รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยทีส่ าม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
นายเสนาะ ชูดวง
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
นายเสริม
สว่างอารมณ์
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
นายสุภาค
พวงมณี
นายสุจิน
แสงสุข
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
นายสุรเสก พันธ์ผูก
นายวัฒนะ ชมภู
นางบุญนาค สินเจริญ
นายทองสุก สว่างอารมณ์

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

หมายเหตุ
ลาป่วย

รายชื่อผู้เข้ารวมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9
10
11
12

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
นางสาวอรุณ ประสาน
น.ส.ชุรีพร รุ่งอรุณ

ตาแหหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยกองสาธารณสุขฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
ศุภมิตร รุ่งเรือง
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน สุวรรณะ
พิญทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
อรุณ ประสาน
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมาย
เหตุ

-2เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงาน
ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ว่าสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 11 คน ครบองค์ประชุมแล้ว
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแหจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 (ครั้งที่ผานมา)
ประธานสภา ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มี
ข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอีกหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 2
ประธานสภา ฯ

เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
วาระที่ 2 ขอให้เลขานุการสภา ฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 59 “ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทาได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย และต้องมีจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคา
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 “ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจานวนเงินที่มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้” (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายการใด
มีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 50 “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน”

ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้ได้
มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีประมาณ พ.ศ. 2560
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา

-3ประธารคณะกรรมการแปรญัตติฯ
เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอ
รายงานการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 44 ข้อ 45
วรรคสาม และข้ อ 50 สภาเทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติฯและได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา
08.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาพิจารณาคาแปรญัตติให้ คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕60 และให้ส่งคืนประธานสภา
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๕9 เพื่อนาเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ดาเนินการ
ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕60 เสร็จ
สิ้นเรียบร้อย ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนั้น ปรากฏว่า มีสมาชิสภา
ท้องถิ่นยื่นเสนอคาแปรญัตติขอแก้ไขร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 จานวน 1 ราย คือ
นายวัฒนะ ชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลคนดังกล่าว แถลงคาแปรญัตติขอแก้ไขร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 กรณีขอ
ลดรายจ่าย งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน หน้า 44 งบประมาณ
2,300,000 บาท ให้เหลือ 2,000,000 บาท โดยในเวลาต่อมาได้เชิญผู้บริหารเทศบาลตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เข้าชี้แจงกรณีดังกล่าว และหลังจากที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับ
ฟัง ค าชี้ แ จงจากสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ยื่ นค าแปรญัต ติ ฯ และผู้ บ ริ ห ารเทศบาลฯทั้ง สองฝ่ า ย
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมแปรญัตติจึงได้ประชุมร่วมกันแล้ว และมีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน 3
เสียง แก้ไขคาแปรญัตติไม่มี งดออกเสียงไม่มี และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ยื่นเสนอคาขอแปรญัตติฯ
ได้รับทราบ โดยให้คงร่างเดิมตามทีน่ ายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เสนอ
ประธานสภาฯ

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงมานั้น สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ลาดับต่อไป
ขอมติที่ประชุม ได้ลงมติว่าเห็นควรให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕60 ตามร่างเดิมที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ หรือไม่ และมีสมาชิกสภาฯท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปราย และได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ตามร่างเดิมที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๑1 เสียง งดออกเสียง
๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

วาระที่ 3 ขั้นลงมติการตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้ตรา เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 10 เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง

-4ประธานสภาฯ

สรุปเป็นอันว่าทีประชุมสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้จะดาเนินการนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณา
ลงนามให้ความเห็นชอบ เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแหก้ไขเปลี่ยนแหปลงคาชี้แหจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานฯ
ขอให้นายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ด้วย
นายจรัญ งาสุวรรณ์
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกง
นายกเทศมนตรี
พรหมเทพรังสรรค์ ขอชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ดังนี้
สานักปลัด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัวราคาตัวละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 17,200 บาท
ข้อความเดิม
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
ราคาตัวละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 17,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-บุหนังสีดา
-ปรับระดับสูงต่าของเบาะนั่งได้
-ขนาด สูง 102 ซม.
-ความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซ.ม.
-จากเบาะนั่งถึงพนักพิง 64 ซ.ม.
-ความกว้างของพนักพิง 63 ซ.ม.
ข้อความใหม
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
ราคาตัวละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 17,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-บุหนังสีดา
-ปรับระดับได้
-ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง ขนาด 102 ซม.
-ความลึกจากพนักพิงมาเบาะนั่ง ขนาด 64 ซ.ม.
-ความกว้างจากท้าวแขนมาท้าวแขน ขนาด 63 ซ.ม.

-5กองชาง
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 6 ตัวราคาตัวละ 4,300 บาท รวมเป็นเงิน 25,800 บาท
ข้อความเดิม
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 6 ตัว
ราคาตัวละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 25,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-บุหนังสีดา
-ปรับระดับสูงต่าของเบาะนั่งได้
-ขนาด สูง 102 ซม.
-ความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซ.ม.
-จากเบาะนั่งถึงพนักพิง 64 ซ.ม.
-ความกว้างของพนักพิง 63 ซ.ม.
ข้อความใหม
จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 6 ตัว
ราคาตัวละ 4,300 บาท
รวมเป็นเงิน 25,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-บุหนังสีดา
-ปรับระดับได้
-ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง ขนาด 102 ซม.
-ความลึกจากพนักพิงมาเบาะนั่ง ขนาด 64 ซ.ม.
-ความกว้างจากท้าวแขนมาท้าวแขน ขนาด 63 ซ.ม.
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ ๒9,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ราคา ๒9,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB

-6-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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-Tหรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratioไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.5 นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
ข้อความใหม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคา ๒9,๐๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 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 ที่มีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งยุบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 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 ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐Base-Tหรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.5 นิ้ว จานวน๑ หน่วย
2. รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,500 บาท
ข้อความเดิม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm
-มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Paralle หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้ได้กับ A3, A๔,
Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
ข้อความใหม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง ราคา 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

-7-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm
-มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้ได้กับ A3, A๔,
Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
กองการศึกษา
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
งบประมาณ 211,000 บาท
ข้อความเดิม
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาดความสูง 0.90 เมตร
ระยะทางยาว 168.7 เมตร (ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด)
ข้อความใหม
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาดความสูง 1.00 เมตร
ระยะทางยาว 165.40 เมตร(ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด)
ประธานสภาฯ
ครับ ตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมฯ
-ไม่มี
ประธานสภาฯ
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2559 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9

ประธานสภาฯ

ครับขอเชิญนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ

นายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอานาจตามระเบียบ
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
โอนเพิ่มตั้งจายเป็นรายการใหม (กองสาธารณสุขฯ)

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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ประเภท อาคารต่างๆ
รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้างโดยประมาณ
12.00 เมตร ยาวโดยประมาณ 20.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด ตามแบบแปลนกาหนด) จานวนเงิน
6,384,000.00 บาท
โอนลด(กองชาง)
ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. และเสริมผิวจราจร สายเลียบคลอง ป.พิบูลย์สงครามหมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง ขนาดกว้าง
7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,540.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) ตั้งจ่ายไว้ 9,671,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 9,671,000.00 บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ 2,335,400 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 7,335,600.00 บาท
เนื่องจากก่อนที่เทศบาลจะดาเนินการก่อสร้างโครงการนี้ ปรากฏว่า ได้มีเอกชนเข้ามาดาเนินการวางท่องระบายน้า
ในแนวเขตอีกทั้งมีสาเหตุมาจากปัญหาอื่นๆอีก ทาให้มีการตัดลดปริมาณงาน มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ในการก่อสร้าง โดย
แยกรายการต่างๆดังนี้ 1. งานวางท่อระบายน้า มีการลดระยะทางท่อลงจานวน 268.00 เมตร จึงทาให้มีการลดปริมาณ
ท่อ,บ่อพัก,เสาเข็ม,คอนกรีต,ทรายรองพื้น,ทรายหยาบ
2.มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากเดิมใช้งานลูกรัง มาเป็นงานดินถมหลังท่อแทน
3.งานย้ายแนวท่อประปา ซึ่งเดิม กาหนดรายละเอียดและราคาอยู่ในแบบแปลนเทศบาลต่อมาสานักงานประปา
ส่วนภูมิภาคแจ้งว่าจะดาเนินการย้ายเอง ดังนั้นจึงทาให้มีการคานวณราคาใหม่ จึงได้มีการปรับลดราคาลง ซึ่ง
จะต้องรายงานให้สภาทราบพร้อมทั้งขอมติสภาอนุมัติในการลดวงเงินครั้งนี้
ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 1,265,880.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 435,295.71 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
274,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 161,295.71 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 1,042,800.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 404,278.23 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 256,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 148,278.23 บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้างตั้งจ่ายไว้ 96,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 51,103.40 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 39,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 12,103.40บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าตอบแทน

-9ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 30,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 19,650.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
9,650.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,000.00บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 29,732.00 บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ 19,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,732.00 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมตั้งจ่ายไว้ 60,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 47,095.24 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
6,100.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,995.24 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 18,034.00บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 18,000.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 34.00 บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้ 250,000.00บาท คงเหลือก่อนโอน 150,690.20 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
80,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 70,690.20บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ คงเหลือก่อนโอน 380,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 40,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 340,000.00 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 3,505,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 807,019.92 บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 806,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,019.92 บาท
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แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งจ่ายไว้ 985,800.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 417,981.99 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
379,671.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 38,310.99บาท
รวมโอนลด(กองชาง) 4,282,821.00 บาท
โอนลด(สานักปลัด)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งจ่ายไว้ 10,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,200.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 1,200.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 40,500.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
19,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 21,500.00บาท
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. รายการ โครงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน
4,400.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 4,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท
2. รายการ โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาล กับหน่วยงานภายนอก ตั้งจ่ายไว้ 10,000.00 บาท
คงเหลือก่อนโอน 8,720.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 8,720.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
3. รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อน
โอน 42,846.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 42,846.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุอื่น ตั้งจ่ายไว้ 100,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 39,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 19,000.00 บาท
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รายการ จัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จานวน 2 ชุด ตั้งจ่ายไว้ 400,000.00 บาท คงเหลือก่อน
โอน 132,500.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 132,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. รายการ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งจ่ายไว้
20,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน - บาท
2. รายการ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งจ่ายไว้ 20,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน
20,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
3. รายการ โครงการเยาวชนพลยุติธรรม:รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทยตั้งจ่ายไว้ 20,000.00 บาท
คงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
4. รายการ โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความ เข้มเข็งสถาบันครอบครัวตั้งจ่ายไว้ 20,000.00 บาท
คงเหลือก่อนโอน 8,920.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 6,394.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,526.00 บาท
รวม โอนลด(สานักปลัด) 315,060 บาท
โอนลด (กองสาธารณสุขฯ)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1. ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 1,200,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 281,914.20 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 251,914.20บาท
2. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ 360,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 220,079.36 บาท
ขอโอนลดครั้งนี้ 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 205,079.36 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 420,000.00บาท
คงเหลือก่อนโอน 420,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
220,000.00บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข

-12งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 500,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 121,900.00 บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ 35,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 86,900.00บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 26,132.00 บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ 26,132.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าวัสดุ
1. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้ 650,000 .00บาท คงเหลือก่อนโอน 318,586.00 บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 100,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 218,586.00 บาท
2. ประเภท วัสดุการเกษตร คงเหลือก่อนโอน 49,170.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 39,000.00 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 10,170.00 บาท
3. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งจ่ายไว้ 30,000 .00บาท คงเหลือก่อนโอน 26,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
26,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 100,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,000.00บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการอบรมฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,636.00
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 20,636.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

-13หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท วัสดุอื่น ตั้งจ่ายไว้ 100,000 .00บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000.00
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน
งาน กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 1,100,000 .00บาท คงเหลือก่อนโอน 697,800.00 บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 170,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 527,800.00 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การเกษตร
งาน อนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ 30,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,783.00
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 3,783.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน – บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การเกษตร
งาน ส่งเสริมการเกษตร
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการฝึกอบรมทาน้าหมักชีวภาพ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 11,645.50 บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ 11,645.00บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.50 บาท
ด้าน งบกลาง
แหผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
ประเภท สารองจ่าย ตั้งจ่ายไว้ 1,164,190.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 1,150,637.49 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
993,923.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 156,714.49 บาท
รวมโอนลด (กองสาธารณสุขฯ) 1,786,119 บาท
รวมงบประมาณ (กองสาธารณสุขฯ) ทั้งสิ้น 6,384,000 บาท
โอนเพิ่มตั้งจายเป็นรายการใหม (สานักปลัด)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อโทรศัพท์สานักงาน จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,250.00 บาท รวมจานวนเงิน 4,500.00 บาท
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

-14- รองรับบริการ called ID
- หน้าจอ LCD 3 บรรทัด
- ปุ่ม Speaker Phone
- ปรับโทรศัพท์ได้ 2 ระดับ
- สายโทรศัพท์ยาว 39 CM.
โอนลด (สานักปลัด)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 45,00.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
4,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 40,500.00บาท
รวมโอนงบประมาณ (สานักปลัด) ทั้งสิ้น 4,500 บาท
โอนเพิ่มตั้งจายเป็นรายการใหม (กองคลัง)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000.00 โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
- แบบทาลายครั้งละ 20 แผน
- ขนาดที่กาหนดเป็นแบบทาลายขั้นต่าต่าครั้ง
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
รายการ

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้ ราคา 5,000.00 โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
-ขนาด 1491X408X878 มิลิเมตร
โอนลด (กองคลัง)

ด้าน บริหารงานทั่วไป
แหผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายไว้ 200,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 89,801.60 บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้ 37,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 52,801.60 บาท
รวมโอนงบประมาณ (กองคลัง) ทั้งสิ้น 37,000 บาท

-15โอนเพิ่มตั้งจายเป็นรายการใหม (กองชาง)
ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน
ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,300.00 บาทโดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน
ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Paralle หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑5๐ แผ่น
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน
ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ
รายการ โคมไฟฟ้า จานวน 20 ชุด ชุดละ 2,900.00 บาท รวมจานวนเงิน 58,000.00 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- หลอดLED คุณภาพสูง
- ตัวโคมทาจากอลูมิเนียม ป้องกันการกัดกร่อน ทนสภาพอากาศได้ดี กันน้าเข้า IP 65
- กันรั่วด้วย ยางซิลิโคน
- กระจายแสงด้วยอะคริลิคใส
- ตัวยึด และสกรู ทามาจากสแตนเลส
- ใช้ได้ทั้งแบบกิ่งเดีย่ ว กิ่งคู่ หรือขาจับยึดกับผนัง
- สามารถคงความสว่างไม่น้อยกว่า 95% ที่ 1,000 ชั่วโมง
- ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวล์ความถี่ 50-60 เฮรตซ์
โอนลด(กองชาง)
แหผนงาน
เคหะ และชุมชน
งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
วัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 21,334.00 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
3,300.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 18,034.00 บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ 3,505,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 865,019.92 ขอโอนลดครั้ง
นี้ 58,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 807,019.92 บาท
รวมโอนงบประมาณ (กองชาง) ทั้งสิ้น 61,300 บาท

-16โอนเพิ่มตั้งจายเป็นรายการใหม (กองการศึกษาฯ)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
18,000 บาท ขนาด 18,000 BTU 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000.00 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
- ราคาที่กาหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
ชนิดติดผนัง
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช่หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าหน่วยบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นาจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้ก็คือ EER ถ้าค่าของ EER
สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดี
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
โอนลด (กองการศึกษาฯ)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 5,0,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 17,764.00 ขอโอน
ลดครั้งนี้ 17,764.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,004.00 บาท
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 3,0,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 9,679.00 ขอโอนลดครั้งนี้
5,675.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท

-17ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การศึกษา
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายไว้ 25,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 25,000.00 ขอโอนลด
ครั้งนี้ 25,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
รายการ โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตั้งจ่ายไว้ 3,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,000.00 ขอโอนลดครั้งนี้
3,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
รายการ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตั้งจ่ายไว้ 3,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 3,000.00 ขอโอนลดครั้งนี้
3,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
รายการ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตั้งจ่ายไว้ 40,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 15,680 ขอโอนลดครั้ง
นี้ 15,680 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน –บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน กีฬาและนันทนาการ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ตั้งจ่ายไว้ 25,000.00 บาท
คงเหลือก่อนโอน 25,000.00 ขอโอนลดครั้งนี้ 25,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
รายการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายไว้ 150,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 47,983.00 ขอโอนลด
ครั้งนี้ 47,983.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
รายการ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งจ่ายไว้ 80,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 74,898.00 ขอโอนลดครั้งนี้
74,898.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
รายการ โครงการวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายไว้ 50,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000.00 ขอโอนลดครั้งนี้
50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน -บาท
รวมโอนงบประมาณ (กองการศึกษาฯ) ทั้งสิ้น 268,000 บาท
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

ครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-18หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้ด้วยครับ

ที่ประชุมฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕9 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
รับทราบ
เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ครับ เชิญนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงิน ในครั้งนี้ ครับ

นายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขออนุญาตชี้แจงครับ อาศัยอานาจตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง
ปี ดังนั้น เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จึงขออนุมัติกันเงินโดยอานาจสภาฯ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(กองสาธารณสุขฯ)

ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท อาคารต่างๆ
รายการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้างโดยประมาณ
12.00 เมตร ยาวโดยประมาณ 20.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด ตามแบบแปลนกาหนด) จานวนเงิน
6,384,000.00 บาท
กองชาง
ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน
ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา(18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 3,300.00 บาท
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Paralle หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑5๐ แผ่น
2.รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 8,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-19- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Paralle หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสามารถใช้ได้กับ A3,
A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
3. รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน ๒9,๐๐๐ บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจา Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1.เป็ น แผงวงจรเพื่ อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี ห น่ ว ยความจ าขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 1 GB หรื อ
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีวามสามารถในการ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
3.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งยุบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามรถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 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 ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐Base-Tหรือดีกว่าจานวนไม่น้อย
กว่า๑ ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.5 นิ้ว จานวน
๑ หน่วย
ด้าน
บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้า และถนน
หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. และเสริมผิวจราจร สายเลียบคลอง ป.พิบูลย์สงครามหมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง ขนาดกว้าง
7.00 เมตร ระยะทางยาว 1,540.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน 7,335,600.00 บาท
-20-

กองการศึกษาฯ
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
18,000 บาท ขนาด 18,000 BTU 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,000.00 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน
ดังนี้
- ราคาที่กาหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
ชนิดติดผนัง
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช่หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าหน่วยบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นาจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้ก็คือ EER ถ้าค่าของ EER สูง
ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดี
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว
5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แหผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาดความสูง
1.00 เมตร ระยะทางยาว 165.40 เมตร(ตามรายละเอียดเทศบาลกาหนด) จานวนเงิน 211,000 บาท
รวมทั้งหมด 7 รายการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 14,239,400 บาท
จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติ
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ตามทีน่ ายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติกันเงินโดย
อานาจสภาในครั้งนี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินโดยอานาจสภา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ญัตติ ขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น ยกเว้นวิธีการประมูลการเชาอสังหาริมทรัพย์
ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในครั้งนี้ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน
นางโสภา สมพงศ์ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเรื่องยกเว้นวิธีการประมูลการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ สืบเนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลได้ดาเนินการให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่
เข้ามาติดต่อทาสัญญาเช่าห้องซึ่งเป็นอาคารโดยกั้นเป็นห้องๆ มาประกอบอาชีพค้าขาย โดย
ระบุให้ทาสัญญาเช่าปีต่อปี เมื่อครบกาหนดสิ้นปี ก็มีการต่อสัญญากันใหม่ โดยอัตราค่าเช่ามา
จากการกาหนดโดยมติที่ประชุมอันประกอบด้วย ผู้บริหารของเทศบาลและและผู้เช่า โดยคิดค่า
เช่าห้องละ 200 บาท/เดือน ค่าน้า,ค่าไฟฟ้า คิดเงินแยกต่างหาก ณ ตอนนั้นเทศบาลไม่ได้นา
ระเบียบที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาปฏิบัติใช้ ในเรื่องการประมูลราคาอัตราค่าเช่าห้องและ
กาหนดระยะเวลาในการทาสัญญา ดังนั้น ณ ปัจจุบัน เทศบาลจะกาหนดการปฏิบัติใหม่ ในเรื่อง
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 การให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการโดยวิธีประมูล (1) มีกาหนดไม่เกิน
สามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ (2) มีกาหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
การเช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจาเป็น หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดาเนินการก็ได้ ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย จากเหตุผลที่กล่าวมาเทศบาลได้ดาเนินการทาสัญญากับผู้เช่า
เพียง 1 ปี และหากมีการขยายเวลาต่อสัญญาเช่าออกไป ก็กาหนดเพียง 1 ปี ซึ่งเป็นอานาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปี เทศบาลจึงได้ขยายเวลา
ต่อสัญญาเช่าให้กับประชาชนต่อไปอีก ดังนั้นหากเป็นการเริ่มต้นใหม่ โดยการยกเลิกสัญญาเช่า
และใช้วิธีการประมูลตาม ข้อ 6 วรรคแรก ก็เป็นการยากลาบากต่อประชาชนผู้เช่ารายเดิม ซึ่งได้
ใช่เงินลงทุนไปกับอาชีพมากแล้ว หากประมูลไม่ได้ ทรัพย์สินที่ลงทุนก็จาศูนย์เปล่า อันเป็นการ
ขัดแย้งกับเหตุผลที่ได้ก่อสร้างอาคาร สาหรับใช้เป็นตลาดประกอบอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงขออานาจสภา ยกเว้น ไม่ต้องดาเนินการตาม ข้อ 6 วรรคแรก แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543 แต่ให้ใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ในการทาสัญญากับประชาชนในแต่ละราย
โดยใช้อัตราค่าเช่าต่อเดือนตามที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด
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-22ครับตามที่ท่านรองปลัดได้ชี้แจงมาแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบยกเว้นวิธีการประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นวิธีการประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์และให้ใช้ดุลพินิจของ
นายกเทศมนตรีในกรณีเทศบาลทาสัญญากับผู้เช่าด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ญัตติ แหตงตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลฯ
ครับขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในครั้งนี้ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน
นางโสภา สมพงศ์ รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ค่ะ สืบเนื่องจากได้มีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 แจ้งแนวทางการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือมีโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาภายในองค์กรนั้น จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการ จะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 1 คน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ ดังนั้นจึงขอให้สภาเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นสมควรเข้ามาเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รังสรรค์ และขอมติที่ประชุมสภารับรองในครั้งนี้ด้วยค่ะ
เชิญที่ประชุมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ครับ
ครับผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอเสนอ
นางอุษณีย์ ศิริชาติ อาจารย์โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแล้วเป็น
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เนื่องจากเป็นอาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
ครับตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมานั้น มีท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้อาจารย์อุษณีย์ ศิริชาติ เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ญัตติ อื่น ๆ
มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่
ไม่มี
หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้ว ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
******************
...................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุ ม
(นายทองสุก สว่างอารมณ์)
เลขานุการสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
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(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)
ประธานสภาสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นางบุญนาค สินเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายเสริม สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๑
.................................................. กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

