รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน์
นายเสนาะ
นายวิลาศ
นายเสริม
นายกฤตพจน์
นายสุภาค
นายสุจิน
นายบุญมี
นายสุรเสก
นายวัฒนะ
นางบุญนาค
นายทองสุก

สว่างอารมณ์
ชูดวง
ประเสริฐสุข
สว่างอารมณ์
เกิดสว่าง
พวงมณี
แสงสุข
เพ็งสุวรรณ์
พันธ์ผูก
ชมภู
สินเจริญ
สว่างอารมณ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

พลวัฒน์

สว่างอารมณ์
วิลาศ
ประเสริฐสุข
เสริม
สว่างอารมณ์
กฤตพจน์ เกิดสว่าง
สุภาค
พวงมณี
สุจิน
แสงสุข
บุญมี
เพ็งสุวรรณ์
สุรเสก พันธ์ผูก
วัฒนะ ชมภู
บุญนาค สินเจริญ
ทองสุก สว่างอารมณ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
นางบัญญัติ
เจริญพร
นายสังเวียน
สุวรรณะ
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
นางโสภา
สมพงศ์
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
นางพรรณี
โภชฌงค์
นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
นางสาวแน่งน้อย ไทยเจริญ
นางสาวอรุณ ประสาน
นายอดิศร จันทะวัน
นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
ศุภมิตร
รุ่งเรือง
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน
สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
อรุณ ประสาน
อดิศร จันทะวัน
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุม เวลา ๑0.0๐ น.
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 ญัตติ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ

ครับ เรียน ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมวันนี้ผม
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เนื่องในวรโรกาสราชพิธีพระชนมพรรษา ประจาปี 2558 ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ได้เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวรโรกาสราชพิธีพระชนมพรรษา ประจาปี 2558 ของ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นั้น
ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ดาเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2558 ให้แก่
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
ผู้บริหาร
จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
1. นายจรัญ
งาสุวรรณ์
2. นายพลวัฒน์
สว่างอารมณ์
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
นายเสนาะ
ชูดวง
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
1. นายเสริม
สว่างอารมณ์
2. นายกตฤพจน์
เกิดสว่าง
3. นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
4. นายสุจิน
แสงสุข
5. นายทองสุก
สว่างอารมณ์
6. นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
7. นายสุรเสก
พันธ์ผูก
8. นายวัฒนะ
ชมภู
9. นายสุภาค
พวงมณี
10.นางบุญนาค
สินเจริญ
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามี ข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง

-3ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ประธานสภาฯ

เนื่องด้วยเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) และได้ประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ จัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาสามปีให้จัดทาและทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจาปี จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุมฯ

รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านรองปลัดโสภา สมพงศ์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ให้ที่ประชุมฯทราบด้วย ครับ

นางโสภา สมพงศ์
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางโสภา สมพงศ์ รองปลัดเทศบาลฯ อนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9 ค่ะ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สรุปผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 โดยแยกประเภท
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
1,415,470.34
บาท
2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
บาท
6,683,343.73
3 ค่าตอบแทน
รวม
บาท
247,915.00
4 ค่าใช้สอย
รวม
2,140,440.76
บาท
5 ค่าวัสดุ
รวม
1,559,281.96
บาท
6 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
419,911.53
บาท
7 เงินอุดหนุน
รวม
3,081,808.91
บาท
8 ค่าครุภัณฑ์
รวม
บาท
146,883.20
9 งบกลาง
รวม
1,237,376.55
บาท
รวมเป็นเงินรายจ่ายทั้งสิ้น
16,932,431.98 บาท
รายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ดังนี้
1.หมวดภาษีอากร
จานวน
10,530,688.15
บาท
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
1,462,533.90 บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
551,868.80
บาท
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
จานวน
บาท
5.หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด
จานวน
72,890.00 บาท
6.หมวดรายได้จากทุน
จานวน
บาท
7.หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
16,655,209.87 บาท
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
5,313,431.00 บาท
รวมเป็นเงินรายรับทั้งสิ้น
34,586,621.72
บาท
หมายเหตุ : รายรับสูงกว่ารายจ่าย 17,654,189.74 บาท

-4จึงขอแจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 สองไตรมาสแรก ให้สภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทราบค่ะ
ประธานสภาฯ
ประชุมฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานมานั้น มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดในที่ประชุม มีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ
ไม่มี และรับทราบผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานฯ

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ด้วย
ครับ

นายณรงค์ชัย หลักเมือง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายณรงค์ชัย หลักเมือง
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ดังนี้
กองช่าง
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าและถนน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15
ตาบลบางปะกง งบประมาณ 3,107,300 บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะกง
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00-7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15 ตาบลบางปะกง
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00-7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,157.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กาหนด)
สานักปลัด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จานวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท

-5ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 10 วัตต์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ สายนาสัญญาณวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8

ประธานสภาฯ

ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ

นางโสภา สมพงศ์

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางโสภา สมพงศ์
รองปลั ด เทศบาลฯ ขอชี้ แ จงการโอนงบประมาณในครั้ ง นี้ ค่ ะ อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ให้ เ ป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 มีดังนี้
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สานักปลัด

โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 11,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 89,000 บาท
โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป

หมวด

ค่าใช้สอย

-6ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 25,600 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,400 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
1. รายการ จัดซื้อถังน้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จานวน 1 ใบ ราคา 11,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่จุน้าได้ไม่น้อยกว่า
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3. ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
2. รายการ จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 4,300.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- บุหนังสีดา
- ปรับระดับสูงต่าของเบาะนั่งได้
- ขนาด สูง 102 ซม.
- ความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซ.ม.
- จากเบาะนั่งถึงพนักพิง 64 ซ.ม.
- ความกว้างของพนักพิง 63 ซ.ม.
3. รายการ จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ใช้ทาน้าเย็นสาหรับดื่ม
- แบบตั้งพื้น Built-in Stand (เป็นขาตั้งในตัว)
- จานวน 1 หัวก๊อก
- หัวก๊อก Push-in Faucet (แก้วดัน)
- วัสดุผลิตตัวตู้ด้านหน้าทาจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน
- วัสดุผลิตถังน้าเย็นทาจากสแตนเลสปั้มขึ้นรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว
- ระบบทาความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
- ใช้สารทาความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
รวมทั้งสิ้นเป็นจานวนเงิน 36,600 บาท
(กองช่าง)
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน

หมวด ค่าใช้สอย
-7ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 3,505,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 2,291,019.92 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 1,309,100 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 981,919.92 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 6 ตัว ราคาตัวละ 4,300.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,800.00 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- บุหนังสีดา
-ปรับระดับต่าสูง ของเบาะนั่งได้
-ขนาด สูง 102 ซ.ม.
-ความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซ.ม.
-จากเบาะนั่งถึงพนักพิง 64 ซ.ม.
-ความกว้างของพนักพิง 63 ซ.ม.
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวนเงิน ตั้งจ่ายไว้ - บาท คงเหลือก่อนโอน - บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้
380,000 บาท
โอนเพิ่ม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองบุญประกอบ หมู่ที่ 15 ตาบลบาง
ปะกง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบุญประกอบ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.007.00 เมตร ระยะทางยาว 1,157.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) ตั้งจ่ายไว้
3,107,300.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,107,300.00 บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 865,800 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 3,973,100.00 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน)
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-8รายการ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ราคา ๒9,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2TB จานวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.5 นิ้ว จานวน
๑ หน่วย
รายการ 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
(ipm
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Paralle หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
รวมทั้งสิ้นเป็นจานวนเงิน 1,309,100 บาท
ประธานสภาฯ

ครับ ตามที่ท่านรองปลัดโสภา สมพงศ์ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุมฯ

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภารับทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภา ฯ

หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น.

**************************
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...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
..................................................
(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

