รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 ประจําป 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
---------------------------------ผูมาประชุม
1. นายไพรัตน
พงษฤทธิ์
2. นายสุธรรม
พงษรักษ
3. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล
4. นายชาติชาย
นิลสลับ
5. นางผุสดี
ภาคทวี
6. นางสาวณัฐิกา
พรวัฒนมงคล
7. นายพีระยุธ
คําแหงฤทธิ์
8. นายวัฒนสิทธิ์
ศุกรเกยูร
9. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
10. นางวันดี
ชูกาว
11. นางสาวภรรษณมณ นะลิตา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุเมธา
2. นายมานะ

ทองเสริมสุข
รื่นญาณ

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
2. นางสาวภัทราวดี
3. นายเฉลิมโรจน
4. นายประสิทธิ์
5. นางสาวปญฎา
6. นางสาววิมลชยา
7. วาที่รอยตรีสมชาย
8. นางประภา
9. นายชาญเจริญ
10. นางสมจิตต
11. นางสาวเฉลิมศรี
12. นายดิเรก
13. นางสุภาวดี
14. นางสาววรลักษณ
15. นางสาววิมลวรรณ
16. นายโกศล
17. นายทองอินทร

ยมนา
กาญจนวรกุล
ภาคบุญมีเจริญ
พวงภักดี
พงษนาค
เกตตะพันธ
โอนออน
นิกรวัฒน
นาคะนนท
เมนะสินธุ
อรรคพันธุ
อาบนาค
ทองดอนพุม
บัวทรัพย
วงษกําภู
ไวยคณี
ลังกาพินธุ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกร 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต

๒
18. นางโสภาภัทรษ
19. นางฟองนวล
20. นางสมฤทัย

ชินศรี
แสงอุทัย
กลอมเกลี้ยง

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจําป 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจําป 2556 ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนังสือพรอมดวยระเบียบ
วาระการประชุมใหทานแลว สมาชิกมาประชุม 10 ทาน ลา 2 ทาน
ครบองคประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสาร ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม มีทงั้ หมด 8 หนา
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขขอ ความตอนใดหรือไมครับ
ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 9 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

๓
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ใหคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
นํารางเทศบัญญัติงบประมาณ ที่รบั หลักการแลว ไปพิจารณาแปรญัตตินั้น
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญ ประจําสภาเทศบาล เสนอผลการแปรญัตติ
ตอสภาเทศบาลทราบตอไป

นางผุสดี ภาคทวี
คณะกรรมการ

- อานคําแปรญัตติ -

กราบเรี ยน ท านประธานสภาเทศบาลที่เ คารพ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแลว นั้น และกํ าหนดใหยื่นคําขอแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแตเวลา
13.00 น. ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ปรากฏวามี นายกเทศมนตรี ไดเสนอคําขอแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติ ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณารางเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจายดัง กลาว เมื่อ วันที่
15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตํ าบลบางปะอิ น โดยการนี้ นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน ไดเขารวมประชุม และชี้แจงรายละเอียดในสวนที่ขอแปรญัตติดวย
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสรุปและรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอขอแปรญัตติ
1.1 นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน ขอเสนอคําแปรญัตติ ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล หนา 64
ขอ 1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการปรับปรุงหองเอนกประสงค ชั้น 1 เปนหองประชุมยอย สํานักงานเทศบาลแหงใหม
หมูที่ 9 ตั้งไว 95,000.- บาท ขอแปรญัตติเปน
- โครงการปรับปรุงหองเอนกประสงค ชั้น 1 เปนหองกิจการสภาฯ และหองเก็บพัสดุ ตั้งไว
95,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
ขอสงวนคําแปรญัตติ
2. ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดมีมติขอแกไขรางเทศบัญญัติฯ หนา 64 สํานักปลัดเทศบาล
คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงหองเอนกประสงค ชั้น 1 เปนหองกิจการสภาฯ และหองเก็บพัสดุ เปนเงิน
95,000.- บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดสวนอื่นคงรางเดิมไวทุกประการ
ในการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ฉบับนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ
ขอสงวนความเห็ น ตลอดจนสงวนคําแปรญั ตติดวย และขอเสนอรางเทศบั ญ ญัติง บประมาณรายจาย ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไดพิจารณาแลว ตอที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาตอไป ขอบคุณคะ

๔
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดเห็นชอบในวาระที่ 2 (คงรางเดิมไว) โปรดยกมือ (สมาชิก
เห็นชอบ 9 เสียง) มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ (สมาชิก
ไมเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)
- เปนอันวา ผานวาระที่ 2 สมาชิกเห็นชอบใหคงรางเดิมไว
9 เสียง (ไมเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไว
ตอไป ผมขอมติทปี่ ระชุมในวาระที่ 3 สมาชิกทานใดเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2557 โปรดยกมือ
(สมาชิก เห็นชอบ 9 เสียง) สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
(สมาชิก ไมเห็นชอบ - เสียง) (งดออกเสียง - เสียง)
- เปนอันวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายในหมวด
เงินอุดหนุน ไปตั้งจายเปนรายการใหม

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวย ผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณรายจาย ไปตั้งจายในหมวดเงินอุดหนุน
หลักการ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 สวนที่ 5 การคลัง
และทรัพยสินของเทศบาล
มาตรา 67 บัญญัติวา เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้
(8) เงินอุดหนุน
และมาตรา 67 ทวิ บัญญัติวา การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัด อนุมัติแลว
และ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคก รปกครองส วนทอ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

๕
เหตุผล
ตามเทศบัญ ญัต ิง บประมาณรายจา ย ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลฯ ไดตั ้ง
งบประมาณรายจาย ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เงินอุดหนุนกาชาด
ตั้งไว 30,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 10,000.- บาท
ขอโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังรายการตอไปนี้
1) สํานักปลัดเทศบาล
งบลงทุน
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 7,000.- บาท
- เพื ่อ จา ยเปนคาจัดซื้อ กลอ งถา ยภาพนิ่ง ระบบดิจ ิตอล ขนาดความละเอียดไมนอ ยกวา
14 ลานพิก เซล จํานวน 1 กล อง จัดซื้ อตามราคามาตรฐานครุ ภัณฑ ตั้ง จายจากเงิ นอุ ดหนุนทั่ วไป ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
คาวัสดุ ประเภทวัส ดุยานพาหนะและขนสง จํ านวน 3,000.- บาท ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท
จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการโอนงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 9 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายในหมวดเงินอุดหนุน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ
และโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

๖
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด ว ย คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาล
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติของ
สภาทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการ
1) คาเครื่องสํารองไฟ
ตั้งไว 5,500.- บาท
2) คาเครื่องพิมพ ชนิด Color Inkjet ตั้งไว 12,800.- บาท
3) คาเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน ตั้งไว 15,000.- บาท
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ไดกําหนดมาตรฐานเกณฑร าคากลาง
และคุณลั กษณะพื้ นฐาน ครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร ป 2556 ขึ้นใหม จึ ง ขอรั บ ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล ใน
การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้
ขอความเดิม
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 33,300.- บาท
1. คาเครื่องสํารองไฟฟา
ตั้งไว 5,500.- บาท
เพื ่อ จา ยเปน คา จัด ซื ้อ เครื ่อ งสํ า รองไฟฟา ขนาด 750 VA จํ า นวน 1 เครื ่อ ง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA/600 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้ อไวใชในกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 2556
2. คาเครื่องพิมพชนิด Color Inkjet
ตั้งไว 12,800.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Color Inkjet จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้

๗
-

พื้นฐาน ดังนี้

มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200 x 2,400 จุด/นิ้ว
มีความละเอียดในการสแกน ไมนอยกวา 4,800 x 1,200 จุด/นิ้ว
มีความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ขาว-ดํา)
มีความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 7 หนาตอนาที (สี)
มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
สามารถใชไดกับ A 3 โดยมีถาดใสกระดาษ ไมนอยกวา 150 แผน

3. คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน
ตั้งไว 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ

จํานวน 1 หนวย

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา

- มีสวนควบคุมการแสดงผลที่มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 128 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอ ยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย

พื้นฐาน ดังนี้

ขอความใหม
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 27,700.- บาท
1. คาเครื่องสํารองไฟฟา
ตั้งไว 1,700.- บาท
เพื่ อจ ายเปนคาจัดซื้ อเครื่ องสํารองไฟฟ า ขนาด 750 VA จํ านวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลั กษณะ

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้ อไวใชในกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 2556
2. คาเครื่องพิมพชนิด (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 ตั้งไว 12,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Inkjet จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 จุด/นิ้ว
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยวา 30 หนาตอนาที หรือ
10.2 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1 ภาพ
ตอนาที
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา
100 แผน

๘
3. คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ตั้งไว 14,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 2.9 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
และขอโอนเงิน งบประมาณที ่เ หลือ จํ า นวน 5,600.- บาท ไปตั ้ง จา ย สํ า นัก ปลัด เทศบาล
งบดําเนินการ คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ และโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 9 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวด
คาครุภัณฑ และโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ
และโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

๙
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ด ว ย คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบางปะอิ น มี ค วามจํ า เป น ต อ งเสนอญั ต ติ ต อ สภาเทศบาล
เพื่อ ขอรับ ความเห็นชอบในการเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณ ฑ และโอนไปตั้ง จา ยเปน
รายการใหม
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติของ
สภาทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
รายการ
1) คาเครื่องสํารองไฟ
ตั้งไว 3,500.- บาท
2) คาเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน ตั้งไว 26,500.- บาท
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดมาตรฐานเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2556 ขึ้นใหม จึงขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้
ขอความเดิม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000.- บาท
1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ
26,500.- บาท เพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน รายละเอียดปรากฏดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิก า ไมนอ ยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือ HTT ขนาดไมนอ ยกวา 1,066 MHz
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด ไมนอยกวา
512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มี หนวยจัดเก็บ ขอ มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ ไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps. จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย

๑๐
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ตั้งจายไว 3,500.- บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อ งๆ ละ 3,500.- บาท เพื่อ ใชในงานพัฒ นาชุม ชน
มีรายละเอียดดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ขอความใหม
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,700.- บาท
1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ
14,000.- บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 2.9 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ตั้งจายไว 1,700.- บาท
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
และขอโอนเงิ น งบประมาณที่ เ หลื อ จํ านวน 14,300.- บาท ไปตั้ ง จ า ย สํ า นั ก ปลั ดเทศบาล
งบดําเนินการ คาวัสดุ ประเภท คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ และโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี -

๑๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 9 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ - ทาน) (งดออกเสียง - ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเปลี่ย นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ และโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานวันดีครับ

นางวันดี ชูกาว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางวันดี ชูกาว สมาชิกสภา
เทศบาลคะ ก็ฝากเรื่องทางลงหมู 9 คะ เพราะวาทางที่คนขึน้ ลงอยูท ุกวันนี้
ตองระวังอุบัติเหตุ จึงอยากใหทําตรงนี้กอนคะ ในสวนที่ไดแจงไปแลวนะคะ
ขอฝากประธานสภาเทศบาลถึงคณะผูบริหารดวยคะ เกี่ยวกับทอระบายน้ํา
ถาฝนไมตกก็ไมมี ปญหา แตอยางนี้เราขึ้นลงทุกวันก็กลัวอุบัติเหตุมากกวา
แลวเรื่องทอระบายน้ําของหมูบ านธารทิพยดวย ฝากทานประธานสภาเทศบาล
ถึงคณะผูบริหารดวยคะ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญทานนายกฯ ครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

ครับ ทางขึ้นลงเดี๋ยวจะใหคนงานไปดูใหนะครับวา จะทํายังไง จึงจะทําให
ทางขึ้นลงไดสะดวกนะครับ แตตองนี้เบือ้ งตน ผมไดของบประมาณจาก
จังหวัดไวนะครับ เพราะจะขยายถนน เราจึงตองทําทางขึ้นลงใหดี ดีกวาที่
เปนอยู แตในเบื้องตนจะตองไปดําเนินการกอนนะครับ จะดําเนินการใหกอน
สวนเรื่องทอก็คิดกันไวนะครับวา พอดีผมไดพบทานนายก อบจ. ก็ไดคุยกันวา
ทางเทศบาลของเราเนี่ย งบประมาณก็ไมคอยมี เราเห็นวาขางๆ สํานักงาน
ก็กําลังดําเนินการที่อยูในระหวางที่กําลังปรับปรุงที่จะเขาไปใชประโยชนได
นะครับ เรื่องงบประมาณก็ไมคอยมีนะครับ ก็เลยคุยกับทานนากยก อบจ. วา
ปหนึ่งจะทานสัก 2 โครงการ ก็จะใสไวในหมู 10 นะครับ วางทอระบายน้ํา
วางทอทั้งสองฝงนะครับ หมู 9 กับ หมู 10 และในสวนของ หมู 9 ก็เหมือนกัน
นะครับ จะยกถนนดวยแลวก็ยกทอดวย คุยไวทานก็รับปากนะครับ ตรงนี้ผมก็
ดําเนินการอยูนะครับ สวนหมูบานธารทิพย ผมไดคุยกับชางชาญไววาเดี๋ยวฝนตก
เคาทําถนนแลววางทอใหใหมแลวนะครับ วาน้ําเนี่ยไดไหลมาตรงนี้หรือเปลา
นะครับ แตถาเกิดวา ไหลไมสะดวกอยางไรเนี่ย หมูบานธารทิพย แลวผมจะ
เขาไปทํ าเพราะที่ เราแก ไขไวในเบื้ องตนเนี่ ย ทางหมู บ านยกท อไปลงท าย

๑๒
หมูบานทั้งหมดเลยนะครับ แลวทอเล็ก เมื่อไปแลวผมไปดูแลวผมวาบริเวณที่
น้ําไปออกบริ เวณตนสะตือ หรือตนไทรอะไรไมทราบ ตรงนี้ไมใชที่สาธารณะ
แตเปนที่ของเอกชนครับ ของประชาชน ทีนี้เราก็ไดทําแผน แลวก็ไดดําเนินการ
ขุดท อให น้ํามั นออกดานหน า แตตอนแรกน้ํามั นไหลไม สะดวกทราบว าท อ
บริเวณดานหนานี่ มันเปนคูคลอง เปนลําธารเฉยๆ แตปจจุบันเคาไปทําถนน
เราก็ ขอร องให วางผานหนาหมู บ านธารทิพยไป ตอนนี้มั นมี ท อ 1.20 เมตร
ผานไปแลว ตอนทําเราใหชางชาญไปชวยดูวาระดับน้ําใหต่ํากวาทอของหมูบาน
นะครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขาไปดูนะครับวา ไดพูดคุยกันครับ อันนี้ก็เปนหวง
อยูวา ถาเขาไปดูแลว ถาน้ําไหลไม สะดวกอย างไรเนี่ย เพราะวาเราไปทํ าท อ
ขึ้นมาใหม เดิมหมูบานทําทอ 2 ฝงของบานประชาชน แตเราไปทําเนี่ยมัน
ทํายากมาก เพราะมีทงั้ ทอน้ําประปา และมีทอเกาซึ่งเล็กอยู เราก็เลยผาถนน
ตรงกลาง แลวปรับตอไป ณ ป จจุบัน เคามีทอขางนอกแลว ผมจะไปดูวาท อ
ตรงนี้วาน้ํามันไหลมากนอยขนาดไหน ถามั นไหลนอย เราจะไปเจาะท อ
ขางๆ ที่อยูตรงหนาบานคนเนี่ย ใหมีน้ําไหลมาใกลตรงกลางเยอะๆ แลวก็ดูวา
มันไหลสะดวกไหม และอีกวิธีหนึ่งก็คือ ตอนนี้คุยกับชางชาญไววาใหเขียนแบบ
อาจจะตองทําทออีกเสนหนึ่ง คือทางดานเหนือจะมีทางเขา 2 ทาง ดานใตคือ
เส น Main นะครั บ ตรงนี้ ก็ คิดกั นไวแ ล วว า คงใชง บประมาณไม ม าก
อาจจะหางบประมาณตรงไหนมาทําให ตรงนี้ก็คิดไว สําหรับทางหมูบาน
ธารทิพยจะดําเนินการใหครับ ทานประธานครับ
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิก นายกเทศมนตรี และผูทรงเกียรติทุกทาน
ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา 14.40 น.
(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

ผูถอดรายงาน/พิมพรายงาน

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

๑๓
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

