รายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556
ในวันศุกรที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.00 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. นางสาวสุเมธา
ทองเสริมสุข
12. นายมานะ
รื่นญาณ
13. นางสาวภรรษณมณ นะลิตา

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

ผูเขารวมประชุม
1. นายมนตรี
ยมนา
2. นางสาวภัทราวดี กาญจนวรกุล
3. นายเฉลิมโรจน
ภาคบุญมีเจริญ
4. นายประสิทธิ์
พวงภักดี
5. นางสาวปญฎา
พงษนาค
6. นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ
7. วาที่รอยตรีสมชาย โอนออน
8. นางประภา
นิกรวัฒน
9. นายชาญเจริญ
นาคะนนท
10. นางสมจิตต
เมนะสินธุ
11. นางสาวเฉลิมศรี อรรคพันธุ
12. นายดิเรก
อาบนาค
13. นางสาววรลักษณ บัวทรัพย
14. นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู
15. นางสาวสุรางครัตน หมายเจริญ
16. นายโกศล
ไวยคณี
17. นางโสภาภัทรษ ชินศรี
18. นางฟองนวล
แสงอุทัย
19. นางชัชชญา
โชติชวลัน
20. นางละออง
แกวคุณนอก

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองการศึกษา , รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองคลัง , รก.ผอ.กองชาง
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
หัวหนาฝายธุรการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
นิติกร 7ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
คนงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
ผูจัดการสถานธนานุบาล
ประธานชุมชน หมู 4

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน มาครบองคประชุมแลว
ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
และเปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจําป 2556

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูท รงเกียรติ และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้เปนการเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําป 2556
เนื่องจากผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน ไดเสนอญัตติเรงดวน
เพื่อ ขอรับ ความเห็นชอบรางเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจา ย เพิ่ม เติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่อ งจากเทศบาลมีรายรับ
เกินประมาณการรายรับทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณรายจายที่ไดรับความ
เห็นชอบ ไมเพียงพอกับการใชจาย จึงจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงตองเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ในวันนี้
ซึ่งเจาหนาที่ไดแจกหนัง สือ พรอ มดวยระเบียบวาระการประชุม
ใหทานแลว สมาชิกมาประชุม 12 ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุม
เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

- อานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล -

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6
----------------------ดวยนายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน รายงานวา มีความประสงคขอเปดประชุม
สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2556 เนื่องจาก มีความจําเปนที่จะตองขอรับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล ในญัตติตางๆ ในเดือนกันยายน 2556 แตเนื่องจากไมอยูในสมั ยประชุมสามัญ ประจําป จึง ขอเปด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2556
ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6 แหงพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๕6
ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน ๒๕๕6 ถึงวันที่ 18 กันยายน ๒๕๕6 มีกําหนด 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
วิทยา ผิวผอง
(นายวิทยา ผิวผอง)
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓
และตามหนังสืออําเภอบางปะอิน ที่ อย 0023.13/3497 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 แจงวา ผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา อนุญ าตให เทศบาลตําบลบางปะอิน ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป 2556 มีกําหนด 9 วัน ตั้งแตวันที่ 19 - 27 กันยายน 2556 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอแกไข เอกสารการประชุม ระเบียบวาระที่ 6 หนาที่ 3 กองชาง
นับลงไปบรรทัดที่ 8 “- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
หรือดีกวา” ใหตัดคําวา “หรือดีกวา” ออก และบรรทัดที่ 14 “ มีรายละเอียด
ในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi” เปลี่ยนเปน “ มีรายละเอียด
ในการพิมพราง ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi”
- และขอแกไขในเอกสารรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนาที่ 13 นับจากบรรทัด
“ตั้ง งบประมาณรายจ ายรวมทั้ ง สิ้ น 33,000.- บาท ลงไปบรรทั ดที่ 8
“ไมโครโฟนไรสายแบบหนีบ” เปลี่ยนเปน “ไมโครโฟนแบบครอบศีรษะ”
และขอแกไขหนาที่ 10 นับจากบรรทัด ประเภทเงินสมทบกองทุนฯ ลงไป
บรรทัดที่ 4 แกจาก “1 มิถุนายน 2556” เปน “1 มิถุนายน 2555”
และบรรทัดที่ 6 แกจาก “งบประมาร” เปน “งบประมาณ”

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.
- ตามที่เจาหนาที่ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.
สําหรับรายงานการประชุมดังกลาว เจาหนาที่ไดแจกเอกสาร ใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานแลวนะครับ รายงานการประชุม มีทั้งหมด 13 หนา
มีสมาชิกทานใด ขอเปลี่ยนแปลงแก ไขขอ ความตอนใดหรือไมครับ
ขอเชิญครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไหมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุม
โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 11 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมรับรองรายงาน
การประชุม โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)
- เปนอันวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

๔
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
ดวยผูบริหารทองถิ่น มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอ สภาเทศบาล เพื่อ ขอรับ ความเห็นชอบราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หลักการ
บั ดนี้ ปรากฏวา งบประมาณรายจ ายประจํา ป ที่ ไดรั บ ความเห็ นชอบไม พ อแก ก ารใชจ าย และมี
ความจําเปนตองตั้งรายจายขึ้นใหม เนื่องจากเทศบาลตําบลบางปะอิน มีรายรับเกินยอดรวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เป นเงิ น 2,463,000.- บาท จึ ง มี ค วามจํ าเป น ตอ งตั้ ง งบประมาณรายจ ายเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 เป นเงิ น ทั้ ง สิ้ น
2,462,246.- บาท
เหตุผล
เพื่อเปนการพัฒนาทองถิ่ นใหเจริญก าวหน า จึงจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนยอดเงิน รวมทั้งสิ้น 2,462,246.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ดานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 1,748,200.- บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
33,000.- บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 644,800.- บาท
ค. ดานการดําเนินการอื่น
- แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
36,246.- บาท
จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 1 ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อใหสภาเทศบาล ใหความเห็นชอบตอไป จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

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

- ไมมี

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
ถาไมมีนะครับ จะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๑ สมาชิกทานใดเห็นชอบ

๕
หลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 โปรดยกมือ (เห็นชอบ 11 เสียง)
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ (ไมเห็นชอบ.....-.....เสียง)
(งดออกเสียง.....-.....เสียง)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงระเบียบตอไป

นางสาวภรรษณมณ นะลิตา
เลขานุการสภาเทศบาล

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่น
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ ริห ารทอ งถิ่น หรือ สมาชิก สภาทอ งถิ่นจํานวนไมนอ ยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ป ระชุม สภาทอ งถิ่นอนุมัติใหพิจ ารณาสามวาระ
รวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหป ระธาน
ในที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง
ใหกํา หนดระยะเวลาเสนอคํา แปรญัตติไ วไ ม นอยกวา ยี่ สิ บสี่ชั่ วโมง นับแตส ภาท อ งถิ่นมี ม ติรั บ หลั กการแห ง ร าง
ขอบัญญัติงบประมาณนั้น
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัต ติที ่ส ภาทอ งถิ่น กํา หนดตามวรรคหนึ่ง ผู บ ริห ารทอ งถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูใด เห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติ
เปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอ
ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนัง สือ ตอ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง
ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้น ผูบริหารทองถิ่น
เปนผูแปรญัตติ
สําหรับคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล แปรญัตติรางเทศบัญญัติ ของเทศบาลตําบลบางปะอิน
ประกอบดวย
๑. นางผุสดี
ภาคทวี
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย
พรหมเอื้อ
กรรมการ
๓. นายเล็ก
พรวัฒนมงคล กรรมการ
ขอบคุณคะ

๖
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ซึ่งขณะนี้ สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ผานวาระที่ ๑ แลว จึงขอปรึกษา
ทานสมาชิกฯ วาเห็นควรใหมีการแปรญัตติ วาระที่ ๒ และลงมติวาระที่ ๓
ในวัน เวลาใด ขอเชิญครับ

นางผุสดี ภาคทวี
สมาชิกสภาเทศบาล

ดิฉัน นางผุสดี ภาคทวี สมาชิกสภาเทศบาล
ขอกราบเรียนในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ แลว
ไดกําหนดใหใชระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแต
เวลาที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ ดังนั้น ดิฉันจึงขอเสนอ
กํ าหนดระยะเวลาเสนอคํ าแปรญั ตติ ตอ คณะกรรมการแปรญั ตติ โดย
กําหนด คือ ในวันที่ 20 กันยายน ๒๕๕6 ตั้งแตเวลา 13 .๐๐ น. ถึงวันที่
23 กันยายน ๒๕๕6 เวลา 08.3๐ น. ซึ่งเกินกวา ๒๔ ชั่วโมง (แบบคําขอ
แปรญัตติ เจาหนาที่ไดแจกใหทุก ทานแลวนะคะ) และคณะกรรมการ
แปรญัตติ จะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. ผลการแปรญัตติ จะนํา เรีย นประธานสภาเทศบาล
ทราบตอไป

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรอง ๒ ทาน ครับ

นายชาติชาย นิลสลับ
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นางสาวณัฐิกา พรวัฒนมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ ถาไมมี เปนอันวา ที่ประชุม
กํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ต อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ
คื อ ตั้ ง แต วั น ที่ 20 กั น ยายน ๒๕๕6 เวลา ๑3.๐๐ น. ถึ ง วั น ที่ 23
กันยายน ๒๕๕6 เวลา 08.3๐ น. และขอนัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕๕6 ในวันที่ 23 กันยายน
๒๕๕6 เวลา ๑0.๐๐ น. ณ ที่ประชุมสภาเทศบาลแหง นี้ เพื่อ เสนอใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตอไป เปนอันวาที่ประชุมรับทราบตามนี้นะครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขอโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน ที่ดิน
และสิ่งกอสราง

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ - อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลบางปะอิน มีความจําเปนตองเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการขอโอนงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน ที่ดิน และสิ่งกอสราง

๗
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งก อสราง ทําใหลัก ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ ายเป นรายการใหม ใหเป น
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดตั้งงบประมาณรายจาย ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.1 งบบุคลากร เงินเดือนฝายประจํา
- ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 408,306.- บาท โอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 จํานวน 30,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 117,740.- บาท ขอโอนลด จํานวน
117,700.- บาท
1.2 งบดําเนินการ คาตอบแทน
- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 90,000.- บาท โอนเพิ่มตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 จํานวน 100,000.- บาท และโอนเพิ่ มตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2556 จํานวน 50,000.- บาท และโอนเพิ่ มตามมติคณะผูบริ หารท องถิ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
จํานวน 50,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 42,450.- บาท ขอโอนลด จํานวน 42,000.- บาท

1.3 งบดําเนินการ คาใชสอย
- ประเภท คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ตั้งไว 100,000.- บาท โอนเพิ่มตามมติคณะผูบริหาร
ทองถิ่น เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2556 จํานวน 40,000.- บาท โอนเพิ่มตามมติคณะผูบริ หารท องถิ่น เมื่ อวันที่ 3
กรกฎาคม 2556 จํานวน 190,000.- บาท และโอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
จํานวน 120,000.- บาท โอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 จํานวน 20,000.- บาท
ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 37,369.16 บาท ขอโอนลด จํานวน 37,300.- บาท
1.4 งบดําเนินการ คาใชสอย
- ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 70,000.- บาท โอนลดตามมติ
คณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 จํานวน 15,000.- บาท โอนลดตามมติคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 จํานวน 20,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 17,604.59 บาท ขอโอนลด จํานวน
17,600.- บาท

สํานักปลัดเทศบาล รวมโอนลด จํานวน 214,600.- บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แผนงานสาธารณสุข
1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1.1 งบดําเนินการ คาวัสดุ
ประเภท คาวัสดุยานพาหนะขนสง ตั้งไว 20,000.- บาท โอนเพิ่มตามมติคณะผูบริหารทอ งถิ่น
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 จํานวน 20,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 14,777.- บาท ขอโอนลด จํานวน
14,700.- บาท

๘
1.2 งบดําเนินการ คาใชสอย
ประเภท ค าใช จ ายในการเดิ นทางไปราชการ ตั้ งไว 20,000.- บาท ป จ จุ บั นยอดเงิ นคงเหลื อ
20,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 20,000.- บาท
2) งานกําจัดขยะมูลฝอย งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 150,000.- บาท โอนลดตามมติคณะผูบริหาร
ทองถิ่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 จํานวน 25,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 45,180.- บาท ขอโอนลด
จํานวน 45,000.- บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รวมโอนลดทั้งสิ้น 79,700.- บาท
กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน
1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1 งบดําเนินการ คาใชสอย
ประเภท รายจ ายที่ เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม เ ข าลั ก ษณะรายจ ายหมวดอื่ น ตั้ ง ไว
10,000.- บาท ปจจุบันยอดเงินคงเหลือ 10,000.- บาท ขอโอนลด จํานวน 10,000.- บาท
1.2 งบดําเนินการ คาวัสดุ
ประเภท คาวัสดุสํ านักงาน ตั้งไว 20,000.- บาท คงเหลือ 20,000.- บาท ขอโอนลด
จํานวน 20,000.- บาท

2) งานไฟฟาและถนน
2.1 งบดําเนินการ คาตอบแทน
ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตั้งไว 40,000.- บาท คงเหลือ
23,200.- บาท ขอโอนลด จํานวน 23,000.- บาท
2.2 งบดําเนินการ คาตอบแทน
ประเภท เงินชวยเหลื อคารั กษาพยาบาล ตั้งไว 20,000.- บาท คงเหลือ 15,954.- บาท
ขอโอนลด จํานวน 15,700.- บาท
2.3 งบดําเนินการ คาวัสดุ
ประเภท คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 10,000.- บาท คงเหลื อ 10,000.- บาท ขอโอนลด
จํานวน 10,000.- บาท
2.4 งบลงทุน คาครุภัณฑ
ประเภท คา บํ า รุง รัก ษาและปรับ ปรุง ครุภ ัณ ฑ ตั้ง ไว 150,000.- บาท คงเหลือ
57,550.30 บาท ขอโอนลด จํานวน 57,000.- บาท

กองชาง รวมโอนลด จํานวน 135,700.- บาท

ขอโอนลด จํานวนทั้งสิ้น 430,000.- บาท
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง ดังรายการตอไปนี้
สํานักปลัดเทศบาล

โครงการจางเหมาตกแตง บริเ วณสวนหนาประชาสัม พันธ ชั้น 1 อาคารสํานัก งานเทศบาลตําบล
บางปะอิน แหงใหม หมูที่ 9 ตําบลบานเลน ตั้งไว 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถวน) รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และแผนพัฒนา
เทศบาล ประจําป 2556 (สนับสนุนยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารและการบริการ)

๙
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเ พื่อ ขอรับ ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้ง จายเปน
รายการใหม ในงบลงทุน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นางวันดี ชูกาว
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานทีเ่ คารพ ดิฉัน นางวันดี ชูกาว สมาชิกสภาเทศบาลคะ ก็โครงการ
จางรับเหมาตกแตงนะคะ แปลนไมมีเหรอคะ แลวรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทั้งหมด กวาง ยาว ทั้งหมดเทาไหร อะไรอยางนีม้ ีไหมคะแบบแปลน
ขอถามคณะผูบริหารดวยคะ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

คือเบื้องตนเนี่ย แบบเนี่ยนะครับ เราไดใหชางออกแบบเบื้องตนนะครับ โดย
ใชสํานักงานแหงใหมเนี่ยนะครับ บริเวณตรงนั้นก็กวางประมาณ 15 เมตร
นะครับ ก็เรากําลังคิดอยูวาจะทําเปนรูปแบบใดนะครับ ตรงนี้ก็เดี๋ยวมันมี
ราคากลางนะครับ เพราะตอนนี้ก็มีคนเสนอแบบมา 2 เจานะครับ ที่เราให
ออกแบบใหนะครับ ตรงนีก้ ็เดี๋ยวตอนทีเ่ ราจะไดผรู ับเหมาเนีย่ นะครับ เราก็
คงจะคิดออกแบบที่แนนอนอีกครั้งหนึง่ นะครับ แตทกุ อยางมันจะมีราคากลาง
ราคาตามที่ของราชการกําหนดตามระเบียบนะครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 11 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ......-......ทาน) (งดออกเสียง......-......ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม
ในงบลงทุน ที่ดิน และสิ่งกอสราง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติของสภา
ทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น

๑๐
เหตุผล
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2556 ไดมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล

เพื่ อจ ายเปนคาจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร โนตบุ ค สํ าหรับงานสํ านักงาน จํ านวน 1 เครื่ อง เป นเงิ น
19,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา
1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว ยังไมตรงกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดกํ าหนดมาตรฐานเกณฑ ร าคากลาง และคุณลัก ษณะพื้ นฐาน ครุภัณฑ คอมพิ วเตอรป 2556 ขึ้นใหม จึง ขอรั บ
ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล ในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล

เพื่ อจ ายเปนคาจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร โนตบุ ค สํ าหรับงานสํ านักงาน จํ านวน 1 เครื่ อง เป นเงิ น
19,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.5 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ใน
หมวดคาครุภัณฑ จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
................-..............
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
- ไมมี

๑๑
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 11 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ......-......ทาน) (งดออกเสียง......-......ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในหมวดคาครุภัณฑ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

- ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติ -

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

- อานญัตติ -

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจขออนุมัติของสภา
ทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทําใหลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
เหตุผล
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2556 เมื่อวันที่
15 กันยายน 2556 ไดมีมติเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,700.- บาท
1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ
14,000.- บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 5.5 GHz
- 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 10/100/1,000 Mbps. จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย

๑๒
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ตั้งจายไว 1,700.- บาท เพื่อจายเปน
คาจั ดซื้ อเครื่ องสํารองไฟฟ า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,700.- บาท เพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน มี
รายละเอียดดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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
พื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA หรือดีกวา
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดซื้ อไวใชในกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 2556
2. คาเครื่องพิมพชนิด Inkjet
ตั้งไว 12,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพรางชนิด Inkjet จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 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 14,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไมนอยกวา 2.9 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- ควบคุมการแสดงผลทีม่ ีหนวยความจํา 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 60 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 ไปแลว นั้น

๑๓
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว ยังไมตรงกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดกํ าหนดมาตรฐานเกณฑ ร าคากลาง และคุณลัก ษณะพื้ นฐาน ครุภัณฑ คอมพิ วเตอรป 2556 ขึ้นใหม จึง ขอรั บ
ความเห็ นชอบจากสภาเทศบาล ในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

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

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
พื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
- 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
- มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi

๑๔
- 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
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
ผูบริหารทองถิ่น จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ จักเปนพระคุณยิ่ง
นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผบู ริหารเสนอญัตติ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

นายพีระยุธ คําแหงฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผม นายพีระยุธ คําแหงฤทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาล ผมขอแกไข หนาที่ 1 ของระเบียบวาระที่ 6 ในการประชุม
สภาเทศบาลตําบลบางปะอิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2556
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ทําไมเปนวันที่ 15 กันยายน 2556 ผมขอ
แกไขครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอแกไขหนาที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 6 จาก “15 กันยายน 2556” เปน
“15 สิงหาคม 2556” นะครับ สมาชิกฯ ทุกทานตามทันนะครับ
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิม่ เติมหรือไมครับ ขอเชิญครับ
- ถาไมมี ขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ โปรดยกมือขึ้น (ยกมือ 11 ทาน) มีสมาชิกทานใด ไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ (ยกมือ.....-.....ทาน) (งดออกเสียง.....-.....ทาน)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ในหมวดคาครุภัณฑ

๑๕
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ

นายมานะ รื่นญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานทีเ่ คารพ ผม นายมานะ รื่นญาณ ผมอยากจะถามนิดนึงครับวา
การประชุมคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 15 กันยายน เนี่ย คือวา
ประชาสัมพันธเอาคนหมู 4 หมู 5 หมูอะไรมาเนี่ย คือวาถามวาเขามีความ
กระทบเดือดรอนอะไรตรงไหนครับ เขาเคยเห็นเรือมั่งไหมครับวาเราที่เขา
ดึงมา และเคยเห็นรถมั่งไหมครับ ที่เขาขับมาจอดกันตั้งแตสะพานเนี่ยครับ
แล วก็ ชาวบ า นเขาฝากถามมา ให ผู บ ริ ห ารหรื อ วาท านรองนายกฯ ชว ย
อธิบายและตอบปญหาเรื่องเมื่อประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน เนี่ยครับวา
ไปโหวตกันแลว ฝายที่กระทบนอยกวาและคนที่ไมกระทบมากกวาเพราะ
สาเหตุอะไร ชวยตอบหนอยครับ ขอบคุณครับ

นายมนตรี ยมนา
นายกเทศมนตรี

คือเรื่องประชาคมเนี่ยนะครับ กอนอื่นตองทําความเขาใจกอน เรื่องประชา
พิจารณเนี่ย จริงๆ แลว เปนคําสั่งของทานผูวาฯมานะครับ เมื่อมีคนไปรอง
ที่ทานผูวาฯ ทานก็ไดอ อกหนัง สือ วาใหทําประชาพิจ ารณเ กี่ยวกับ ความ
เดือดรอนของประชาชนนะครับ อันนี้มันไมใชเปนเทศบาลกําหนดหรือเปนผู
ที่ดําเนินการ เราทํ าตามหนังสื อสั่ง การของทานผู วาฯ ทานผู วาฯ ไดออก
หนังสือมา การทําประชาพิจารณเนี่ยคือเปนการเปดกวางที่จะใหใครก็ไดมา
เขารวม มารวมกันฟงหรือมารวมกันแสดงความคิดเห็น แตวาถามีหมูอื่นที่
ไมไดผลกระทบอันนี้ก็ตองรายงานทานผูวาไปนะครับ เราทําอยางเปนกลาง
เพราะวาที่เราเชิญมาเนี่ย เราเปนผูดําเนินรายการเฉยๆ สิ่งตางๆ เนี่ยก็ตอง
ใหชาวบ านตัดสินใจเอาเองนะครั บ แสดงความคิดเห็นกันเอง แล วก็เราก็
รวบรวมไมวาการเขารวมประชุมมีใครบาง เราใหลงชื่อ ดูบัตรประชาชนแลว
ก็ก ารแสดงความคิดเห็ นเนี่ย แตล ะคนเราไดถาย VDO ไวทั้ ง หมดและ
บันทึกเสียงไว และทําการางตอไปใหทานผูวาฯ เพื่อใหทานไดดําเนินการ
แก ไ ขว า ท า นจะคิ ด อย า งไร ทํ า อย า งไรต อ ไปนะครั บ ไม ใ ช ว า การทํ า
ประชาคมแลวสวนไหนมากสวนไหนนอย แลวเปนการตัดสินใจของเทศบาล
ที่จะดําเนินการที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรไปเนี่ย มันไมไดนะครับ ตรงนี้เปน
การประกอบเท านั้นนะครั บ ที่ จ ะให ดําเนินการตามขั้นตอน เราก็ ชี้แจง
ทานผูวาฯ ไป ทานจะตอบมาอยางไรหรือมีวิธีการอยางไรก็ตองวากันไปอีก
ครั้งหนึ่ง แตไมใชการตัดสินใจในการโหวตเอาคะแนนมากแลวก็ตัดสินใจวา
สิ่งใดถูก มันไมใชครับ มันตองดูเหตุผล ดูความตองการของประชาชนเปน
หลักดวย ขอบคุณครับ

นายไพรัตน พงษฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมี
ผมขอขอบคุณทานสมาชิกฯ ทานนายกเทศมนตรี และผูท รงเกียรติทุกทาน
ที่เขารวมประชุม ผมขอปดการประชุมครับ

๑๖
เลิกประชุมเวลา 10.50 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

วิมลวรรณ วงษกําภู
(นางสาววิมลวรรณ วงษกําภู)
ดนัทน ยมนา
(นายดนัทน ยมนา)

ผูบันทึกเสียงการประชุม

ผูบันทึกเสียง/ถอดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

วรลักษณ บัวทรัพย
(นางสาววรลักษณ บัวทรัพย)

ผูพิมพรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ภรรษณมณ นะลิตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวภรรษณมณ นะลิตา)

(ลงชื่อ)

วิมลชยา เกตตะพันธ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิมลชยา เกตตะพันธ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

สุธรรม พงษรกั ษ
(นายสุธรรม พงษรักษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

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

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

