง ระบบดิจิ ตอล ความละเอี ยดไมD นBอยกวD า 16 ลB านพิกเซล จํ านวน 1 เครื่ องๆ ละ
10,000.- บาท เปQนเงิน 10,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปQนกลBองคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กําหนดเปQนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขBอมูลไดBอยDางสะดวกเมื่อขBอมูลเต็ม หรือเมื่อตBองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถDายขBอมูลจากกลBองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดB
- มีกระเปŒาบรรจุกลBอง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน มีนาคม 2558
ขออนุมัติโอนลด จํานวน 10,000.- บาท

รวมขอโอนลด เป>นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท เพื่อนําไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2 ในหมวดค2า
ครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง ดังรายการต2อไปนี้
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กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง
ประเภทค2าครุภัณฑ@
รายการ ครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร2
ตั้งไว. 10,000.- บาท
- เพื่ อจD า ยเปQ นคD าจั ดซื้ อ กลB องถD ายภาพนิ่ ง ระบบดิ จิ ตอล ความละเอี ยดไมD นBอยกวD า 16 ลB านพิ กเซล
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000.- บาท เปQนเงิน 10,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปQนกลBองคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กําหนดเปQนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขBอมูลไดBอยDางสะดวกเมื่อขBอมูลเต็ม หรือเมื่อตBองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถDายขBอมูลจากกลBองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไดB
- มีกระเปŒาบรรจุกลBอง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน มีนาคม 2558
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการโอนลดงบประมาณในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกDอสรBาง เพื่อไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกDอสรBาง ตDอไป จักเปQนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...1...ทDาน คือประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2
ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2 ในหมวด
ค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดBวย ผูBบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปQนตBองเสนอญัตติตDอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณรายจDายเฉพาะการสถานธนานุบาล ในหมวดรายจDายงบกลาง ไปตั้งจDาย
เปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 การโอนและแกBไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขBอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจDาย ในหมวดคDาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกDอสรBาง ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ใหBเปQนอํานาจอนุมัติของ
สภาทBองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจDายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดBตั้ง
งบประมาณรายจDายดังนี้
สถานธนานุบาล
หมวดรายจ2ายงบกลาง
ประเภทค2าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู. ก.ส.ท.
1) เพื่อจDายเปQนคDาชําระดอกเบี้ยเงินกูB ก.ส.ท. , ก.บ.ท. และดอกเบี้ยนอกสัญญา ตั้งไวB 200,000.- บาท
ป•จจุบันยอดเงินคงเหลือ 200,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 62,400.- บาท

รวมขอโอนลด เป>นเงินทั้งสิ้น จํานวน 62,400.- บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร.อยบาทถ.วน)
เพื่อนําไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2 ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง ดังรายการต2อไปนี้
สถานธนานุบาล
หมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง ดังรายการต2อไปนี้
ประเภทค2าครุภัณฑ@
1. รายการ ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@ ตั้งไว. 48,300.- บาท
- เพื่อจDายเปQนคDาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครDสั้น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000.- บาท เปQนเงิน 44,000.- บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วั นที่ 11 มี นาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่ อสาร ปรากฏตามแผนพั ฒนาเทศบาลประจํ าปK
2560
- เพื่ อจD า ยเปQ นคD า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิมพแบบฉี ดหมึ ก (Inkjet Printer) จํ า นวน 1 เครื่ อง ๆ ละ
4,300.- บาท เปQนเงิน 4,300.- บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปK 2560
2. รายการ ครุภัณฑ@สํานักงาน ตั้งไว. 14,100.- บาท
- เพื่อจDายเปQนคDาจัดซื้อเกBาอี้สํานักงาน สําหรับหัวหนBาฝGาย จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท
เปQนเงิน 4,500.- บาท จัดซื้อตามราคาทBองถิ่นหรือราคาทBองตลาด เนื่องจากไมDไดBกําหนดไวBในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปK 2560
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- เพื่อจDายเปQนคDาจัดซื้อเกBาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,400.- บาท เปQนเงิน 9,600.- บาท
จั ด ซื้ อ ตามราคาทB อ งถิ่ นหรื อ ราคาทB อ งตลาด เนื่ อ งจากไมD ไ ดB กํ า หนดไวB ในบั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ ของสํ า นั ก
งบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปK 2560

รวมเป>นเงินที่โอนมาตั้งเป>นรายการใหม2 ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดิน และสิ่งก2อสร.าง จํานวน
62,400.- บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร.อยบาทถ.วน)
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณรายจDายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล ในหมวดรายจDายงบกลาง ไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ในหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBางตDอไป
จักเปQนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...1...ทDาน คือประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอให.โอนงบประมาณรายจ2ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล ในหมวดรายจ2ายงบกลาง ไปตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2
ในหมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดิน และสิ่งก2อสร.าง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได.กันเงินไว. แต2ยังมิได.ก2อหนี้ผูกพัน
ในป!งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจ2ายเป>นรายการใหม2

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูBบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อDานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดBวยเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปQนตBองเสนอญัตติตDอสภาเทศบาล เพื่อขอรับความเห็นชอบ
ในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไดBกันเงินไวB แตDยังมิไดBกDอหนี้ผูกพัน ในปKงบประมาณ พ.ศ. 2559
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยการรับเงิน การเบิกจDายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น พ.ศ. 2547 แกBไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน
ขBอ 59 ในกรณีที่มีร ายจDา ยหมวดคDาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่ง กDอ สรBา ง ยัง มิไดBกDอ หนี้ผูก พัน แตDมีค วามจํา เปQนจะตBอ ง
ใชBจ Dา ยเงิน นั ้น ตDอ ไปอีก ใหBอ งคกรปกครองสDว นทBอ งถิ ่น รายงานขออนุม ัติก ัน เงิน ตDอ สภาทBอ งถิ ่น ไดBอีก ไมDเ กิน
ระยะเวลาหนึ่งปK
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หากองคกรปกครองสDวนทBองถิ่นยังมิไดBดําเนินการกDอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหBข ออนุมัติ
ขยายเวลาเบิก จDา ยเงิน ไดBไ มDเ กิน อีก หนึ่ง ปKตDอ สภาทBอ งถิ่น หรือ กรณีมีค วามจํา เปQน ตBอ งแกBไ ขเปลี่ย นแปลงรายการ
ดังกลDาวที่ทําใหB ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ย นแปลงสถานที่กDอสรBา ง ใหBขออนุมัติเปลี่ย นแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจDายเงินไดBไมDเกินอีกหนึ่งปKตDอสภาทBองถิ่นแลBวแตDกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจDายเงินแลBว หากไมDไดBดําเนินการหรือมีเ งิน
เหลือจDายจากเงินดังกลDาว ใหBเงินจํานวนนั้นตกเปQนเงินสะสม
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วDาดBวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสDวนทBองถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแกBไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขBอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจDายในหมวดคDาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง ที่ทําใหBลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ใหBเปQนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทBองถิ่น
เหตุผล
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2559 สภาเทศบาลไดBมีมติเห็นชอบใหBกันเงิน หมวดคDาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกDอสรBาง กรณียังมิไดBกDอหนี้ผูกพัน
โครงการขุดลอกคลองราชดําริ พรBอมกําจัดวัชพืช หมูDที่ 2, 3 ตําบลบBานเลน เปQนเงิน 430,000.- บาท ไปแลBว นั้น
แตD เ นื่ อ งจากโครงการดั ง กลD า ว เทศบาลฯ ไดB รั บ จั ด สรรงบประมาณจากงบพั ฒ นาจั ง หวั ด ในการ
ดําเนินการขุดลอกคลองราชดําริ พรBอมกําจัดวัชพืช หมูDที่ 2, 3 ตําบลบBานเลน เปQนเงิน 430,000.- บาท เทศบาลฯ
จึงไมDตBองดําเนินการและขอเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ ไปตั้งจDายเปQนรายการใหมD ดังตDอไปนี้

กองช2าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟSาถนน
งบลงทุน
หมวดค2าครุภัณฑ@ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง
ประเภท ค2าที่ดินและสิ่งก2อสร.าง
1. โครงการก2อสร.างปรับปรุงราวสะพานภายในเขตเทศบาล ตําบลบ.านเลน
ตั้งไว. 150,000.- บาท
- เพื่อจDา ยเปQนคDาปรับปรุง ซDอ มแซม กระถางตBนไมB ประติมากรรมไฟเบอรกล•า ส พรBอ มโครงเหล็ก
จํานวน 40 กระถาง เพื่อติดตั้ งบริเวณราวสะพาน ภายในเขตเทศบาลฯ รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ
กําหนด และแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป! 2559
2. โครงการก2อสร.างศาลาที่พักผู.โดยสาร ริมทางหลวงหมายเลข 3477 บริเวณ หมู2ที่ 9 ตําบล
บ.านเลน จํานวน 2 หลัง
ตั้งไว. 210,000.- บาท
- เพื่อจDายเปQนคDากDอสรBางศาลาที่พักผูBโดยสาร ขนาดกวBาง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือคิดเปQนพื้นที่
ไมDน Bอ ยกวDา 15 ตารางเมตร ริม ทางหลวงหมายเลข 3477 บริเ วณ หมู Dที่ 9 ตํ า บลบBา นเลน จํ า นวน 2 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมทางหลวง (แบบ B) BUS STOP SHELTER TYPE ปรากฏตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําป! 2559
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สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปSองกันภัยฝVายพลเรือน
งบลงทุน
หมวดค2าครุภัณฑ@ ที่ดินและสิ่งก2อสร.าง
ประเภทค2าครุภัณฑ@
รายการ ครุภัณฑ@ยานพาหนะและขนส2ง
1. โครงการจัดซื้อเทเลอร@สําหรับลากเรือยนต@ ของเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ@ 018540001
ตั้งไว. 70,000.- บาท
- เพื่อ จDา ยเปQน คDา จัด ซื้อ เทเลอรสํา หรับลากเรือ ยนต ของเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ 018540001
เพื่อนํามาเก็บรักษาไวBที่เทศบาลฯ หากมีความจําเปQนตBองใชBเรือ ก็ใชBเทเลอรลากจูงลงแมDน้ําตDอไป
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯ กําหนด จัดซื้อตามราคาทBองถิ่น เนื่องจากไมDมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป! 2559
ผูB บ ริ ห ารทB อ งถิ่ น จึง ขอเสนอญั ต ติ ข อเปลี่ ย นแปลงโครงการที่ ไ ดB กั น เงิ น ไวB แตDยั ง มิ ไ ดB กD อ หนี้ ผู ก พั น
ในปK งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจDายเปQนรายการใหมD ตDอไป จักเปQนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผูBบริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทDานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
มีสมาชิกทDานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมDครับ ขอเชิญครับ
- ถBาไมDมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทDานใดเห็นชอบตามที่ผูBบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ...11...ทDาน) มีสมาชิกทDานใด ไมDเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทDาน) (งดออกเสียง...1...ทDาน คือ ประธานสภาฯ)

มติที่ป ระชุม

ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได.กันเงินไว.
แต2ยังมิได.ก2อหนี้ผูกพัน ในป!งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตั้งจ2ายเป>น
รายการใหม2

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง อื่นๆ (ถ.ามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลป•ญญาสมวาร
(50 วัน ) พิธีจ ุด เทีย นและรBอ งเพลง สรรเสริญพระบารมี และแปรอั กษร
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจังหวัดจัดขึ้น
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา จึงขอเชิญสมาชิกรDวมกิจกรรมในวันดังกลDาว นัดหมาย
พรBอมกันเวลา 14.00 น. เทศบาลจัดรถบัสไวBใหB การแตDงกาย : ชุดสุภ าพ
ไวBทุกข
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2) คณะสงฆอําเภอบางปะอิน กําหนดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลป•ญญา
สมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเปQนพระราชกุศลแดDพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิห าร จึง ขอเชิญชวนสมาชิก คณะผูBบริหาร
และทุกทDาน เขBารDวมพิธี การแตDงกาย : ชุดปกติขาวไวBทุกข หรือชุดดําไวBทุกข
3) อําเภอบางปะอิน รDวมกับ เทศบาลตําบลปราสาททอง จัดกิจกรรม
รDวมใจแปรอักษร และจุดเทียนถวายอาลัยในหลวงรัช กาลที่ 9 (76 ลBา น
ดวงใจ ถวายอาลัยพDอ) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น.
ณ หนBาสํานักงานเทศบาลตําบลปราสาททอง จึงขอประชาสัมพันธใหBสมาชิก
รDวมกิจกรรมในวันดังกลDาว การแตDงกาย : ชุดดําไวBทุกข
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญครับ
มีสมาชิกทDานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมDครับ เชิญครับ
ถBาไมDมี ผมขอขอบคุณทDานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูBทรงเกียรติ
ทุกทDาน ที่เขBารDวมประชุม ผมขอป@ดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.49 น.
(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
ผูBจดรายงานการประชุม
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูBตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรักษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)
วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

