รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2559
ในวันจันทร&ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห,องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผู,มาประชุม
1. นายไพรัตน
2. นายสุธรรม
3. นางผุสดี
4. นายชาติชาย
5. นางสาวสุเมธา
6. นายพีระยุธ
7. นายวัฒนสิทธิ์
8. นายสมชาย
9. นายมานะ
10. นางสาวภรรษณมณ

พงษฤทธิ์
พงษรักษ
ภาคทวี
นิลสลับ
ทองเสริมสุข
คําแหงฤทธิ์
ศุกรเกยูร
พรหมเอื้อ
รื่นญาณ
นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู,ไม0มาประชุม
1. นายเล็ก
2. นางสาวณัฐิกา
3. นางวันดี

พรวัฒนมงคล
พรวัฒนมงคล
ชูกาว

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู,เข,าร0วมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายจินดา
4. นางสาววิมลชยา
5. นางประภา
6. วBาที่ร@อยตรีสมชาย
7. นางสาววัลลิกา
8. นางสาวเฉลิมศรี
9. นายชาญเจริญ
10. นางสาวพุทธชาติ
11. นางรัณดา
12. นางสมีหรา
13. นางสาวกรวัลลิ์
14. นายดิเรก
15. นางสาววรลักษณ
16. นางสุภาวดี
17. นายสุวัฒน

ยมนา
กาญจนวรกุล
สุขะเกตุ
เกตตะพันธ
นิกรวัฒน
โอนอBอน
เหลBาบุตรศรี
อรรคพันธุ
นาคะนนท
เมนะสินธุ
นิธิธัชพล
ภักดิ์ภูมินทร
ศุกรเกยูร
อาบนาค
บัวทรัพย
ทองดอนพุBม
ศรีกุหลาบ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู@อํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชBาง
ผู@อํานวยการกองการศึกษา
ผู@อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล@อม
หัวหน@าฝFายอํานวยการ
หัวหน@าฝFายแบบแผนและกBอสร@าง
หัวหน@าฝFายพัฒนารายได@
หัวหน@าฝFายบริหารการศึกษา
หัวหน@าฝFายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หัวหน@าฝFายธุรการ
นิติกรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

๒
18. นางสาวสุทัตตา
19. นางสาวสุรางครัตน
20. นางชัชชญา
21. นางสาววิมลวรรณ
22. นางโสภาภัทรษ
23. นางนภสร
24. นางฟองนวล
25. นายพณศักดิ์

วาราชนนท
หมายเจริญ
โชติชวลัน
วงษกําภู
ชินศรี
คุมคณะ
แสงอุทัย
แก@วคุณนอก

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู@จัดการสถานธนานุบาล
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป
พนักงานจ@างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแล@ว
ขอเรียนเชิญทBานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
และเปKดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
ประจําปL 2559

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทBานสมาชิกสภาเทศบาล ผู@ทรงเกียรติ และผู@เข@ารBวมประชุม
ทุกทBาน วันนี้เปMนการเปKดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 3 ประจําปL 2559 ซึ่งเจ@าหน@าที่ได@แจกหนังสือพร@อมด@วยระเบียบ
วาระการประชุมให@ทBานแล@ว สมาชิกมาประชุม 9 ทBาน ครบองคประชุม
ผมขอเปKดการประชุม เชิญเลขานุการสภาฯ อBานประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อBานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕๕9
----------------------ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจําปL 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕8 กําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9 ตั้งแตBวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหBงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก@ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปL ๒๕๕9
ตั้งแตBวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
จึงประกาศให@ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ไพรัตน พงษฤทธิ์
(นายไพรัตน พงษฤทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน

๓
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ไมBมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจ@าหน@าที่ได@จัดสBงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลBาว เจ@าหน@าที่ได@แจกเอกสาร ให@สมาชิก
สภาเทศบาลทุกทBานแล@วนะครับ รายงานการประชุม มีทั้งหมด 9 หน@า
มีสมาชิกทBานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก@ไขข@อความตอนใดหรือไมBครับ
ขอเชิญครับ

................-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกในห@องประชุมนี้ 9 ทBาน
ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
(ยกมือ...9...ทBาน) รวมประธานสภาด@วย มีสมาชิกทBานใด ไมBรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ...-...ทBาน) (งดออกเสียง...-...ทBาน)
- เปMนอันวBาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวดค0า
ครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@วย ผู@บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจํา เปMน ต@องเสนอญัต ติตBอสภาเทศบาล เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBว นท@องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ข@อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจBาย ในหมวด
คBาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกBอสร@าง ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ให@เปMน
อํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น

๔

ดังนี้

เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได@ตั้งงบประมาณรายจBาย

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานระดับก0อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดค0าใช,สอย
รายการรายจ0ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ
โครงการสB ง เสริ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ประจํ า ปL 2559 ตั้ ง ไว@ 130,000.- บาท
ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 110,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 107,650.- บาท

รวมขอโอนลด เป8นเงินทั้งสิ้น จํานวน 107,650.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร,อย
ห,าสิบบาทถ,วน) เพื่อนําไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง ดังรายการ
ต0อไปนี้
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภทค0าครุภัณฑ&
รายการ ครุภัณฑ&สํานักงาน ตั้งไว, 63,150.- บาท
(1) เพื่อ จBา ยเปMน คBา จัด ซื้อ ตู@ 2 บานเปKด มือ จับ บิด จํา นวน 2 ตู@ๆ ละ 5,500.- บาท เปMน เงิน
11,000. บาท จัดซื้อตามราคาท@อ งถิ่น หรือ ราคาท@อ งตลาด เนื่อ งจากไมBไ ด@กํา หนดไว@ใ นบัญ ชีร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(2) เพื่อ จBา ยเปMน คBา จัด ซื้อ ตู@บ านเลื่อ นกระจก 4 ฟุต จํา นวน 8 ตู@ๆ ละ 4,500.- บาท เปMน เงิน
36,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท@องถิ่นหรือราคาท@องตลาด เนื่องจากไมBได@กําหนดไว@ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(3) เพื่อ จBา ยเปMน คBา จัด ซื้อโต^ะขาว ขนาด 75 x 150 ซม. จํา นวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท
เปMน เงิน 4,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท@อ งถิ่น หรือ ราคาท@อ งตลาด เนื่อ งจากไมBไ ด@กํา หนดไว@ใ นบัญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(4) เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อเก@าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท เปMนเงิน 7,200.- บาท
จัดซื้อตามราคาท@องถิ่นหรือราคาท@องตลาด เนื่องจากไมBได@กําหนดไว@ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ
มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(5) เพื่อจBา ยเปMน คBา จัด ซื้อชั้น วางหนังสือ แบบเสีย บ จํา นวน 3 ตัว ๆ ละ 1,650.- บาท เปMน เงิน
4,950.- บาท จัดซื้อตามราคาท@องถิ่นหรือราคาท@องตลาด เนื่องจากไมBได@กําหนดไว@ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559

สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภทค0าครุภัณฑ&

๕
รายการ ครุภัณฑ&สํานักงาน
ตั้งไว, 44,500.- บาท
(1) เพื่อ จBา ยเปMน คBา จัด ซื้อ เก@า อี้สํา นัก งาน สํา หรับ หัว หน@า ฝFา ย จํา นวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500.- บาท
เปMน เงิ น 4,500.- บาท จัด ซื ้อ ตามราคาท@อ งถิ ่น หรือ ราคาท@อ งตลาด เนื ่อ งจากไมBไ ด@กํ า หนดไว@ใ นบัญ ชีร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
(2) เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อเก@าอี้หลุยส ไมBมีแขน สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทอง จํานวน 10 ตัวๆ ละ 4,
000.- บาท เปMนเงิน 40,000.- บาท เพื่อใช@ในการจัดงานตBาง ๆ ของเทศบาล จัด ซื้อ ตาม ราคาท@อ งถิ่น หรือ ราคา
ท@อ งตลาด เนื ่อ งจากไมBไ ด@กํา หนดไว@ใ นบัญ ชีร าคามาตรฐานครุภ ัณ ฑ ของสํา นัก งบประมาณ มีน าคม 2558
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL 2559
จึ งเรี ย นมาเพื่ อขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณไปตั้ ง จB า ยเปM น
รายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง ตBอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกในห@องประชุมนี้ 9 ทBาน
ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่ผู@บริหารเสนอ โปรดยกมือ
(ยกมือ...8...ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ (ยกมือ
...-...ทBาน) (งดออกเสียง...1...ทBาน) คือประธานสภานะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0
ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ ในหมวดเงินอุดหนุน
ไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@วย ผู@บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปMนต@องเสนอญัตติตBอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณรายจBาย ในหมวดเงินอุดหนุน ไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ในหมวด
คBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก@ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 สBวนที่ 5 การคลัง
และทรัพยสินของเทศบาล
มาตรา 67 บัญญัติวBา เทศบาลอาจมีรายจBายดังตBอไปนี้

๖
(8) เงินอุดหนุน
และมาตรา 67 ทวิ บัญญัติวBา การจBายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจBายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได@เมื่อ
ได@รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู@วBาราชการจังหวัด อนุมัติแล@ว
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด@วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท@องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ข@อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจBาย ในหมวด
คBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง ทําให@ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ให@เปMน
อํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได@ตั้งงบประมาณรายจBาย
ดังนี้

กองช0าง
1) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาและถนน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป8นสาธารณประโยชน&
1) อุดหนุ นไฟฟ` าภู มิภาค เพื่อขอขยายเขตไฟฟ`า หมูBที่ 6 ตํ าบลบ@ านเลน ตั้งไว@ 400,000.- บาท
ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 400,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 396,800.- บาท ไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ใน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

กองช0าง
1) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
งบลงทุน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
1.1 ประเภทค0าครุภัณฑ&
รายการ ครุภัณฑไฟฟ`าและวิทยุ
ตั้งไว@ 46,800.- บาท
- เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อสปอรตไลท (LED) เพื่อใช@งานภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน 10 ชุด
มี รายละเอียดดังนี้
1. เพื่อจัดซื้อสปอรตไลท (LED) 100 วัตต จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท เปMนเงิน 22,800.- บาท
2. เพื่อจัดซื้อสปอรตไลท (LED) 200 วัตต จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 6,000.- บาท เปMนเงิน 24,000.- บาท
จัดซื้อตามราคาท@องถิ่น เนื่องจากไมBมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปL พ.ศ. 2559
1.2 ประเภทค0าที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
โครงการปรั บ ปรุ ง โปL ะ เหล็ ก สะพานท0 า น้ํ า บริ เ วณหน, า โรงเรี ย นวั ด ชุ ม พลนิ ก ายาราม ตั้ ง ไว,
350,000.- บาท
- เพื่อจBายเปMนคBางานยกโปdะขึ้นฝ\eง งานรื้อพร@อมเปลี่ยนทุBนเหล็ก งานซBอมแซมตัวโปdะ บันไดขึ้น – ลง
เสาโปdะและชุดยึดโปdะกับเสา รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่เทศบาลฯ กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL
พ.ศ. 2559

๗

รวมเป8นเงินที่โอนมาตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 จํานวน 396,800.- บาท (สามแสนเก,าหมื่น
หกพันแปดร,อยบาทถ,วน)
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณรายจBาย ในหมวด
เงินอุดหนุน ไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง ตBอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกในห@องประชุมนี้ 9 ทBาน
ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่ผู@บริหารเสนอ โปรดยกมือ
(ยกมือ...8...ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ (ยกมือ
...-...ทBาน) (งดออกเสียง...1...ทBาน) คือประธานสภานะครับ

มติ ที่ประชุ ม

ที่ประชุ มมี มติเ ห็น ชอบในการโอนงบประมาณ ในหมวดเงิน อุด หนุน
ไปตั้ งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวด
ค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@ว ย ผู@บ ริห ารเทศบาลตํา บลบางปะอิน มีความจํา เปMนต@องเสนอญัต ติตBอสภาเทศบาล เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจBายเปMนรายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วB าด@ว ยวิธี การงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท@องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก@ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ข@อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจBาย ในหมวด
คB า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง กB อ สร@ า ง ทํา ให@ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จB า ยเปM น รายการใหมB
ให@ เ ปM น อํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได@ตั้งงบประมาณรายจBาย ดังนี้

๘

กองช0าง

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
ประเภทเงินเดือน
รายการ เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว@ 1,314,000.- บาท โอนลดตามมติคณะผู@บริหารท@องถิ่น
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เปMนเงิน 26,000.- บาท ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ 557,393.- บาท ขอโอนลด
จํานวน 75,800.- บาท
งบดําเนินการ
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย และค0าวัสดุ
ประเภทค0าวัสดุ
รายการ วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหลB อ ลื่ น ตั้ ง ไว@ 300,000.- บาท ป\ จ จุ บั น ยอดเงิ น คงเหลื อ
187,579.68 บาท ขอโอนลดจํานวน 150,000.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
งบดําเนินการ
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย และค0าวัสดุ
ประเภทค0าวัสดุ
รายการ คBาวัสดุกBอสร@าง ตั้งไว@ 800,000.- บาท โอนลดตามมติคณะผู@บริหารท@องถิ่น เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2558 เปMนเงิน 200,000.-บาท ป\จจุบันมียอดเงินคงเหลือ 172,479.69 บาท ขอโอนลด
จํานวน 100,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
งบดําเนินการ
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย และค0าวัสดุ
ประเภทค0าใช,สอย
รายการ รายจB า ยเพื่ อ ให@ ได@ ม าซึ่ ง บริ ก าร ตั้ ง ไว@ 250,000.-บาท ป\ จ จุ บั น มี ย อดเงิ น คงเหลื อ
150,669.09 บาท ขอโอนลดจํานวน 100,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย และค0าวัสดุ
ประเภทค0าใช,สอย
รายการ รายจBายเพื่อบํารุงรักษาและซBอมแซม ตั้งไว@ 50,000.- บาท ป\จจุบันยอดเงินคงเหลือ
50,000.- บาท ขอโอนลดจํานวน 50,000.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๙
งบดําเนินการ
หมวดค0าตอบแทน ค0าใช,สอย และค0าวัสดุ
ประเภทค0าวัสดุ
รายการ วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหลB อ ลื่ น ตั้ ง ไว@ 150,000.- บาท ป\ จ จุ บั น ยอดเงิ น คงเหลื อ
119,538.62 บาท ขอโอนลดจํานวน 100,000.- บาท

รวมขอโอนลดเป8นเงินทั้งสิ้น 575,800.- บาท (ห,าแสนเจ็ดหมื่นห,าพันแปดร,อยบาทถ,วน)
เพื่อนําไปตั้งจ0ายเป8นรายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง ดังรายการต0อไปนี้
1. กองช0าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและส0งก0อสร,าง
ประเภทค0าครุภัณฑ&
รายการ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว, 12,800.- บาท
- เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํ า น ว น 1 เ ค รื่ อ ง ๆ ล ะ
4,300.- บาท เปMนเงิน 4,300.- บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วัน ที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปL พ.ศ. 2559
- เพื่อจBายเปMนคBาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A 3 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
8,500.- บาท เปMนเงิน 8,500.- บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปL
พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภทค0าครุภัณฑ&
รายการ คBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว@ 500,000.- บาท
- เพื่อจBายเปMนคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ซึ่งไมBรวมถึงคBาซBอมบํารุงปกติหรือคBาซBอมกลาง
ให@สามารถใช@งานได@ตามปกติ
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภทค0าที่ดินและสิ่งก0อสร,าง ตั้งไว, 63,000.- บาท

๑๐
1. โครงการฉี ดโฟมกันความร, อนใต,หลังคาห,องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สํ านักงานเทศบาล
ตําบลบางปะอิน เป8นเงิน 63,000.- บาท
- เพื่อจBายเปMนคBาฉีดโฟมกันความร@อนใต@หลังคาห@องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สํานักงานเทศบาล
ตําบลบางปะอิน คิดเปMนพื้นที่ไมBน@อยกวBา 130 ตารางเมตร เปMนเงิน 63,000.- บาท รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กําหนด
จึ งเรี ย นมาเพื่ อขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาล ในการขอโอนงบประมาณไปตั้ ง จB า ยเปM น
รายการใหมB ในหมวดคBาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกBอสร@าง ตBอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกในห@องประชุมนี้ 9 ทBาน
ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่ผู@บริหารเสนอ โปรดยกมือ
(ยกมือ...8...ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ (ยกมือ
...-...ทBาน) (งดออกเสียง...1...ทBาน) คือประธานสภานะครับ

มติ ที่ประชุ ม

ที่ประชุ มมี มติเ ห็น ชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้ งจ0า ยเป8น
เป8นรายการใหม0 ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
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เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจ0าย
ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญคณะผู@บริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อBานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด@วย ผู@บริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปMนต@องเสนอญัตติตBอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เพื ่อ ขอรับ ความเห็น ชอบขอเปลี่ย นแปลงคํ า ชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจBา ยในหมวดคBา ครุ ภัณฑ ที่ดิ นและ
สิ่งกBอสร@าง
หลักการ
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วB าด@ว ยวิธี การงบประมาณขององคกรปกครองสBวนท@องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก@ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณ ข@ อ 29 การแก@ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจB า ย ในหมวดคB า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง กB อ สร@ า ง ที่ ทํ า ให@ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กBอสร@างให@เปMนอํานาจอนุมัติของสภาท@องถิ่น

๑๑
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจBาย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได@ตั้งงบประมาณรายจBาย ดังนี้

กองช0าง
1) แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
งบลงทุน
หมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
ประเภท ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
โครงการจัดทําปJายชื่อชุมชน/ปJายชื่อซอย/ปJายประชาสัมพันธ&ภายในเขตเทศบาล
- เพื่อจBายเปMนคBาปรับปรุงป`ายชื่อซอยเทศบาล จํานวนไมBน@อยกวBา 16 ป`าย ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางปะอิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กําหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 1.1 หน@า 37 ข@อ 52
ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณใหมB ดังรายการตBอไปนี้
ข,อความใหม0
โครงการจัดทําปJายชื่อชุมชน/ปJายชื่อซอย/ปJายประชาสัมพันธ&ภายในเขตเทศบาล
- เพื่อจBายเปMนคBาจัดทําป`ายชื่อซอยเทศบาล จํานวนไมBน@อยกวBา 16 ป`าย ภายในเขตเทศบาลตําบล
บางปะอิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กําหนด ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตรที่ 1.1 หน@า 37 ข@อ 54
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจBายในหมวด
คBาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกBอสร@าง จากสภาเทศบาล ตBอไป จักเปMนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู@บริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทBานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

.................-...............
สมาชิกสภาเทศบาล

- ไมBมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ถ@าไมBมี ขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้มีสมาชิกในห@องประชุมนี้ 9 ทBาน
ครบองคประชุม มีสมาชิกทBานใดเห็นชอบตามที่ผู@บริหารเสนอ โปรดยกมือ
(ยกมือ...8...ทBาน) มีสมาชิกทBานใด ไมBเห็นชอบ โปรดยกมือ (ยกมือ
...-...ทBาน) (งดออกเสียง...1...ทBาน) คือประธานสภานะครับ

มติ ที่ประชุ ม

ที่ประชุ มมี มติเ ห็น ชอบในการขอเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณ
งบประมาณรายจ0าย ในหมวดค0าครุภัณฑ& ที่ดินและสิ่งก0อสร,าง
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เรื่อง อื่นๆ (ถ,ามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทBานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมBครับ เชิญครับ

...............-................
สมาชิกสภาเทศบาล

ไมBมี

๑๒
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ถ@าไมBมี ผมขอขอบคุณทBานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผู@ทรงเกียรติทุกทBาน
ที่เข@ารBวมประชุม ผมขอปKดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 10.29 น.
(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
ผู@จดรายงานการประชุม
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผู@ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรักษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ณัฐิกา พรวัฒนมงคล
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล)

วัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร
(นายวัฒนสิทธิ์ ศุกรเกยูร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

