รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
**************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์
๒
นายเสนาะ ชูดวง
๓
นายวิลาศ
ประเสริฐสุข
๔
นายเสริม
สว่างอารมณ์
๕
นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง
๖
นายสุภาค
พวงมณี
๗
นายสุจิน
แสงสุข
๘
นายบุญมี
เพ็งสุวรรณ์
๙
นายสุรเสก พันธ์ผูก
๑๐ นายวัฒนะ ชมภู
๑๑ นางบุญนาค สินเจริญ
๑๒ นายทองสุก สว่างอารมณ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายจรัญ
งาสุวรรณ์
๒
นายศุภมิตร
รุ่งเรือง
๓
นางบัญญัติ
เจริญพร
๔
นายสังเวียน
สุวรรณะ
๕
จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ
๖
นายณรงค์ชัย หลักเมือง
๗
นางโสภา
สมพงศ์
๘
นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร
9
นางพรรณี
โภชฌงค์
10 นายสมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
11 นายยุทธนา อู่สาเภา
12 นางสาวอรุณ ประสาน
13

นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ

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

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
รองปลัด เทศบาลฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
นายช่างโยธา ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
จรัญ
งาสุวรรณ์
บัญญัติ
เจริญพร
สังเวียน
สุวรรณะ
พิณทอง พิณสุวรรณ
ณรงค์ชัย หลักเมือง
โสภา
สมพงศ์
พัฒนศักดิ์ คงสาคร
พรรณี
โภชฌงค์
สมศักดิ์ ขาวชูเกียรติ
ยุทธนา อู่สาเภา
อรุณ ประสาน
ชุรีพร รุ่งอรุณ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อถึงเวลา 10.00 น. เลขานุการให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว 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
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติงานในเทศบาลของเรา ทั้งนี้เพื่อให้
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักผมต้องขอเชิญข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ได้แนะนา
ตัวเองให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ เชิญครับ
นายยุทธนา อู่สาเภา ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารฯ และผู้เข้า
นายช่างโยธาชานาญการ ประชุมทุกท่าน ผมนายยุทธนา อู่สาเภา นายช่างโยธา ชานาญการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองประเวศ อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาปฏิบัติงานในตาแหน่งนายช่างโยธา
ชานาญการ เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ครับ
ประธานสภาฯ
ครับ ตามที่นายยุทธนา อู่สาเภา ได้แนะนาตนเองให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนั้น ผมขอให้ทุกท่านในที่
ประชุมแห่งนี้ปรบมือต้อนรับนายช่างโยธา ชานาญการคนใหม่ของเราด้วยครับ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ และพร้อมกันปรบมือให้การต้อนรับ
ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่องรับรองรายงานผลการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ประธานสภา ฯ
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมาว่ามีข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาด้วยครับ
ที่ประชุม
ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จานวน 12 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ.2559 ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภา
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีรายงานให้สภาฯทราบด้วยครับ
นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 โดยได้กาหนดแนวนโยบายไว้ 7 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านสังคม
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3. นโยบายด้านการศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันรักษาโรค ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
6. นโยบายด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
7. นโยบายด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายพัฒนาระบบ
บริการสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
มาตรา 48 ทศ กาหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล
เปนประจาทุกป จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
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1.นโยบายด้านสังคม
เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ไม่มียาเสพติดแพร่ระบาดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ดังนี้
1.1 พัฒนาคน ชุมชนและสังคม โดยพัฒนา ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ประชาชน การ
พัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน งานสวัสดิการสังคม
1.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สนับสนุนให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาโจรผู้ร้าย และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
การดาเนินโครงการ 29 โครงการ งบประมาณ 14,194,532.93บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4
5
6
7

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบางปะกง(องค์กรสาธารณประโยชน์)

8
9

โครงการผู้สูงอายุสดใสสุขภาพกายใจดีชีวีมสี ุข
โครงการจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาสังคมระดับตาบล

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
11 โครงการสนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
12 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
13 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
14 จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย สาหรับบริการประชาชน
15 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
16 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์
17 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ทต.
18 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการจ้างครูกลุ่มสาระที่ขาดแคลน
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการจัดจ้างบุคลากรครู
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
โครงการสอนดนตรีไทย
โครงการจ้างครูต่างชาติ (ครูสอนภาษาอังกฤษ)
โครงการจ้างครูวิทยากรท้องถิ่นดุริยางค์
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
39,167
54,652.51
7,515,800
1,282,400
41,500
16,970
388,375
20,000
69,600
232,740
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ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

1,091,008.42

2,128,000
24,320
350,000
110,000
300,000
100,000
100,000
80,000
125,000
75,000
50,000
14,194,532.93

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

-4-

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมายสนับสนุนการวมกลุ่มอาชีพ และการเพิ่มรายได้ของประชาชน ดังนี้
2.1ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและหารายได้เสริมให้กับประชาชน
2.2สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้
การดาเนินโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 21,750.40บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2

โครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
11,552
10,198.40
21,750.40

หมายเหตุ

3. นโยบายด้านการศึกษาและการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าหมายสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของประชาชน การร่วมทากิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของประชาชนการ
รักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่และแพร่หลายต่อไปอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นทั้งการศึกษาภาคบังคับการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมตามความเหมาะสม
3.2ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มความสามารถ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ
การดาเนินโครงการ 6 โครงการ งบประมาณ 477,611.84บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

2

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

3
4
5
6

โครงการวันสาคัญของชาติ(งานรัฐพิธี)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการวันเข้าพรรษา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
370,492.84
102,017
5,102
477,611.84

หมายเหตุ
ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ
ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

4.นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ และมีการเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการ
เฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อาจจะทาให้ประชาชนเดือนร้อน
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างหในพื้นที่ เฝ้าระวังปัญหาน้าเสีย ขยะมูลฝอย
4.4 สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างห
การดาเนินโครงการ 7 โครงการ งบประมาณ 1,819,325.50 บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
กาจัดวัชพืชตามแหล่งน้าลาคลอง
โครงการอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
จ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้า
จ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสาธารณะ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
26,217
7,154
89,400
18,354.50
519,000
720,000
439,200
1,819,325.50

หมายเหตุ

-55.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสังคม
เป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาโรคตลอดจนการอนามัยและอนามัยชุมชน
5.2ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหามลพิษ และการบริโภคอย่างถูกวิธี
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
การดาเนินโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 446,900บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
โครงการอบรมทันตสุขภาพ
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการอบรมเสริมสร้างโภชนาการที่ดี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.พร้อมศึกษาดูงาน
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โครงการอุดหนุน อสม.ดาเนินการในพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
13,158
29,364
16,890
11,590
13,890
302,008
60,000
446,900

หมายเหตุ

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

6.นโยบายด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป้าหมายสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารบ้านเมืองอย่างทันต่อเหตุการณ์
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล
6.4ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านต่างห
การดาเนินโครงการ 7 โครงการ งบประมาณ 164,861บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทาแผนชุมชน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
สนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพพัฒนาความรู้เสริมสร้างสมรรถนะพนักงาน
เทศบาล
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ

4,807
17,932
4,807
10,000
11,080
116,235
164,861

7.นโยบายด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและทั่วถึง
7.1 พัฒนาให้มีระบบบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่
7.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การดาเนินโครงการ 11 โครงการ งบประมาณ 12,163,190.95บาท รายละเอียดดังนี้

ดาเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ

-6ที่
1

โครงการ

โครงการเสริมผิวจราจรถนน ค.ส.ล.โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบุญประกอบ
หมู่ที่ 15
2 โครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล. และเสริมผิวจราจร สายเลียบคลองป.พิบูลย์สงคราม หมู่ที่ 16
3 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยกลิ่นนาค หมู่ที่ 16 ตาบลบางปะกง
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองหรือคอสะพานภายในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
6 โครงการปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้าริมคลองผีขุดมาตามแนวถนน หมู่ 14 ตาบลบางปะกง
7 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณ หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง
8 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านมั่นคง (บ้านใหม่นากุ่ม) หมู่ที่ 15
9 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านนายบุญสม เจริญสุข หมู่ที่ 15
10 โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสาธารณะสายเลียบคลองสกัด 40 หมู่ที่ 16
11 โครงการติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ

3,500,000
7,335,600
141,600
42,750
96,000
179,991.46
73,738.33
253,797.57
197,239.61
271,152
171,321.98
12,163,190.95

รายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
1.หมวดภาษีอากร
จานวน
16,835,768.25
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
2,156,036.95
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
1,044,457.46
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
จานวน
5.หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด
จานวน
149,890.00
6.หมวดรายได้จากทุน
จานวน
7.หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
31,245,705.11
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
7,209,288.00
9.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน
9,802,811.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
68,443,956.77
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
1.งบกลาง
จานวน
1,687,443.06
2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
จานวน
2,796,430.34
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
จานวน
13,617,396.62
4.ค่าตอบแทน
จานวน
1,396,773.00
5.ค่าใช้สอย
จานวน
4,786,924.06
6.ค่าวัสดุ
จานวน
3,834,600.40
7.ค่าสาธารณูปโภค
จานวน
837,748.00
8.เงินอุดหนุน
จานวน
4,867,999.69
9.ค่าครุภัณฑ์
จานวน
2,023,001.54
10.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
17,538,000.00
11.รายจ่ายอื่น
จานวน
30,000.00
12.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จานวน
9,802,811.00
(เบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ ถ่ายโอนบุคลากร)
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
63,219,127.71
หมายเหตุ:รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,224,829.06 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-7ประธานสภาฯ
ประชุมฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานมานั้น มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดในที่ประชุม มีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ
ไม่มี และรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโดยอานาจสภา
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโดยอานาจสภา
ในครั้งนี้ด้วยครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ
ขอชี้ แ จงกรณี ก ารขอยกเลิ ก การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมโดยอ านาจสภา ในครั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ได้แจ้งมติ
ครม. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบมาตรการสนับสนุ นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและ
สังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมมาใช้เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลสมทบให้ ทั้งนี้เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพ
รั ง สรรค์ จึ ง ได้ ด าเนิ น การขอเปิ ด ประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2559 เพื่อขออนุมัติใช่จ่า ยเงินสะสมในโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองขวาง จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองเกลือ หมู่ที่ 15,16 ตาบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
1,408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,529.00 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,062,000
บาท โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนั้นเป็นจานวนเงิ น 4,562,000 บาท และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 1,500,000 บาท ไปแล้วนั้น ในเวลาต่อมาจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ฉช 00223.5/ว 4635 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดย
แจ้งว่าโครงการดังกล่าว ที่เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ส่งมาเพื่ อขอรับเงินสนับสนุน
สมทบนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการได้พิจารณาแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4.1-11 ซึ่ง
กาหนดว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะนาไปจัดทา
โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานาเงินสะสมที่
มีอยู่ไปดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยทั้งนี้เทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรั งสรรค์ มีเงินสะสมเพียงพอในการดาเนินการเองทั้งหมด ดังนั้นจึงขอยกเลิกการใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายเลียบคลองขวาง จากสะพานข้ามคลอง
ขวาง ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกลือ หมู่ที่ 15,16 ตาบลบางปะกง เป็นจานวนเงิน
4,562,000 บาท ที่สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ด้วยครับ
ครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองขวางถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองเกลือ หมู่ที่ 15,16 งบประมาณ 4,526,000 บาท ครั้งนี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

-8ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโดยอานาจสภา
ประธานสภาฯ

ครับขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการขออนุมัตใิ ช้จ่ายเงินสะสม ในครั้งนี้ให้ที่ประชุม
ทราบด้วย ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ขอชี้แจงเรื่องการ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ให้
กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอัน
พับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจาและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอสภาฯ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ
ดังต่อไปนี้
กองช่าง

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00240)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
รายการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองขวาง ถึง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเกลือ หมู่ที่ 15,16 ตาบลบางปะกง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
1,408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,529.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกาหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 6,062,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบาบัดน้าเสีย (00245)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
รายการ โครงการก่อสร้างฝาท่อระบายน้าภายในเขตเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จานวน 24 ฝา (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด) งบประมาณ 419,000 บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,481,000 บาท

-9แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
1)หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
31,089,548.07
บาท
หัก
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
2,757,932.25
บาท
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
11,970.00
บาท
ลูกหนี้เงินสะสม
11,970.00
บาท
ลูกหนี้ – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
69,462.00
บาท
- ภาษีบารุงท้องที่
410,082.70
บาท
- ภาษีป้าย
800.00
บาท
3,262,216.95 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
(1) 27,827,331.12 บาท
2)พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
72,845,244.72
บาท
หัก
เงินรับฝาก
1,529,364.01
บาท
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
75,600.00
บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่2)
2.30
บาท
รายจ่ายค้างจ่าย
18,692,584.00
บาท
เจ้าหนี้เงินสะสม
11,970.00
บาท
เงินทุนสารองเงินสะสม
24,708,393.29
บาท 45,017,913.60 บาท
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
(2) 27,827,331.12 บาท
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1)และ(2)จะต้องมียอดเท่ากันเทศบาล จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้
ดังนี้ยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ 1 ตุลาคม 2559
27,827,331.12 บาท
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่จ่าย
4,562,000.00 บาท
เงินฝากก.ส.ท. 10% ประจาปี2559
387,295.77 บาท
สารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)
4,450,000.00 บาท
สารองกรณีสาธารณภัย 10%
2,299,003.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
16,129,032.35 บาท
ประธานสภาฯ
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมฯ
-ไม่มี
ประธานสภาฯ
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ครั้งนี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ
มีมติเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประธานสภาฯ
ครับขอเชิญนายกเทศมนตรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ
นายจรัญ งาสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ อาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ

-10คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕60 มีดังนี้
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(สานักปลัด)
โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 640,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 515,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 480,400 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 34,600 บาท
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นห
รายการ โครงการอบรม อปพร.รุ่นใหม่ และหรือฝึกทบทวนรุ่นเก่า ตั้งจ่ายไว้ 320,000 บาท คงเหลือก่อนโอน
320,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 135,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 185,000 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจาที่ 10 วัตต์ จานวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 10 วัตต์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายนาสัญญาณวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน
รายการ จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.7 แรงม้า
- ความจุถังน้ามัน ไม่น้อยกว่า 0.25 ลิตร
- แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ความยาว 12 นิ้ว
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ โครงการจัดทาป้ายจราจรพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาและ
ติดตั้งป้ายจราจรประเภทต่างห จานวน 26 ป้าย(รายละเอียดตามมาตรฐานทางหลวงสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด)
งบประมาณ 100,000 บาท

-11ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานทั่วไป
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิ้ว
- ทาด้วยไม้สัก
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
- มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน ราคา 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
- กรณีขนาดต่ากว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยายนต์ตามซีซี ที่กาหนดไว้
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รายการ จัดซื้อชุดไมโครโฟนสาหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ราคา 104,000 บาท ประกอบด้วย
- ชุดควบคุมไมค์ห้องประชุม 1 ชุด
- ชุดประธาน 1 ตัว
- ชุดผู้ร่วมประชุม 19 ตัว
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
รายการ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง ราคาซุ้มละ 100,000 บาท จานวน 2 ซุม้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด 4.49 x 2.16 เมตร
- พระบรมฉายาลักษณ์ 2.40 x 1.20 เมตร
- ฐานไฟเบอร์ ขนาด 3.30 x 1.20 x0.80 เมตร
- พานพุ่มไฟเบอร์ สูง 1.00 เมตร
- ตราสัญลักษณ์ “มวก” ไฟเบอร์ ขนาดความสูง 1 เมตร
- ครุฑไฟเบอร์ ขนาด 0.60 เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญ ยาว 1 เมตร
- คชสิงห์
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา
รายการ 1. จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดันสปริง) จานวน 1 เครือ่ ง ราคา 21,400 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2"(58 มม.),1 1/4"(40 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เป็นเหล็ก
ERW STEEL PIPES มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ใช้เส้นลวดสปริงขนาด Ø 6.5 มม.ทาสปริงชนิดรับแรง
ดึงแบบเตเปอร์ขนาด Ø 40 มม.ยาว 55 ซม.เคลือบกันสนิมอย่างดี จุดหมุนต่างหใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ด
กลม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 & IQNET

-

-

-

-

-12เบาะนั่งเป็นพลาสติก ขนาด 27 x 34 x 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผิวเซาะร่อง.ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน
เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสันสดใสปลอดสารพิษ ทาการ
ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5 มม.แข็งแรง ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
เบาะพิงเป็นพลาสติก ขนาด 27 x 34 x 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผิวเซาะร่อง.ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน
เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสันสดใสปลอดสารพิษ ทาการ
ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5 มม.แข็งแรง ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
ป้ายคู่มือเป็นพลาสติก/เหล็ก กรอบป้าย ขนาด 15 x 29 x 1.50 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกโพลิ
เอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่ 100%ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 สีสนั สดใสปลอด
สารพิษ แผ่นป้าย ทาจากเหล็กซิ้งค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ที่มีรูปภาพแสดงท่าทาง พร้อม
ข้อความอธิบายแนะนาการใช้อุปกรณ์
ปลอกมือจับเป็นยาง ทรงกระบอก Øไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
ฝาปิดขาเป็นพลาสติก Ø 58 มิลลิเมตร แบบสวมใน
ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์(EPDM) ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 5.30 x 5.30 x 2.50 ซม.
สีเป็นโพลียูรีเทน(PU)เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนประเภทอะครีลิคอะลิฟาติค(ไม่เหลือง) ชนิดสองส่วนผสม ให้
ความเงางามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง ความทนทานของฟิล์มสี
มากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
การติดตั้งยึดด้วยพลุ๊กเหล็ก ขนาด 3/8

รายการ 2. จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร แขน ลดหน้าท้อง และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้าหนัก) จานวน 1 เครื่อง ราคา
21,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2"(58 มม.),1 1/2"(45 มม.),1 1/4"(40 มม.) หนาไม่น้อยกว่า
2 มม. เป็นเหล็ก ERW STEEL PIPES มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.ลูกน้าหนักเหล็กหล่อมาตรฐาน ขนาด Ø
24.5 ซม.หนา 2.5 ซม.และขนาด Ø18.5 ซม.หนา 2.5 ซม. รวมน้าหนัก 10-12 กก.ใช้เส้นลวดสปริง
ขนาด Ø 6.5 มม.ทาสปริงชนิดรับแรงดึงแบบเตเปอร์ขนาด Ø 40 มม.ยาว 46 ซม.เคลือบกันสนิมอย่างดี
จุดหมุนต่างหใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 & IQNET
- ที่เหยียบเป็นเหล็ก ขนาด ก.13 x ย.31.50 x ส.2.70 ซม.หนา 2 มม. ทรงสี่เหลี่ยม มีขอบกันเท้าตก มี
เส้นนูนสาหรับกันลื่นและมีรูทรงกลมสาหรับระบายน้าที่พื้นรองเหยียบ ทาการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีปั้ม-กด
ด้วยระบบแม่พิมพ์อุตสาหกรรม( PRESS OR STAMPING MOLDING )
- เบาะนั่งเป็นพลาสติก ขนาด 27 x 34 x 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผิวเซาะร่อง .ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน
เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสันสดใสปลอดสารพิษ ทาการ
ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5 มม.แข็งแรง ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
- ลูกกลิ้งเป็นยาง ขนาด Øไม่น้อยกว่า 7 ซม.ยาว 18 ซม.ทรงกระบอกเป็นแท่งเดียวกัน มีปุ่มนูนสาหรับนวด
หลังไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
- ป้ายคู่มือ เป็นพลาสติก/เหล็ก กรอบป้าย ขนาด 15 x 29 x 1.50 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกโพลิ
เอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่ 100%ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 สีสนั สดใสปลอด
สารพิษ แผ่นป้าย ทาจากเหล็กซิ้งค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ที่มีรูปภาพแสดงท่าทาง พร้อม
ข้อความอธิบายแนะนาการใช้อุปกรณ์
- ปลอกมือจับเป็นยาง ทรงกระบอก Øไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์(EPDM) ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 5.30 x 5.30 x 2.50 ซม.

-13- ฝาปิดขาเป็นพลาสติก Ø 58 มิลลิเมตร แบบสวมใน
- สีเป็นโพลียูรีเทน(PU)เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนประเภทอะครีลิคอะลิฟาติค ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงา
งามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี
โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
- การติดตั้งยึดด้วยพลุ๊กเหล็ก ขนาด 3/8"
รายการ 3. จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร ขา สะโพก หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งล้อถ่วง) ราคาเครื่องละ 21,400 บาท จานวน 2
เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2"(58 มม.),1 1/2"(45 มม.),1 1/4"(40 มม.) หนาไม่น้อยกว่า
2 มม. เป็นเหล็ก ERW STEEL PIPES มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ล้อถ่วงใช้เหล็กแผ่นเรียบตัดทรงกลม
ขนาดØ 40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.จุดหมุนต่างหใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO9001 & IQNET
- ที่เหยียบเป็นเหล็ก ขนาด ก.13 x ย.31.50 x ส.2.70 ซม.หนา 2 มม.ทรงสี่เหลี่ยม มีขอบกันเท้าตก มีเส้น
นูนสาหรับกันลื่นและมีรูทรงกลมสาหรับระบายน้าที่พื้นรองเหยียบ ทาการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีปั้ม-กด ด้วย
ระบบแม่พิมพ์อุตสาหกรรม(PRESS OR STAMPING MOLDING)
- ป้ายคู่มือ เป็นพลาสติก/เหล็ก กรอบป้าย ขนาด 15 x 29 x 1.50 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกโพลิ
เอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่ 100%ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 สีสนั สดใสปลอด
สารพิษ แผ่นป้าย ทาจากเหล็กซิ้งค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ที่มีรูปภาพแสดงท่าทาง พร้อม
ข้อความอธิบายแนะนาการใช้อุปกรณ์
- ปลอกมือจับเป็นยาง ทรงกระบอก Øไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- ฝาปิดขา เป็นพลาสติก ขนาด Ø 58 มม. แบบสวมใน
- สีเป็นโพลียูรีเทน(PU)เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนประเภทอะครีลิคอะลิฟาติค ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงา
งามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี
โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
- การติดตั้งยึดด้วยพลุ๊กเหล็ก ขนาด 3/8"
รายการ 4. จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร แขน หัวไหล่ หน้าอก (แบบนั่งยกน้าหนัก) จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างหลักเป็นเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2"(58 มม.),1 1/4"(40 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เป็นเหล็ก
ERW STEEL PIPES มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.ลูกน้าหนักเหล็กหล่อมาตรฐาน ขนาด Ø 24.5 ซม.หนา
2.5 ซม.รวมน้าหนัก 10-15 กก. จุดหมุนต่างหใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO9001 & IQNET
- เบาะนั่งเป็นพลาสติก ขนาด 27 x 34 x 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผิวเซาะร่อง.ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน
เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสันสดใสปลอดสารพิษ ทาการ
ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5 มม.แข็งแรง ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
- เบาะพิงเป็นพลาสติก ขนาด 27 x 34 x 5 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผิวเซาะร่อง.ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน
เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสันสดใสปลอดสารพิษ ทาการ
ขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5 มม.แข็งแรง ทนทานต่อ
สภาพอากาศ
- ป้ายคู่มือเป็นพลาสติก/เหล็ก กรอบป้าย ขนาด 15 x 29 x 1.50 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกโพลิ
เอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่ 100%ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 สีสนั สดใสปลอด
สารพิษ แผ่นป้าย ทาจากเหล็กซิ้งค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ที่มีรูปภาพแสดงท่าทาง พร้อม
ข้อความอธิบายแนะนาการใช้อุปกรณ์

-

-14ปลอกมือจับเป็นยาง ทรงกระบอก Øไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์(EPDM) ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 5.30 x 5.30 x 2.50 ซม.
ฝาปิดขา เป็นพลาสติก ขนาด Ø 58 มม. แบบสวมใน
สีเป็นโพลียูรีเทน(PU)เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนประเภทอะครีลิคอะลิฟาติค ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงา
งามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี
โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
การติดตั้งยึดด้วยพลุ๊กเหล็ก ขนาด 3/8"

รายการ 5. จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร แขน -หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,400 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- โครงการเป็นหลักเหล็กท่อกลมขนาด Ø 2"(58 มม.),1 1/4"(40 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.เหล็กกล่อง
ขนาด 3" x 1 1/2"(74 x 37 มม.) หนา 2 มม. เป็นเหล็ก ERW STEEL PIPES มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. จุดหมุนต่างหใช้บูทและลูกปืนชนิดเม็ดกลม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 & IQNET
- ที่เหยียบเป็นเหล็ก ขนาด ก.13 x ย.31.50 x ส.2.70 ซม.หนา 2 มม.ทรงสี่เหลี่ยม มีขอบกันเท้าตก มีเส้น
นูนสาหรับกันลื่นและมีรูทรงกลมสาหรับระบายน้าที่พื้นรองเหยียบ ทาการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีปั้ม-กด ด้วย
ระบบแม่พิมพ์อุตรสาหกรรม(PRESS OR STAMPING MOLDING)
- เบาะนั่งกรรเชียง เป็นพลาสติก ขนาด 30 x 75 x 4 ซม. ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันสาหรับรองนั่งและพิง.ผลิต
จากพลาสติกโพลิเอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่100% ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 สีสัน
สดใสปลอดสารพิษ ทาการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น ความหนา 5
มม.แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ
- ป้ายคู่มือเป็นพลาสติก/เหล็ก กรอบป้าย ขนาด 15 x 29 x 1.50 ซม. ทรงสี่เหลี่ยม ผลิตจากพลาสติกโพลิ
เอทธีลีน เป็นพลาสติกใหม่ 100%ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816-2556 สีสนั สดใสปลอด
สารพิษ แผ่นป้าย ทาจากเหล็กซิ้งค์ติดทับด้วย STICKER INKJET PRINTER ที่มีรูปภาพแสดงท่าทาง พร้อม
ข้อความอธิบายแนะนาการใช้อุปกรณ์
- ปลอกมือจับเป็นยาง ทรงกระบอก Øไม่น้อยกว่า 40 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.
- ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์(EPDM) ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 5.30 x 5.30 x 2.50 ซม.
- ฝาปิดขาเป็นพลาสติก ขนาด Ø 58 มม. แบบสวมใน
- สีเป็นโพลียูรีเทน(PU)เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนประเภทอะครีลิคอะลิฟาติค ชนิดสองส่วนผสม ให้ความเงา
งามสูง ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สารเคมี เช่น กรด, ด่าง ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี
โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% เหมาะกับโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
- การติดตั้งยึดด้วยพลุ๊กเหล็ก ขนาด 3/8"
รวมเป็นจานวนเงิน 615,400 บาท
(กองคลัง)
โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 48,895 บาท ขอโอนลดครั้งนี้
37,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 11,095 บาท

-15โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
รายการ จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 9 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
- บุหนังสีดา
- ปรับระดับได้
- ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง ขนาด สูง 102 ซม.
- ความลึกจากพนักพิงมาเบาะนั่ง ขนาด 64 ซม.
- ความกว้างจากท้าวแขนมาท้าวแขน ขนาด 63 ซม.
รวมเป็นจานวนเงิน 37,800 บาท
(กองการศึกษาฯ)
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 18,000
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 32,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 20,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 10,000 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน ราคา 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
- กรณีขนาดต่ากว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยา
ยนต์ตามซีซี ที่กาหนดไว้
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมเป็นจานวนเงิน 38,000 บาท

-16(กองช่าง)
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะ และชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 98,224 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 73,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 25,224 บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน)
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ราคา ๒9,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- 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. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
ความสามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 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 ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า
๑ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.5 นิ้ว จานวน ๑
หน่วย
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 1 คัน ราคา 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
- กรณีขนาดต่ากว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยา
ยนต์ตามซีซี ที่กาหนดไว้
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมเป็นจานวนเงิน 73,000 บาท

ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 7
ประธานสภาฯ

นายสุภาค พวงมณี

-17ครับ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่
-ไม่มี
หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณใน
ครั้งนี้ด้วยครับ
มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ญัตติ เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขอเชิญประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหม
เทพรังสรรค์ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ให้ที่ประชุมฯทราบด้วย ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบโดยทั่ว กันอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ผมนายสุ ภ าค
พวงมณี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบาง
ปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยน าผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง 4 ไตรมาส แยกโครงการตามยุ ท ธศาสตร์ และ
งบประมาณจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดังนี้ครับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 32 โครงการ และ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 11 โครงการ อยู่ในระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ โครงการที่ไม่ได้
ดาเนินการจานวน 19 โครงการ รวมโครงการที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น
13 โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,262,191 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 7 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 4 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 3 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 93,819.51 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 7 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 7 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,819,325.50 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 44 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 41 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 3 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 14,025,225.26 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 7 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 4 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 3 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 18,600 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 มีจานวน 42 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 33 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการจานวน 9 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 10,538,971.48 บาท
สรุปโครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
73.38 ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 39,758,132.75 บาท
รายการที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่

-181.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินเดือนพนักงานครู
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมครู
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าจ้างประจาบุคลากรถ่ายโอน

เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน

7,515,800 บาท
1,282,400 บาท
473,100 บาท
147,820 บาท
7,391 บาท
119,000 บาท
257,300 บาท

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดได้ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมได้เลย ครับ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2559
มานั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดในที่ประชุม มีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ

ประชุมฯ

ไม่มี และรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2559 เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข

ประธานสภา ฯ

เรื่องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ขอให้เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ
ตามที่สภาเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข ในประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11
สิงหาคม 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อมาเทศบาลได้ดาเนินการกาหนดราคา
กลาง ตามแบบที่ได้ดาเนินการสารวจไปเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้กาหนดระยะเวลาใน
การก่อสร้าง และระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้ว
เสร็จภายใน 285 วัน ไปแล้วนั้น ซึง่ เวลาระยะเวลาดังกล่าว อาจจะไม่สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปีงบประมาณ 2560
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานราชการ จึงเห็นควรขออนุมัติต่อสภาฯ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข
อีก 1 ปีงบประมาณ
ตามที่ ท่านายกเทศมนตรี ชี้แจงไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข อีก 1 ปีงบประมาณด้วยครับ

-19ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ
สาธารณสุข อีก 1 ปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขอยกเว้นวิธีประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ประธานสภา ฯ

เรื่องขอยกเว้นวิธีประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบด้วย เชิญครับ
ตามทีน่ ายเกริกกฤษณ์ ภู่พูลเพียร ได้ยื่นคาร้องขอดาเนินการเช่าอาคารจานวน 2 ห้องของเทศบาล
บริเวณตลาดกลางสินค้าพื้นฐาน หมู่ที่ 14 ตาบลบางปะกง เพื่อเป็นสถานที่ซ่อมรถยนต์ โดยจะมี
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารซึ่งมีสภาพที่เสื่อมโทรม นั้น ผู้บริหารเทศบาลฯจึงได้มีการประชุม
หารือและมีมติเห็นชอบให้นายเกริกกฤษณ์ ภู่พูลเพียร เข้ามาดาเนินการปรับปรุงอาคารเพื่อเปิด
เป็นสถานที่ซ่อมรถยนต์ได้เนื่องจากอาคารดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะทาให้เทศบาลฯ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีในการ
ประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่อไป
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการโดยวิธีประมูล (1) มีกาหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
(2) มีกาหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติ การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจาเป็นหรือ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดาเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อ
8 ภายใต้บังคับตามข้อ 6 การให้เช่าให้ดาเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1)
ให้ปิดประกาศหรือใบแจ้งความเรื่องดังกล่าวโดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์กร (2) ให้หลักประกัน
ซองประมูลโดยมีมูลค่าเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต่าตามข้อ 14 (1) (3) ให้ผู้ประมูลไปทาสัญญาเช่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
สิบหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่ไปทาสัญญาเช่าภายในกาหนดดังกล่าว หรือไม่วาง
หลักประกันสัญญาเช่าตามข้อ 17 ในวันทาสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริบหลักประกัน
ตามข้อ (2) (4)เงื่อนไขอื่นห ตามที่ผู้มีอานาจอนุมัติกาหนดเป็นกรณีหไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และอีกทั้งผู้เช่าจะ
ดาเนินการปรับปรุงอาคารที่มีสภาพที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้น จึงเห็นควรเสนอสภาฯให้ความ
เห็นชอบให้ใช้วิธีการเรียกผู้เช่าเข้าทาสัญญาโดยตรงกับเทศบาล และขอยกเว้นการดาเนินการให้
เช่าอาคาร โดยไม่ต้องใช้วิธีเปิดประมูล
ตามที่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่าน
ใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบการยกเว้นวิธี
ประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในครั้งนี้ด้วยครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นวิธีประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 10

ญัตติ เรื่อง อื่น ห

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านจะเสนอเรื่องอื่นให้สภารับทราบหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภา ฯ

หากไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.00 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

