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รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ประจําป$ พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
**************************
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ประเสริฐสุข
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นายสุภาค
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ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ&
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
นายชัยมงคล กัณฐศวกําพล
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นางโสภา
สมพงศ&
นางสาวอรุณ ประสาน

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
เจาหนาที่วิเคราะห&ฯ

ลายมือชือ่

บัญญัติ
สังเวียน

หมายเหตุ

เจริญพร
สุวรรณะ
-

พิณทอง พิณสุวรรณ
โสภา สมพงศ&
อรุณ ประสาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
โดยมีนายพลวัฒน สวางอารมณ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทําหน(าที่
ประธานในที่ประชุม มี ทองสุก สวางอารมณ ทําหน(าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร(อมแล(ว เลขาฯได(ให(สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทุกทานและผู(เข(ารวมประชุม พร(อมรายงานองคประชุมวาครบ
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และได(เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน บูชาพระ พร(อมกลาวเป6ดประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
สมัยสามัญประจําป7 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
ประธานสภาฯ
เมื่อที่ประชุมพร(อมแล(ว ผมขอเป6ดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค สมัยสามัญประจําป7 ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศใช+แผนพัฒนาสามป$ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๒

ครับ เรี ยน ทานผู(บ ริหาร ทานสมาชิกสภาฯและผู(เ ข(ารวมประชุมทุ กทาน อาศั ย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท(องถิ่น หมวด ๓ ข(อ ๑๗ (๔) ผู(บริหารท(องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป7
และประกาศใช(แผนพัฒนาสามป7 ทั้งนี้เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ได(ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป7 พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ และได(ประกาศใช(
เรียบร(อยแล(ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จึงขอแจ(งให(ที่ประชุมทราบในวันนี้
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั
มครัง้ ทีแ่ ลว ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๕ ครั้ง ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯทานใดในที่ประชุม จะขอแก(ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่
แล(วหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด(วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล(ว อยางเปEนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การพิจารณาร9างเทศบัญญัติ จํานวน ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุราและคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕
๒. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่
พ.ศ.๒๕๕๕
๓. เรื่องการกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคารหรือ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕
๔. เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕
๕. เรื่องการควบคุมกิจการที่เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
๖. เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ๗. เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕
๘. เรื่องการควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทําเปEนธุรกิจโดยได(รับประโยชนตอบแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕
๙. เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕
๑๐. เรื่องการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕
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ประธานฯ

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการแห9งร9างเทศบัญญัติฯ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก(ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข(อ ๔๕ ญัตติรางข(อบัญญัติที่
ประชุมสภาท(องถิ่นต(องพิจารณาเปEนสามวาระ แตที่ประชุมสภาท(องถิ่นจะอนุมัติให(
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได( ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู(บริหารท(องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท(องถิ่นจํานวนไมน(อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู(ที่อยูในที่ประชุม
จะเปEนผู(เสนอก็ได( เมื่อที่ประชุมสภาท(องถิ่นอนุมัติให(พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล(ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให(ที่ประชุมสภาท(องถิ่นเปEนกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให(ประธานที่ประชุมเปEนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นต(องขอให(
ที่ประชุมได(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ วาจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯได(เสนอเพื่อขอมติในที่ประชุมด(วยครับ

นายสุจิน แสงสุข

เรียนทานประธานสภาฯ ทานผู(บริหาร ทานสมาชิกสภาและผู(เข(ารวมประชุมทุกทาน
ผม นายสุจิน แสงสุข สมาชิกสภาเขต ๒ ขอเสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียว ครับ

ประธานฯ

ขอผู(รับรองจํานวนไมน(อยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผู(ที่อยูในที่ประชุมด(วยครับ

นายสุรเสก พันธผูก

ผม นายสุรเสก พันธผูก ขอรับรองตามที่เสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติสาม
วาระรวดเดียวครับ

นายบุญมี เพ็งสุวรรณ

ผม นายบุญมี เพ็งสุวรรณ ขอรับรองตามที่เสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติสาม
วาระรวดเดียวครับ

นายกฤตพจน เกิดสว9าง

ผม นายกฤตพจน เกิดสวาง ขอรับรองตามที่เสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียวครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข

ผม นายวิลาศ ประเสริฐสุข ขอรับรองตามที่เสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียวครับ

นางบุญนาค สินเจริญ

ดิฉัน นางบุญนาค สินเจริญ ขอรับรองตามที่เสนอให(พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติ
สามวาระรวดเดียวคะ

ประธานฯ

ครับ มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให(
พิจารณาสามวาระรวดเดียวด(วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติให(พิจารณาสามวาระรวดเดียว ด(วยคะแนนเสียงเปEนเอกฉันท

ประธานฯ

ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ได(เสนอรางเทศ
บัญญัติ จํานวน ๑๐ เรื่อง เข(าสูวาระการประชุมสภาในวันนี้ ต(องขอให(ทานชวย
ชี้แจงที่ละเรื่องเพื่อให(ที่ประชุมได(รับทราบถึงหลักการและเหตุผลด(วยครับ
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ปลัดเทศบาลฯ

เรียนทานประธานสภาฯ ทานผู(บริหาร ทานสมาชิกสภาและผู(เข(ารวมประชุมทุกทาน
ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ขอ
เรียนให(ที่ประชุมทราบเนื่องด(วยในวันนี้ทานนายกเทศมนตรี มีประชุมดวนที่จังหวัด
จึงมิได(เข(ารวมประชุมในวันนี้ ดังนั้นผมต(องอนุญาตเปEนผู(ชี้แจงครับ อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด( วยข(อบังคั บการประชุมสภาท( องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ แก( ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข(อ ๔๓ รางข(อบัญญัติต(องแบงเปEนข(อและมี
บันทึกดังตอไปนี้ (๑) หลักการของรางข(อบัญญัติ (๒) เหตุผลที่เสนอรางข(อบัญญัติ
และตามที่ได(สงรางเทศบัญญัติ ให(กับทานสมาชิกสภาฯ ไปแล(วนั้น ทุกทานคงจะได(
พิจารณามาพอสมควรแล(ว ในสวนของรายละเอียดหลักการและเหตุผลรางเทศ
บัญญัติ จะขอชี้แจง ลําดับตอไปนี้ครับ เรื่องที่หนึ่ง

เทศบัญญัติ
เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค9าเพิ่ม ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
และค9าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล9นการพนัน
พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักการ
เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได(ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง เปEนเทศบาล
ตําบล บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตรา
เทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ดั ง นั้ น เพื่ อ เปE น การกํ า หนดอั ต ราการเรี ย กเก็ บ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี มู ล คาเพิ่ ม คาธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน เพิ่มขึ้น เพื่อเปEนรายได(ของเทศบาลตําบลบางปะ
กงพรหมเทพรังสรรค และมอบให(กรมซึ่งมีหน(าที่จัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมดังกลาวเรียกเก็บแทน
จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษี มูลคาเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให(
สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุม

ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคได(แถลงถึงหลักการและ
เหตุ ผ ลของรางเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง การเก็ บ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี มู ล คาเพิ่ ม
คาธรรมเนียมใบ อนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน
พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไมครับ
ไมมี
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่มคาธรรมเนียมใบ อนุญาตขายสุราและคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
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ประธานฯ
ปลัดเทศบาลฯ

ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สองครับ

เทศบัญญัติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการลดหย9อนที่ดินที่ไม9ต+องเสียภาษีบํารุงท+องที่ พ.ศ.๒๕๕๕
หลักการ
เพื่อให(มีการกําหนดการลดหยอนเนื้อที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ของเจ(าของที่ดินแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใช(ที่ดินเปEนที่อยูอาศัยของตนเอง เปEนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรม
ของตน เพื่อประโยชนในการสํารวจและความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมินของ เจ(าพนักงานประเมิน
และเปEนประโยชนตอเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก(ไขเพิ่มเติม ได(กําหนดเกณฑการลดหยอน
เนื้อที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ในกรณีในเขตเทศบาลตําบล ให(ลดหยอนได(ไมเกินหนึ่งไร แตจะน(อยกวาสองร(อย
ตารางวาไมได( ทั้งนี้ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได(ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกงเปEนเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(ได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ดังนั้น เพื่อเปEนการกําหนดพื้นที่ในการลดหยอนภาษีบํารุงท(องที่ ในเขตเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรคให(มีความชัดเจน เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒)
แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก(ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก(ไขเพิ่มเติม จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อบังคับใช(ในเขตเทศบาลตําบลบางปะ
กงพรหมเทพรังสรรค ตอไป
จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการ
ลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให(สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕
ตอสภาไปแล(วนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สามครับ
เทศบัญญัติ
เรื่อง การกําหนดค9าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก9อสร+างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๕
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หลักการ
เพื่อออกเทศบัญญัติ เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร
เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได(ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง เปEนเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม
ดังนั้น เพื่อให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค มีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนกอสร(าง หรือดัดแปลงอาคารที่ได(รับจากผู(ขอรับใบอนุญาตหรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว(ได(ไมเกินร(อยละสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํา มาจัดสรรเปEนเงินคาตอบแทนให(แกเจ(าหน(าที่ผู(ตรวจแบบแปลนกอสร(างหรื อ
ดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจได(ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในข(อบัญญัติท(องถิ่น ตามความในมาตรา
๖๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก(ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
จึงเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให(สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การกําหนดคาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร
พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น สมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สี่ครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ9อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักการ
ด( ว ยกระทรวงมหาดไทย ได( ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางปะกง เปE น เทศบาลตํ า บล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
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ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง การติดตั้งบอดังไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให(สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การติดตั้งบอดังไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น สมาชิก
สภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่ห(าครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปFนอันตรายต9อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
ด( ว ยกระทรวงมหาดไทย ได( ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางปะกง เปE น เทศบาลตํ า บล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได(ดําเนินการยกรางปรับปรุงขึ้นใหม
เพื่อให(สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ

นายกฤตพจน เกิดสว9าง

ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคได(แถลงถึงหลักการและ
เหตุผลของรางข(อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น มีสมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไมครับ
ขออนุญาตครับ ผม นายกฤตพจน เกิดสวาง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขออภิปราย
สอบถามการจัดเก็บภาษีโรงงานตางๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลไมทราบวามีมาตรการ
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จัดเก็บอยางไรในอัตราเทาไรได(มีการตราเทศบัญญัติไว(เพื่อการนี้หรือไม เนื่องจาก
ผมสงสัยวาประชาชนชาวบ(านร(านค(ามีการกําหนดไว(เรียบร(อยแตของโรงงานไม
ทราบวาได(กําหนดไว(หรือไมครับ
ปลัดเทศบาลฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงครับในเรื่องของการจัดเก็บภาษีโรงงานนั้น ได(ตราในเทศ
บัญญัติการควบคุมกิจการที่เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ แยกเปEนหมวดหมู
ไว(เรียบร(อยแล(ววากิจการประเภทใดที่กําหนดไว(ต(องจายอัตราเทาไร ซึ่งเมื่อเราได(
ตราเทศบัญญัติเสร็จสิ้นแล(วจะได(เชิญผู(ประกอบการโรงงานแตละแหงมาทําความ
เข(าใจรวมกันเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามเทศบัญญัติตอไป
ประธานฯ
มีสมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่หกครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
ด(วยกระทรวงมหาดไทย ได(ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง เปEนเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได(ดําเนินการยกรางปรับปรุงขึ้นใหม เพื่อให(สภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น สมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปราย
เพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
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ปลัดฯ

ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่เจ็ดครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หลักการ
ด( ว ยกระทรวงมหาดไทย ได( ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางปะกง เปE น เทศบาลตํ า บล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได(ดําเนินการยกรางปรับปรุงขึ้นใหม เพื่อให(สภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น สมาชิกสภาฯทานใด
ที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่แปดครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยทําเปFนธุรกิจโดยได+รับประโยชนตอนแทนด+วยการคิดค9าบริการ พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
ด( ว ยกระทรวงมหาดไทย ได( ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางปะกง เปE น เทศบาลตํ า บล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
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เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง การควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปEนธุรกิจโดยได(รับ
ประโยชนตอนแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได(ดําเนินการยกรางปรับปรุงขึ้นใหม เพื่อให(สภาเทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปEน
ธุรกิจโดยได(รับประโยชนตอนแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(ว
นั้น สมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่เก(าครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง สถานที่จําหน9ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
ด( ว ยกระทรวงมหาดไทย ได( ป ระกาศจั ด ตั้ ง องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางปะกง เปE น เทศบาลตํ า บล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไป
แล(ว ให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ได(ดําเนินการยกรางปรับปรุงขึ้นใหม
เพื่อให(สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น
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สมาชิกสภาฯทานใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
ขอเชิญทานปลัดชี้แจงเรื่องตอไปครับ
ปลัดฯ
ครับขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลเรื่องที่สิบครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
เทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมแหล9งเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕
ของเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หลักการ
ด(วยกระทรวงมหาดไทย ได(ประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง เปEนเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรคตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกลาวกําหนดให(บรรดาข(อบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลที่ได(ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วคงใช(บังคับได(ตอไปเปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศบัญญัติใน
เรื่องนั้นขึ้นใหม รวมถึงเพื่อปรับปรุงข(อบังคับตําบล ข(อบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลที่ได(ดําเนินการไปแล(ว ให(
เหมาะสมและสอดคล(องกับสภาพของสังคมปOจจุบัน
เหตุผล
เพื่อให( การดูแลปOญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล(อม ในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรั งสรรค
เปEนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให(ครบถ(วนถูกต(อง เพื่อประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให(เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีรายได(จากคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด(วย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหม
เทพรั งสรรค เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให( สภาเทศบาลตํ าบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค พิจารณาให(ความเห็นชอบตอไป
ประธานฯ
ครับ ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได(แถลงถึงหลักการและเหตุผลของรางเทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ตอสภาไปแล(วนั้น สมาชิกสภาฯทาน
ใดที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไมครับ
ที่ประชุมฯ
ไมมี
ประธานฯ
หากไมมีผมขอมติที่ประชุม เพื่อลงมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ นี้ด(วยครับ
ที่ประชุม
มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ อยางเปEนเอกฉันท
ประธานฯ
สรุปผลการลงมติ สภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคมีมติรับหลักการ
แหงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรคทั้งสิบเรื่องเรียบร(อย
แล(ว ตอไปเข(าสูวาระที่ ๒
วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ประธานสภาฯ
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก(ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข(อ ๔๕ วรรคสอง ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู(บริหารท(องถิ่นหรือสมาชิกสภาท(องถิ่นจํานวนไมน(อยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนผู(ที่อยูในที่ประชุมจะเปEนผู(เสนอก็ได( เมื่อที่ประชุมสภาท(องถิ่น
อนุมัติให(พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล(ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให(ที่ประชุม
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ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ

สภาท(องถิ่นเปEนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให(ประธานที่ประชุมเปEน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้นเมื่อมีทานสมาชิกสภาฯทานใดประสงค
จะเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติทั้งสิบเรื่องนี้ก็ได(ครับ โดยให(มีการเสนอแปร
ญัตติทีละเรื่อง ในขั้นแปรญัตติได(เลย เชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่
หนึ่ง รางเทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม
คาธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุราและคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการ
พนัน พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่สอง รางเทศบัญญัติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่สาม รางเทศบัญญัติ เรื่องการกําหนด
คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคารหรือ ดัดแปลงอาคาร พ.ศ.
๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่สี่ รางเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง
บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่ห(า รางเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุม
กิจการที่เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่หก รางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.
๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่เจ็ด รางเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่แปด รางเทศบัญญัติ เรื่อง การ
ควบคุมกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ทําเปEนธุรกิจ
โดยได(รับประโยชนตอบแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิม
ที่ผู(บริหารเสนอมา
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ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่เก(า รางเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิมที่
ผู(บริหารเสนอมา
ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ แปรญัตติเรื่องที่สิบ รางเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุม
แหลงเพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ เชิญครับ
ไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนออภิปรายและที่ประชุมสภาฯเห็นชอบตามรางเดิมที่
ผู(บริหารเสนอมา
ครับเมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดในที่ประชุมเสนออภิปรายแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ทั้งสิบเรื่องและได(เห็นชอบตามรางเดิมที่ได(เสนอมานี้แล(ว ตอไปเข(าสูวาระที่ ๓ ขั้น
ลงมติ ครับ
วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

ประธานฯ

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯทานใดประสงคที่เสนออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม
เพื่อเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค โดยอาศัย
อํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก( ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข( อ ๕๒ การพิ จ ารณารางเทศ
บัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เว(นแตที่ประชุมสภาท(องถิ่นจะได(ลงมติให(มี
การอภิอปราย ถ(ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให(ที่ประชุมสภาท(องถิ่น
ลงมติวาจะให(ต ราเปEนเทศบัญญั ติหรื อไม ดังนั้ นผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ลงมติ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติทั้งหมดสิบเรื่องนี้ด(วยครับ โดยให(มีการลงมติทีละเรื่อง
ครับ ขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีมูลคาเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการ
เลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(
ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒
เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ครับ ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ขั้นลงมติ ซึ่งที่
ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง
๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ
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บางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การกําหนดคาตอบแทน
การตรวจแบบแปลนกอสร(างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครั บ สรุ ป ผลการการลงมติ ใ นการพิ จ ารณารางเทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ งการกํ า หนด
หลักเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมต(องเสียภาษีบํารุงท(องที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่ง
ที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง
๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบอดัก
ไขมัน บํา บัด น้ํ าเสีย ในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้ น ลงมติ ซึ่ งที่ ป ระชุมสมาชิกสภาฯให(
ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒
เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปEน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปEนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความ
เห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๕
ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วย
คะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว
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ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ทั้งนี้
ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการรับทํา
การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปEนธุรกิจโดยได(รับประโยชน
ตอนแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปEนธุรกิจโดยได(รับ
ประโยชนตอนแทนด(วยการคิดคาบริการ พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิก
สภาฯให(ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว
ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จําหนาย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(
ความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก เสียง ๒
เสียง ทั้งนี้ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ประธานฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ตอไปขอมติที่ประชุมให(ความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะ
พันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติฯ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ครับ สรุปผลการการลงมติในการพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลง
เพาะพันธยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๕ ขั้นลงมติ ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาฯให(ความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติดังกลาวนี้ ด(วยคะแนนเสียง ๙ เสียง งดออก เสียง ๒ เสียง ทั้งนี้
ถือวาได(ผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
ทั้ง ๓ วาระเรียบร(อยแล(ว

ที่ประชุมฯ
ประธานฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
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ประธานฯ
ปลัดฯ

๓.๒ การแก+ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ครับขอให(ทานปลัดฯ เปEนผู(ชี้แจงรายละเอียดการแก(ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดย
สภาในครั้งนี้ด(วยครับ
เรียนทานประธานสภา ทานผู(บริหาร ทานสมาชิกสภาทุกทาน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
ปลั ด เทศบาลฯ ในฐานะเจ( า หน( า ที่ งบประมาณ ขอชี้ แจงการแก( ไ ขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณในครั้งนี้ ครับ สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค สมัยที่ ๑ /๒๕๕๕ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ในการ
ประชุมครั้ งนั้ น ได( มีการขอแก( ไขข( อบั ญ ญั ติงบประมาณขององคการบริ ห ารสวน
ตําบลบางปะกง เปEนเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลตําบลบางประกงพรหม
เทพรังสรรค และก็ได(มีการขอโอนงบประมาณในการประชุมครั้งนั้นด(วย แตเมื่อสง
รางเทศบัญญัติไปยังผู(วาราชการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบแล(ว ปรากฏวาทาง
จังหวั ดได( ทํา หนั งสื อหารื อไปยั งกรมสงเสริ มการปกครองท( องถิ่ น และได( แจ( งให(
เทศบาลฯ ชะลอการประกาศใช(เ ทศบัญญัติออกไปกอน ดั งนั้นจึงไมได(มีการโอน
งบประมาณดังกลาวแตอยางใด และในวันนี้จึงขอถอนวาระการประชุมเรื่องการโอน
งบประมาณในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกจากวาระการประชุม
ในครั้งนี้ ด(วยครับ และเมื่ อวัน ที่ ๒๑ มิ ถุน ายน ๒๕๕๕ กรมสงเสริมการปกครอง
ท(องถิ่นได(ตอบข(อหารือและมีความเห็นให(เทศบาลฯ สามารถดําเนินการได(ทั้งสอง
กรณี คือ ให(ตราเทศบัญญัติขึ้นใหมหรือจะใช(ข(อบัญญัติเดิมไปพรางกอนก็ได( โดย
อาศัยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก( ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๒ วรรคสี่ บรรดาข( อบั ญ ญั ติ
องคการบริหารสวนตําบลที่ใช(บังคับในเรื่องใดอยูกอนแล(วให(ยังคงบังคับได(ตอไป
เปEนการชั่วคราว จนกวาจะได(มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม และในวันนี้จึง
ขอความเห็นชอบจากสภาเพื่ออนุมัติการโอนและแก(ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณใน
ครั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด(วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท(องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข(อ ๒๙ การแก(ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุ ภั ณ ฑที่ ดิ น และสิ่ ง กอสร( า ง ที่ ทํ า ให( ลั ก ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสร(าง ให(เปEนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท(องถิ่น รายละเอียดการแก(ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ ครับ
ด(าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รายการเดิม จัดซื้อกล(องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลจํานวน ๒ ตัว
- ความระเอียดไมน(อยกวา ๑๐ ล(านพิกเซล
- เปEนกล(องคอมแพ็ก
- ความละเอียดที่กําหนดเปEนความละเอียดที่เซนเซอรภาพ
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข(อมูลได(อยางสะดวกเมื่อข(อมูลเต็มสามารถโอนถาย
ข(อมูลจากกล(องไปยังคอมพิวเตอรได(
- มีกระเปRาบรรจุกล(อง
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แก+ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ปลัดฯ

รายการใหม จัดซื้อกล(องถายรูปภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ ตัว
- ความระเอียดไมน(อยกวา ๑๖ ล(านพิกเซล
- เปEนกล(องคอมแพ็ก
- ความละเอียดที่กําหนดเปEนความละเอียดที่เซนเซอรภาพ
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข(อมูลได(อยางสะดวกเมื่อข(อมูลเต็ม
- สามารถโอนถายข(อมูลจากกล(องไปยังคอมพิวเตอรได(
- มีกระเปRาบรรจุกล(อง
ครับ ตามที่ทานปลัดเทศบาลฯ เจ(าหน(าที่งบประมาณได(ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ
ทานใดมีข(อสงสัย จะสอบถามหรือไม
-ไมมี
หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก(ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติแก(ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ด(วยคะแนนเสียงเปEนเอกฉันท
๓.๓ ขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปBงบประมาณ ๒๕๕๕
ครับขอให(ทานปลัดฯ เปEนผู(ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้ ครับ
ครั บ อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวง มหาดไทย วาด( ว ยวิ ธี ง บประมาณขององคกร
ปกครองสวนท(องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข(อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสร(างที่ทําให(ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเปEนรายการใหม ให(เปEนอํานาจ
อนุมัติของสภาท(องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป7 ๒๕๕๕ ดังนี้
การโอนและแก(ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย วาด(วยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนท(องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข(อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร(างที่ทําให(ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอน
ไปตั้งเปEนรายการใหม ให(เปEนอํานาจอนุมัติของสภาท(องถิ่น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําป7 ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดเงินเดือน ฝSายการเมือง (๕๒๑๐๐๐)
ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภา (๒๑๐๖๐๐)
เดิมตั้งไว( ๑,๔๑๘,๕๑๗ บาท คงเหลือกอนโอน ๗๙๙,๑๘๕.๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๒,๓๙๐ บาทคงเหลือ ๗๒๖,๗๙๕.๖๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานปUองกันภัยฝSายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐)
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รายการ ๑.จัดซื้อหัวฉัดดับเพลิง จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๔,๔๔๕ บาท รวมเปEนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- หัวฉีดสามารถปรับน้ําได( ๔ ระดับ คือ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕
- ปรับ FLASH เพื่อระบายสิ่งสกปรกอุดตันได(
- หัวฉีดทําด(วยอลูมีเนียมอัลลอยด มีด(ามจับแบบด(ามป[น
- มีคันโยก เป6ด-ป6ดน้ําแบบบอลวาลว
- สามารถปรับฉีดน้ํา เปEนลําตรงและฝอยได(
- ได(รับมาตรฐาน NFPA ๑๙๖๔
๒.จัดซื้อสัญญาณไฟไซเลนส จํานวน ๑ ชุด เปEนเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-สัญญาณไฟวับวาวแบบ LED มีลักษณะเปEนแผงติดตั้งหลังคารถยนต ประกอบชุดหลอด LED สองสวางด(านหน(า
ด(านข(าง ๒ ข(าง และด(านหลัง
-ฝาครอบทําด(วยพลาสติกทนความร(อนอยางใส
-ไฟฉุกเฉินมีขนาดความยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ความสูง (ไมรวมชุดขารองรับฐาน) ๖ เซนติเมตร ความกว(าง ๓๐
เซนติเมตร
-ชุดสัญญาณไฟวับวาวมีสีแดง
-เครื่องขยายเสียงขนาด ๑๐๐ วัตต พร(อมชุดคอนโทรล
-มีระบบกระจายเสียงด(วยไมโครโฟน
-มีลําโพงขนาด ๑๐๐ วัตต ๑ ตัว พร(อมปากฮอรน ๑ ปาก
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)
ประเภทคาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปEนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท(องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)
เดิมตั้งไว( ๘๗๒,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๘๕๐,๒๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๕,๒๒๕ บาทคงเหลือ ๗๙๔,๙๗๕ บาท
โอนเพิ่ม
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑอื่น (๔๑๑๗๐๐)
รายการ ๑. จัดซื้อเครื่องสแกน จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๙,๗๒๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บันทึกหน(าได( ๕๐๐ หน(า ๒,๐๐๐ ลายนิ้วมือ
- เวลาสแกนจะมีเสียงพูดตอบรับวาผานหรือไมผาน
- จอสีเชื่อมตอ LAN หัวอานกระจก optical โชวรูปได( ๒๐๐ รูป
๒. จัดซื้อศาลเจ(าที่ จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๕,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ศาลพระภูมิปางเบญจใหญ สีขาวลายทอง พร(อมศาลเจ(าที่รุนใหญสีขาวลายทอง
- โตiะหน(าศาลสีขาวลายทอง ๑ ชุด (๒ ตัว)
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โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)
เดิมตั้งไว( ๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๖๕,๔๗๖.๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๘๑,๒๗๕ บาทคงเหลือ ๔๘๔,๒๐๑.๒๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
๑. จัดซื้อกล(องวงจรป6ด ๑ ชุด จํานวน ๘ ตัว ราคา ๘๑,๒๗๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- MDR ๗๕๗ DVR ๘ ชอง จํานวน ๑ เครื่อง
- HarDiaK ขนาดความจุ ๕๐๐ GB
- สายสัญญาณ Rc ๖ Pvc สีขาว
- อุปกรณติดตั้ง
- จอ LEDMONITOR “๒๐” ๑ เครื่อง
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ ๑. คาใช(จายตางๆของพนักงานสวนท(องถิ่นหรือบุคคลภายนอก เดิมตั้งไว( ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน
๘๒,๑๒๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๖๒,๑๒๐ บาท
๒. โครงการจัดทําวารสารเดิมตั้งไว( ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๑๐๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ -บาท
๓. โครงการเชาสัญญาณออกอากาศ เสียงตามสายเคเบิ้ลทีวีเดิมตั้งไว( ๔๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน
๓,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบ(าน เดิมตั้งไว( ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๗๐,๐๐๐ บาท โอน
ลดครั้งนี้ ๕๗,๑๒๐ บาทคงเหลือ ๑๒,๘๘๐ บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๒)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ ๑. โครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาของชมรมผู(สูงอายุ เดิมตั้งไว( ๓๕๓,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓๓,๘๘๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๓,๘๘๐ บาทคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัยประชาชนผู(ยากไร( เดิมตั้งไว( ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน
๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพร(อมอุปกรณ จํานวน ๙ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเปEนเงิน ๒๓๔,๐๐๐
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน(อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน(อย
กวา ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน(อยกวา ๑,๐๖๖ MHZ จํานวน ๑
หนวย
- มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมน(อยกวา ๕๑๒ MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกวา มีขนาดไมน(อยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดบรรจุไมน(อยกวา ๑TB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน(อยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน(อยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมน(อยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานปUองกันภัยฝSายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการ โครงการปฏิบัติการรวมระหวางศูนย อปพร.อบต.บางปะกง กับ สภ.บางปะกง ตั้งจายไว( ๒๓๓,๐๐๐ บาท
คงเหลือกอนโอน ๘๙,๖๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๑,๖๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
รายการ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสี จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน(อยกวา ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมน(อยกวา ๒๐ หน(าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาดําไมน(อยกวา ๒๐ หน(าตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน(อยกวา ๑๖ MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน(าโดยอัตโนมัติได(
- มี Interface ไมน(อยกวา ๑ x Parallel หรือ ๑ xUSB ๒.๐ และ๑ xEthernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
- ความสามารถใช(ได(กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไมน(อยกวา ๒๕๐ แผน
โอนลด
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ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
หมวดคาตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)
ประเภท ๑. คาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปEนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท(องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)
เดิมตั้งไว( ๒๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๗๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เดิมตั้งไว( ๑๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๘๔,๐๖๗ บาท โอนลดครั้งนี้
๒๘,๕๐๐, บาทคงเหลือ ๕๕,๕๖๗ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานไฟฟUาถนน (๐๐๒๔๒)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร(าง (๕๔๒๐๐๐)
ประเภทคาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ(านพัก (๔๒๐๘๐๐)
รายการ โครงการตอเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โอนเพิ่มครั้งนี้ ๗๘,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ตอเติมอาคารโดยเพิ่มพนังกั้นห(องชั้นลาง และชั้นบนเปEนผนังกระจก โครงเคราอลูมิเนียม พร(อมตีฝUาชั้นลาง
เปEนกระจกโครงเคราอลูมิเนียม
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เดิมตั้งไว( ๕๒๓,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน
๔๒,๘๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๕,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๑๗,๘๕๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑอื่น (๔๑๑๗๐๐)
รายการ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีชองรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Parallel ๑๒ ชอง สามารถจับสัญญาณได(แม(ในบริเวณอับสัญญาณ
- มีจํานวนชองรับสัญญาณแบบ Parallel ๑๒ ชอง
- มีความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงไมมากกวา ๕ เมตร เมื่อใช(ระบบ WAAS
- จอภาพ LCD มีไฟสองสวางหน(าจอ และไฟสองสวางปุSม จอภาพความละเอียดไมน(อยกวา ๑๖๐x๒๔๐ จุด เปEน
หน(าจอสี ๒๔๖ level Color TFT
- สามารถคํานวณระยะทางและทิศทาง ระหวางตําแหนงพิกัด ๒ จุด
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- แสดงตําแหนงระบบพื้นฐานแผนที่ WGS ๘๔
และIndian Thaiand ที่ใช(กันในประเทศไทย
แบบกําหนดคาแปรเองได( เปลี่ยนรูปแบบพิกัดได(
- สามารถกําหนดคาพารามิเตอรของพื้นฐานอ(างอิง (User datum) เพื่อให(ได(คาพิกัดตรงกับพื้นหลักฐานอ(างอิง
ตางๆ
- บันทึกข(อมูลตําแหนงพิกัดได(ไมน(อยกวา ๑๐๐๐ จุด
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส ภายในตัวเครื่อง มีความคลาดเคลื่อน +- องศาแสดง แผนที่มีรายละเอียด ถนน แมน้ํา
สถานที่สําคัญ มีหนวยความความจํา แบบ microsd card และสามารถถายข(อมูลแผนที่ความละเอียดสูงจาก
โปรแกรมมาตรฐานของบริษัทผู(ผลิตลงในเครื่องหาพิกัดได(
- สามารถถายข(อมูลเข(าคอมพิวเตอรโดยใช(ได(ทั้ง Serial และ UAB Port และมีชองตอเสาอากาศภายนอกได(
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)
หมวดคาวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)
ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) เดิมตั้งไว( ๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๒,๐๐๐
บาทคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (๔๑๑๖๐๐)
รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพร(อมอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเปEนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน(อยกวา ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน(อย
กวา ๒.๕GHZ และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมน(อยกวา ๑,๐๖๖ MHZ จํานวน ๑
หนวย
- มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมน(อยกวา ๕๑๒ MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด BBR ๓ หรือดีกวา มีขนาดไมน(อยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดบรรจุไมน(อยกวา ๑TB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จํานวนไมน(อยกวา ๑ ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน(อยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมน(อยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานไฟฟUาถนน (๐๐๒๔๒)
หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (๖๑๐๒๐๐)

- 23 -

รายการอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค เดิมตั้งไว( ๒๑๕,๐๗๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๑๕,๐๗๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๒๑๔,๓๐๐ บาทคงเหลือ ๗๗๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ9ายเปFนรายการใหม9)
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานไฟฟUาถนน (๐๐๒๔๒)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร(าง (๕๔๒๐๐๐)
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
รายการ โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองยายสน งบประมาณ ๒๑๔,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผิวจราจรกว(าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๘๓ ม. ปริมาตรหินคลุกไมน(อยกวา ๔๐๐ ลูกบาศกเมตร
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) เดิมตั้งไว( ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (๓๒๐๔๐๐) เดิมตั้งไว( ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๕๐,๐๐๐บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท
โอนลด
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)
งานปUองกันภัยฝSายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)
รายการ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ ตั้งจายไว( ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๔,๒๕๐ บาท โอน
ลดครั้งนี้ ๔,๒๕๐ บาท คงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๒)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ ๑. โครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาของชมรมผู(สูงอายุ เดิมตั้งไว( ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๐,๐๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
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แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ ๑.โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานเกษตรของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เดิมตั้งไว( ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๖,๑๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๖,๑๐๐ บาท
คงเหลือ - บาท
๒.โครงการอบรมหรือศึกษาดูงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เดิมตั้งไว( ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน
๑๗,๘๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๗,๘๕๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) เดิมตั้งไว( ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๒๐,๐๐๐บาท
โอนลดครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดิมตั้งไว( ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑,๔๘๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๑,๔๘๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)
หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท(องถิ่น (๖๑๐๑๐๐)
รายการอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางกรูด เดิมตั้งไว( ๓๕,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๓๕,๐๐๐ บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๓๕,๐๐๐ บาทคงเหลือ - บาท
โอนลด
ด(านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท(องถิ่น (๐๐๒๖๓)
หมวดคาใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)
รายการ โครงการสงเสริมจัดงานประเพณีท(องถิ่น เดิมตั้งไว( ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๑๐,๒๙๐ บาท โอน
ลดครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐ บาทคงเหลือ ๗๐,๒๙๐ บาท
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โอนเพิ่ม
ด(านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)
หมวดคาครุภัณฑ (๕๔๑๐๐๐)
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (๔๑๑๘๐๐) เดิมตั้งไว( ๓๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือกอนโอน ๑๓,๓๓๗.๖๕
บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๗๔,๖๘๐ บาทคงเหลือ ๑๘๘,๐๑๗.๖๕ บาท
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ ๔

ครับ ตามที่ทานปลัดเทศบาลฯ ได(ชี้แจงมานั้นมีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีข(อสงสัย
จะสอบถามหรือไม
-ไมมี
หากไมมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบ
ประมาณในครั้งนี้ด(วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป7 ๒๕๕๕ ด(วยคะแนนเสียงเปEนเอกฉันท
เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม ครับ

ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ

-ไมมี

ประธานสภาฯ

หากไมมีผมขอป6ดการประชุมแตเพียงเทานี้ ผมขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความ
รวมมือเปEนอยางดี ผมขอปFดการประชุม

ปFดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
**************************
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