รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจาปี พ.ศ. 2557
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12
------------------ผู้มาประชุม
1. นายเยี่ยม
2. นายวรรณชัย
3. นายธีรวุฒิ
4. นายเดชา
5. นายไพโรจน์
6. นายวีรพงษ์
7. นายเสมอ
8. นางพรพักตร์
9. นายชลอ
10. นายบารุง
11. นางสมจิตร
12. นางสาวฐิติกานต์
13. นายนเรศ
14. นายดารงค์ศักดิ์
15. นายพัชรพล
16. นายพิชัย
17. นายสวงค์
18. นางนันทนีย์
19. นางสมบูรณ์
20. นายปรีชา
21. นายอานาจ
22. นายสนิท
23. นายทรงสวัสดิ์
24. นายชัยชนะ
25. นายสมปอง
26. นายอนันต์
27. นายชั้น
28. นายทวีศักดิ์

เทพธัญญะ
อิทธิมณีสิริ
กลิ่นกุสุม
กลิ่นกุสุม
อินทร์เนื่อง
พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
เขียวเปี่ยม
เต็กสี
พลอยแสนรัก
สมพืช
ลิมปตานนท์
เด่นดวง
นาคนิกร
แต้เจริญ
คุณสมบัติ
ศรีคาดอกแค
บัวเผื่อนหอม
วัฒนภิโกวิท
วงษ์ศิริวรรณ
เรียนหัตถกรรม
จิรศักดิ์
บุญธรรม
รุจสิรภัทร
นุชประเสริฐ
กมลเวช
จึงสุระ
รักสูงเนิน
วิจิตรวงศ์วาน

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศ

ยิ่งแจ่มศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล (ไปราชการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายรัตนโชติ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พันโทนายแพทย์วิสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์
3. นายวัชรพล
4. นายสุเมธ
5. นายกนกชัย
6. นายครรชิต
7. นายสง่า
8. นายเอกภพ
9. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ
10. นางสาวชฎารัตน์
11. นางเมตตา
12. นางสาวพลาพร
13. นายวชิรวิชญ์
14.นางทิพวัลย์
15.นายพิเชษฐ์
16.นายวงศกร
17.นางธัญญา
18.นางอารีย์
19.นางอรุณศรี
20.นางจับใจ
21.นายประเทือง
22.นายสมบูรณ์
23.นางจุฑารัตน์
24.นางนพทา
25.นางตุ๊กตา
26.นางศรีพัฒน์
27.นางอารีย์
28.นางธิติมา
29.นางสังวาลย์
30.น.ส.นวพร
31.นางอรพิณ
32.นางปราณี

กลิ่นกุสุม
สันติยานนท์
แก้วจ้อย
กัลยาณสิทธิ์
อนันต์ชนม์วงศ์
อมรทิพย์รัตน์
จรัสบุญไพศาล
สัมพันธ์เวชกุล
บาเทิงเวชช์
กุศล
นกเกตุ
สมพรบรรจง
ทรัพย์ส่งสุข
เทพธัญญะ
ไหวติง
อุดมโภชน์
แฟงจันทร์
เชยโภคา
บุญธรรม
สุภีโส
วงษ์ศิริวรรณ
วัฒนภิโกวิท
เมืองปฐม
บุญพร
งามประเสริฐ
สันสถิตย์
ทองอ่วม
นุตะลัย
พร้อมอาสา
รุ่งสว่าง
รจนา
คามัน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝุายการโยธาฯ
หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝุายส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
สถาปนิก 7 วช
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
ชุมชน 54 (ซอย 16)
ชุมชน 54 (ซอย 16)
ชุมชน 54 (ซอย 16)
ชุมชนซอยสายเงิน
ชุมชนชมฟูาวรางกูล
ชุมชนซอยรังสิต-นครนายก20
ชุมชนซอยรังสิต-นครนายก 4
ชุมชนซอยคุ้มเกล้า
ชุมชนซอยคุ้มเกล้าเจริญสุข
ชุมชนซอยรังสิต-ปทุมธานี
ชุมชนซอยสุขเกษม
ชุมชนซอยสุขเกษม
ชุมชนซอยสุขเกษม
ชุมชนสินสมุทร
ชุมชนซอยร่วมมิตร
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล
ประจาปี พ.ศ. 2557 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม แล้ว ขอ
เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัยและก ล่ า ว เ ปิ ด
ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

สวัส ดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหั ว หน้าส่ ว น
การงานทุ ก ท่ าน วั น นี้เ ป็น การประชุ ม สภาเทศบาล สมั ยสามั ญ สมัย ที่ส อง
ประจาปี พ.ศ. 2557 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ด้วยมีพนักงานได้โอน(ย้าย) มาดารงตาแหน่งที่เทศบาลนครรังสิต ดังนี้
1.1 นางเมตตา นกเกตุ โอนย้ายมาจากเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวั ด
สมุทรสาคร มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการการกองการศึกษา
1.2 นายวงศกร อุดมโภชน์ โอนย้ายมาจากเทศบาลนครภูเก็ต มาดารง
ตาแหน่งสภาปนิก 7 วช
เทศบาลนครรังสิต ยินดีต้อนรับ
2. เรื่องการแจ้งยกเลิกโครงการ
2.1 แจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อน้าเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัดชนิด
ไม่มีหลังคา งบประมาณ 1,800,000.00 บาท (กองสาธารณสุข)
2.2 โครงการก่ อ สร้ า งดาดปู น ภายในรั้ ว รอบบ่ อ น้ าที่ 4 (เปลี่ ย นแปลง
สถานที่ก่อสร้างเป็ นบ่อน้าที่ 3) งบประมาณ 1,800,000.00 บาท (กอง
สาธารณสุข)
เนื่ อ งจากสถานที่ ที่ จ ะด าเนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการข้ า งต้ น มี ลั ก ษณะ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการปรับเปลี่ ยนประโยชน์การใช้งาน
จากอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์พึงพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 ให้ส อดคล้ องและ
เอื้ออานวยต่อการทางานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนรูปแบบประมาณ
ราคาโครงการที่ได้กาหนดไว้เดิมอย่างรอบคอบอีกครั้ง ดังนั้น จึงขอยกเลิ ก
โครงการไว้ก่อน
เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะต้องดาเนินการก่อสร้างสถานที่ผลิตซึ่งอยู่
ระหว่างเข้าแผนพัฒนาประจาปี 2557 และจะต้องใช้เวลาการก่อสร้างสถานที่
ผลิตส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันดังนั้นจึงต้องขอยกเลิกโครงการไว้ก่อน
2.3 โครงการก่ อ สร้ า งทางจั ก รยานพร้ อ มปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ช่ ว งหมู่ บ้ า น
มัณฑนา 2 ถึงหมู่บ้านนฐดา งบประมาณ 7,500,000.00 บาท
เนื่องจากโครงการดังกล่าวพื้นที่การดาเนินการอยู่ในแนวเชื่อมต่อจากการ
ก่อสร้างกาแพงกั้นน้าของชลประทาน ประกอบกับเทศบาลฯ ยังไม่ได้รับมอบ
พื้นที่การก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอยกเลิกโครงการไว้ก่อน
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
-ส าหรั บรายงานการประชุ มท่า นสมาชิ กสภาเทศบาลทุก ท่านคงได้รับ แล้ ว
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง ขอเชิญครับ
-เมื่ อ ไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเห็ น ชอบรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2557 (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่สี่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน
-ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้ทรงเกียรติ
ทุ ก ท่ า น ตามระเบี ย บเทศบาลนครรั ง สิ ต ว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ เ ด็ ก นัก เรี ยน นั กศึ ก ษาและผู้ ด้ ว ยโอกาส ตามอ านาจหน้ าที่ ข อง
เทศบาลนครรั ง สิ ต พ.ศ. 2556 ซึ่ ง ประกาศเมื่ อ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.
2557
ข้อ 11 “ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผู้มี
สิทธิรับทุนจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 โดยคณะกรรมการอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนประชาคม ครู หรืออาจารย์ของสถาบันการเรียนที่
อยู่ในเขตพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตที่ได้รับเลือกจากสภาเทศบาล ทา
หน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหา และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ในการด าเนิ น การคั ด เลื อ กจนเสร็ จ สิ้ น และส่ ง รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ ทุ น ให้
นายกเทศมนตรี พิ จารณา หากนายกเทศมนตรี เ ห็ น ชอบให้ ป ระกาศบุ ค คล
ดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิรับทุนต่อไป”
ในการนี้เพื่อขอให้สภาเทศบาลคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขต
ละ 1 ท่าน รวมจานวน 4 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน

นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นางสมจิตร ลิมปตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุสภาเทศบาล ได้ชี้แจงให้ ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว นั้น ขอให้ ที่
ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละเขตเพื่อเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน จานวน 4 ท่าน ขอเชิญครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสมจิตร
ลิมปตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายบารุง สมพืช
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน เขตที่ 1 ครับ
ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก เป็นอันว่ามอบหมายให้นายบารุง สมพืช
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน ของเขตที่ 1
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ครับ

นายพัชรพล คุณสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายพัชรพล
คุณสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายนเรศ นาคนิกร
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน เขตที่ 2 ครับ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก เป็นอันว่ามอบหมายให้นายปรีชา
เรียนหัตกรรม เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน ของเขตที่ 2

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 ครับ

นายสนิท บุญธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสนิท
บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอ นายอานาจ จิรศักดิ์
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน เขตที่ 3 ครับ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก เป็นอันว่ามอบหมายให้นายอานาจ
จิรศักดิ์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน ของเขตที่ 3

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 4 ครับ

นายอนันต์ จึงสุระ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายอนันต์
จึงสุระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ขอเสนอ นายชัยชนะ นุชประเสริฐ
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน เขตที่ 4 ครับ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรองครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่

มติที่ประชุม

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก เป็นอันว่ามอบหมายให้ นายชัยชนะ
นุชประเสริฐ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน ของเขตที่ 4
เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นายบารุง สมพืช
2. เขตเลือกตั้งที่ 2 คือ นายนเรศ นาคนิกร
3. เขตเลือกตั้งที่ 3 คือ นายอานาจ จิรศักดิ์
4. เขตเลือกตั้งที่ 4 คือ นายชัยชนะ นุชประเสริฐ
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองการศึกษา)
-ขอเชิญผู้บริหาร

6
นายไพบูลย์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผม นายไพบูล ย์ พิทักษ์ไพบูล ย์กิจ รองนายกเทศมนตรี นครรังสิต ขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้มีการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 สาหรับกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ของห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ห้อง เป็นเงิน
1,000,000,- บาท โดยตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดั บก่ อนวั ยเรียนและ
ประถมศึกษา) แต่เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของห้องเรียนอัจฉริยะมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงพัฒนาขึ้นให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้นจากเดิม ประกอบกับมีการเพิ่มวงเงินใน
การจัดซื้อจากวงเงินเดิมมา เป็นเงิน 1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงทาให้ไม่เพียงต่อการ
จัดซื้อในครั้งนี้ นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยการโอนเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาลนครรังสิต ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อม
ติดตั้งจานวน 2 ห้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การโอนเงินงบประมาณ
รายการโอนเพิ่ม
รายการโอนลด
แผนงาน การศึกษา
แผนงาน การศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งาน
กีฬาและนันทนาการ
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการ
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของห้องเรียน
อันเป็นสาธารณประโยชน์
อัจฉริยะ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ห้อง
-โครงการเงินอุดหนุนเงินเพื่อการจัดตั้งและ
ดาเนินงานของชมรมกีฬาในเขตเทศบาล
นครรังสิต
รวมโอนเพิ่ม 100,000.- บาท
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ข้อความเดิม
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000.- บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0
GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

รวมโอนเพิ่ม 100,000.- บาท

ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
งบประมาณตั้งไว้ 1,100,000.- บาท
-ขนาดจอ (Exffective Screen Size) วัดตามแนวทแยง
มุมไม่น้อยกว่า 95 นิ้ว
-เป็นกระดานที่ใช้เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด (Infrared)
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ข้อความใหม่

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จานวน 1 หน่วย
-มีแปูนพิมพ์ (Keyboard) แบบมาตรฐาน
PS/2 หรือ USB มีปุมกดไม่น้อยกว่า 101 Key มีอักษร
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ปรากฏอยู่บนแปูนพิมพ์อย่าง
ชัดเจน และถาวรเป็นเนื้อเดียวกันกับแปูนพิมพ์
-มี Mouse ชนิด Optical Scrolling เป็นแบบ USB
หรือดีกว่า
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ
10/100/1,000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการมีลิขสิทธิ์ มีรายละเอียด
ดังนี้
-เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์
-มีแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้ง จานวน 1 ชุด

หรื อ ระบบอิ เ ล็ ก โตรแมกเนติ ก (Electromagnetic) หรื อ
ดีกว่า
-สามารถแสดงผลคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นเครื่ อ งฉายระบบ
LCD/DLP หรือดีกว่า
-พื้นกระดานทาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และลดแสง
สะท้อน (Low Glare Screen)
-สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนังและติดตั้งบน
ขาตั้งที่มีล้อเลื่อน
-สามารถใช้นิ้วหรือวัตถุในการวาดเขียน วาดภาพ
หรือควบคุมการทางานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
-วั ต ถุ ใ นการเขี ย นกระดาน (Marker) เป็ น อุ ป กรณ์
มาตรฐานพร้อมกับจอรับภาพซึ่งสามารถทางานแทนเมาส์
สามารถท างานร่ ว มกั บ กระด านแบบมี ปฏิ สั ม พั น ธ์
(Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย
-การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรือทาง
พอร์ต USB 2.0 หรือดีกว่า
-มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทางาน มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
-สามารถนาเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิ่ง วีดีโอเสียงได้
-สามารถจั ด เก็ บ ค้ น หา บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ) ในรูปแบบข้อความ
กราฟฟิก ภาพนิ่ง วีดีโอ เสียง ได้
-สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสานักงานได้ เช่น MS
Office,Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนลง
รวมในไฟล์เอกสารไฟล์คานวณ,ไฟล์นาเสนองานได้
-รองรั บ การเขี ย นด้ ว ยลายมื อ และรั บ เข้ า เป็ น ตั ว พิ ม พ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
-รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
-สามารถท างานร่ว มมือ กั บระบบปฏิบั ติ การWindows
หรือ Linux หรือ Mac หรืออื่นๆได้
-สามารถกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
1.2คุณสมบัติทางเทคนิค
-มีระบบเครื่องเสียงและลาโพง 1 คู่ กาลังขับไม่ต่ากว่า

3.เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จานวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
-เป็นเครื่องฉายภาพวิดีโอและคอมพิวเตอร์เป็นระบบ
LCD หรือ DLP โปรเจคเตอร์
-มีความสว่างในการฉายภาพไม่น้อยกว่า 3,000
ANSI Lumens
-สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ความละเอียดภาพ
ระดับ XGA (1024x768) หรือดีกว่า
-สามารถรับสัญญาณวีดีโอระบบ NTSC,PAL,SECAM
-มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทางานของเครื่อง
โปรเจคเตอร์
-ใช้ได้กับไฟฟูา 100-240 โวลต์ 50/60Hz
-รับประกันตัวเครื่องอย่างน้อย 1 ปี หลอดภาพ 3
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20 Watt ต่ อ ข้ า ง (RMS) ติ ด ตั้ งอย่ า งเรี ยบร้ อ ยบนตั ว
กระดานจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
4.ชุดกระดานอัจฉริยะ จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
-ปากกาควบคุมการทางานเป็นระบบอิเล็กโตรแมกเนติก
4.1กระดานอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบตอบได้ (Interactive แบบไร้สายและไม่ใช้แบตเตอรี่
board) ขนาดวัดตามเส้นทแยงมุมได้ไม่
-ปากกาควบคุมสามารถใช้งานเหมือนเมาส์ทั้งการคลิก
น้อยกว่า 78 นิ้ว
ซ้ายและคลิกขวา
-ผิวบอร์ดสร้างจากพลาสติกเมลามีนแข็งเคลือบด้วย
-มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มี
ฟิล์มพิเศษลดแสงสะท้อน
คลังข้อมูลบทเรียนสาเร็จรูปข้อมูลรูปภาพ รูปทรง แบ่งเป็น
-ใช้เทคโนโลยีแพสซีพอิเล็คโทรแมกเนติก
หมวดหมู่ตามสาขาวิชาต่างๆ สามารถดึงมาใช้งานได้โดยง่าย
(Passive Electromagetic)
และมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 3,000 ข้อมูล
-ควบคุมการใช้งานผ่านปากกาชนิดไร้สาย
-เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าตรฐานจากกลุ่ ม ประเทศในยุ โ รป
(e-pen) ไม่ใช้แบตเตอรี่ มีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมือนเมาส์
ทั้งคลิกซ้ายและคลิกขวา
อเมริกา หรือญี่ปุน
-สามารถต่อและรับไฟเลื้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
-มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
ผ่าน USB Port หรือ จากส่วนอื่น
-ต้องมีห นังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิ ตหรือผู้
-เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากกลุ่มประเทศในยุโรป
นาเข้าโดยตรง (มีเอกสารแสดงวันยื่นซอง)
อเมริกา หรือญี่ปุน
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้
-มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษหรือ
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
ภาษาไทย
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
-ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้
-เป็นระบบ LCD Panel หรือ DLP โปรเจคเตอร์
นาเข้าโดยตรง (มีเอกสารแสดงวันยื่นซอง)
-มีความสว่างในการฉายภาพไม่ต่ากว่า 3,000 ANSI
4.2ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
Lumens
-ใช้ควบคุมการทางานบนกระดานระบบอิเลคโตรแมก
-ความละเอียดภาพระดับ XGA เป็นระดับความละเอียด
เนติค โดยอุปกรณ์เป็นแบบไร้สายและไม่ใช้แบตเตอรี่ทาให้ ของภาพที่ Ture
มีน้าหนักเบาเหมาะกับการใช้งาน
-ควบคุมสั่งการฟังก์ชั่นต่างๆของซอฟแวร์ได้ สามารถ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีคุณสมบัติดังนี้
-มีห น่ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อ ยกว่า 4แกน
ขีดเขียน และลบข้อความได้ด้วยเมาส์แบบปากกาด้ามเดียว
หลั ก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมี
-มีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมือนเมาส์ทั้งคลิกซ้าย
ความเร็วสั ญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมี
และคลิกขวา (ด้วยปุุมด้านข้างปากกา) รวมถึงการ
“Double Click” ง่ายต่อการใช้งานและมีความแม่นยาสูง หน่วยความจาแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8
MB จานวน 1 หน่วย
4.3ไม้คฑา (Activewand) มีคุณสมบัติ ดังนี้
-มี ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ พื่ อ แ ส ด ง ภ า พ แ ย ก จ า ก
-เป็นไม้คฑามีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
แผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
เหมาะสาหรับเด็กที่เอื้อมไปไม่ถึงด้านบนของกระดาน
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-ใช้ควบคุมการทางานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์
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แทนปากกาและเมาส์ได้
-มีฟังค์ชั่นพิเศษ เช่นการเลื่อนพอยเตอร์
(Pointer) การคลิก ลากวาง หมุนออบเจ็คต่างๆ กระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ได้
4.4โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนการสอน สาหรับ
ครูผู้สอน มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน งานนาเสนอในรูปแบบฟลิปชาร์ต
(Filpchart) พร้อมการแสดงไฟล์ภาพนิ่ง วีดีโอ และไฟล์
เสียง เพื่อใช้งานร่วมกับกระดานอิเล็กทรอนิคส์แบบ
โต้ตอบ
-สามารถเปลี่ยนสี ขนาดเส้นของปากกา ได้
-มีเครื่องมือพิเศษ เช่นไม้บรรทัด วงเวียน เครื่องคิด
เลข นาฬิกา เป็นต้น
-มีฟังก์ชั่นแฮนด์ไรติ้งเรคคอนิชั่น (Hand Writing
Recognition) สาหรับแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์
(ภาษาอังกฤษ) ตัวเลขและรูปภาพได้
-มีฟังก์ชั่นไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) สาหรับเชื่อมโยง
ไปยังเว็บไซต์,ข้อมูล,ฟลิปชารต์อื่น หรือซอฟต์แวร์ที่
ต้องการได้ทันที
-มีฟังก์ชั่นบันทึกข้อความในแต่ละหน้าฟลิป ชารต์
(Page Note) เพื่อขยายข้อความในหน้านั้น ๆ
-สามารถใช้ฟังก์ชั่นการขยายภาพ การบัง การแสดง
ข้อมูลเฉพาะส่วน (Sport Light) ประกอบการสอนได้
โดยง่าย
-มีข้อมูลบทเรียนสาเร็จรูป ข้อมูลรูปภาพ รูปทรง
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาต่าง ๆ สามารถดึงมาใช้
งานได้โดยง่าย
-สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ได้ฟรีจากเว็บไซต์ผู้ผลิต
-สนับสนุนการใช้งานกับระบบปฏิบัติการวินโดว์เวอร์
ชั่น 98/ME/2000/NT/XP

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่ า 600:1 และมี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18 นิ้ ว จ านวน 1
หน่วย
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการมีลิขสิทธิ์
มีรายละเอียดดังนี้
-เป็ นโ ปร แก รม ระ บบ ปฏิ บั ติ กา รส าห รั บ เค รื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์
-มีแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้ง จานวน 1 ชุด
5.ไม้คฑา(Activewand) มีคุณสมบัติดังนี้
-เป็ น ไม้ ค ฑามี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 50 เซนติ เ มตร
เหมาะส าหรั บ เด็ ก ที่ เ อื้ อ มไปไม่ ถึ ง ด้ า นบนของกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์
-ใช้ควบคุมการทางานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ แทน
ปากกาและเมาส์ได้
-มีฟังก์ชั่นพิเศษ เช่น การเลี่อนพอยเตอร์ (Pointer) การ
คลิก ลากวาง หมุนออบเจ็คต่างๆ บนกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ได้

5.โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สาหรับครูผู้สอน
จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้
-โต๊ะทางานด้วยพาติเกิ้ลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 60

6.ชุ ด เครื่ อ งขยายเสี ย ง พร้ อ มไมโครโฟนไร้ ส าย มี
รายละเอียดดังนี้
6.1เครื่องขยายเสียง มีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอ มีกาลังขับรวม
ไม่ต่ากว่า 150 วัตต์ (rms)
-เป็นระบบเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
-รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS
จากเครื่องเล่นดีวีดี
-มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด ปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย
6.2เครื่องเล่น VCD/DVD มีคุณสมบัติดังนี้
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x 120 x 75 ซม.มีลิ้นชักสาหรับใส่เอกสาร
-รองรับการเล่นแผ่น DVD,VCD,CD-R/RW และ MP3
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x 75
-สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
ซม. มีชั้นสไลด์สาหรับวางคีย์บอร์ด
-มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด
-โต๊ะสาหรับเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 75
-ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
ซม.
6.3ชุดลาโพง มีคุณสมบัติดังนี้
-เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิง สามารถปรับ
-เป็นตู้ลาโพงแบบ 2 ทิศทาง
ระดับสูงต่าได้
-ตู้ทาด้วยไม้ หรือพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
-เบาะรองนั่งหนังหุ้มด้วยหนังเทียม มีที่ท้าวแขน ฐาน
-รองรับกาลังขับสูงสุดของเพาเวอร์แอมป์ได้ 150W
เก้าอี้มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก
rms ที่ 8 โอมห์
-มีช่วงตอบสนองความถี่ในช่วงระหว่าง 40 Hz –
6.ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
20 kHz หรือกว้างกว่า
จานวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
-มีขายึดลาโพงทาด้วยเหล็ก
6.1 เครื่องขยายเสียง มีคุณสมบัติ ดังนี้
-มีชุดลาโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
-เป็นชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอ มีกาลังขับ
6.4ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
รวมไม่ต่ากว่า 150 วัตต์ (rms)
-ไมโครโฟนเป็นแบบใช้ชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF
-เป็นระบบเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
-ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
-รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS
-ตัวไมโครโฟนทางานด้วยแบตเตอรี่ ขนาดAA จานวน 2
จากเครื่องเล่นดีวีดี
ก้อน
-มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด ปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย
-แสดงผลด้วยหน้าจอLCD
6.2 เครื่องเล่น VCD/DVD มีคุณสมบัติ ดังนี้
-ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ
-รองรับการเล่นแผ่น DVD,VCD,CD-R /RW และMP3
-ระยะการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร มี
-สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
ไมโครโฟน 2 ตัว
-มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด
7.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดผงหมึก (Inkjet
-ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
Printer) มีคุณสมบัติดังนี้
6.3 ชุดลาโพง มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier และ
-เป็นตู้ลาโพงแบบ 2 ทิศทาง
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-ตู้ทาด้วยไม้ หรือพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
-รองรับกาลังขับสูงสุดของเพาเวอร์ แอมป์ได้ 150 W
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200
rms ที่ 8 โอมห์
dpi
-มีช่วงตอบสนองความถี่ในช่วงระหว่าง 40 Hz – 20
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
kHz หรือกว้างกว่า
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
-มีขายึดลาโพงทาด้วยเหล็ก
นาที
-มีชุดลาโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
-สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 (ขาวดา-สี)ได้
6.4 ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีคุณสมบัติ ดังนี้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
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-ไมโครโฟนเป็นแบบใช้ชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF
-ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
-ตัวไมโครโฟนทางานด้วยแบตเตอรี่ ขนาด AA จานวน
2 ก้อน
-แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
-ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่าง
อิสระ
-ระยะการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร
-มีไมโครโฟน 2 ตัว
7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA จานวน 2 ชุด
มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ใช้สาหรับกระจายสัญญาณภาพ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์แสดงผล 2 จอภาพ
(Monitor/Project)
-ชนิดของพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ VGA 15
pin (Male) จานวน 1 พอร์ต
-ชนิดของพอร์ตเชื่อมต่อปลาย VGA 15 pin
(Female) จานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
8.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดผงหมึก (Inkjet
) จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุด 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้

1,200x2,400dpi
-มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับA4,Letter,LegalและCustom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
8.โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สาหรับครูผู้สอน มีคุณสมบัติดังนี้
-โต๊ะทางานทาด้วยพาติเกิ้ลบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า
60x120x75 ซม. มีลิ้นชักสาหรับใส่เอกสาร
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x75 ซม. มี
ชั้นสไลด์สาหรับวางคีย์บอร์ด
-โต๊ะสาหรับเข้า มุม ขนาดไม่น้ อยกว่า 60x60x75
ซม.
-เก้าอี้บุด้วยฟองน้าหนาอย่างดี
-เก้าอี้หุ้มด้วยหนังPVCอย่างหนา
-เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิงหลังโยกได้ และหมุนได้
โดยรอบ
-เก้าอี้สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค
9.เครื่องสารองไฟฟ้า มีคุณสมบัติดังนี้
-มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA และ (600
Watts)
-สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA มีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ใช้สาหรับกระจายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แสดงผล 2 จอภาพ (Monitor/Project)
-ชนิดของพอร์ตเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ VGA 15 pin
(Male) จานวน 1 พอร์ต
-ชนิดของพอร์ตเชื่อมต่อปลาย VGA 15 pin (Female)
จานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
11.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ eLearning สาหรับครูผู้สอน
-เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบมัลติมีเดีย
ทางานผ่าน web browser บนระบบเครือข่าย (Intranet)
-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
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-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
9.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ
จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้
-การติดตั้งระบบไฟฟูา และการเดินสายไฟฟูา
ที่จะใช้กับอุปกรณ์ในรายการทั้งหมด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟูานครหลวง หรือ การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค
-อุปกรณ์สายไฟฟูาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
งานไฟฟูา และอุปกรณ์สวิตซ์ไฟฟูา ปลั๊ก ต้องเป็น
มาตรฐานภายในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไม่ต่ากว่า
National,Clipsal,B-ticino หรือเทียบเท่า
-มีสายสัญญาณ VGA เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
-สายสัญญาณ VGA เป็นแบบหลายแกนมีฟอล์ยหุ้ม
พร้อมชีลด์ถัก กันสัญญาณรบกวนและมีฉนวนอย่างดี
-มีสายสัญญาณ AV เชื่อมต่อระหว่างเครื่องเล่น DVD
กับเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีความยาวไม่
น้อยกว่า 10 เมตร
-การเดินสายสัญญาณต่างๆ ให้ใช้ท่อหรือราง ที่
เหมาะสมกับชนิดของสายนั้นๆ
-มีชุดขาแขวน (Projector) สาหรับติดตั้งกับเพดาน
-การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดต้องคานึงถึง
น้าหนัก และความแข็งแรงจุดติดตั้ง
-การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องดาเนินการให้
เรียบร้อย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมิเดียระบบ
e-Learning สาหรับครูประถมศึกษา จานวน 2 ชุด
มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบมัลติมีเดีย
ทางานผ่าน web browser บนระบบเครือข่าย (Intranet)
-บทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กว่า 10 เรื่อง

-บทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่า 80 เรื่อง
-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการใช้งานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการบารุงรักษาห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
-ใช้ร่วมกับระบบ e-Learning แบบโอเพ่นเซอร์ส
(Open Source) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีระบบการจัดการอย่างน้อย 3 ส่วนคือ ครูผู้สอน
นักเรียน และผู้ดูแลระบบ
-มีระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
12.โปรแกรมระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book System) มีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นระบบจัดการบริหารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook System)
-มีลักษณะเป็นแบบ Web-based application
สามารถทางานผ่าน Web browser Fire Fox และ
Internet Explorer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีหนังสือ Multimedia e-book เนื้อหาเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT) ไม่น้อยกว่า
10 เล่ม สามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึก
เหมือนกับได้อ่านหนังสือจริง
-มีระบบบริหารจัดการเมนูเกี่ยวกับการเพิ่ม ลด แก้ไข
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
13.โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสาหรับ
ประถมศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้
-มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะ
ความรู้พื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 7,000 ข้อ
-มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย เช่น จับคู่ เลือกตอบ
เติมคา ถูก/ผิด เป็นต้น
-มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู้ทดสอบ
-โปรแกรมมีลักษณะการทางานผ่าน Web browser ซึง่
รองรับกับการทางานบนระบบเครือข่าย
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-บทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่า 100 เรื่อง
-ใช้ร่วมกับระบบ e-Learning แบบโอเพ่นซอร์ส
(Open Sourse) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีระบบจัดการอย่างน้อย 3 ส่วน คือ ครูผู้สอน
นักเรียน และผู้ดูแลระบบ
-ส่วนของผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ จัดการข้อมูลวิชา
จัดการรายวิชาที่เปิดสอน ของอาจารย์ผู้สอน จัดการระบบ
หน้าเว็บเพจ เว็บบอร์ด บริหารข่าวสารต่างๆของระบบ
-ส่วนของครูผู้สอน สามารถจัดการเนื้อหาที่ตนเองสอน
ได้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถเพิ่มเนื้อหารวมทั้งจัดการข้อมูล
ผู้เรียนที่จะสามารถเข้าเรียนได้ และดูแลผลการเรียน สถิติ
และประวัติการเข้าเรียนของผู้เรียนได้
-ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยการล็อกอินใส่ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน เมื่อเข้าไปแล้วผู้เรียนสามารถที่จะเลือก
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนได้ด้วยตนเอง โดยที่
ผู้เรียนจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนได้จากครูผู้สอนก่อน
จึงจะสามารถเรียนได้
-ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติของระบบ สถิติการเข้าใช้
เว็บไซต์ระบบการเรียน สถิติการเข้าเรียนและสถิติการเข้า
ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้
-สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขหน่วยสาระการ
เรียนรู้และหมวดหมู่วิชาได้
-สามารถสร้าง-เพิ่มวิชาเรียนในระบบได้
11.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 8 กลุม่
สาระ สาหรับประถมศึกษา จานวน 2 ชุด
มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551
-มีเนื้อหาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม
ทั้งความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา
-เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รูปแบบมัลติมีเดีย
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง

-ครูผู้สอนสามารถนาเข้า (Import) แบบทดสอบที่มี
มาตรฐาน SCORM เข้าในระบบได้
-ครูผู้สอนสามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มและลดจานวน
ข้อสอบเองได้
14.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 8 กลุ่ม
สาระ มีคุณสมบัติดังนี้
-เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551
-มีเนื้อหาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และมีการวัดผลที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา
-เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) รูปแบบมัลติมีเดีย
ประกอบด้วย ข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง
อย่างชัดเจน (สาหรับวิชาภาษาอังกฤษต้องเป็นเสียงจาก
เจ้าของภาษา)
-ส่วนประกอบของแต่ละบทเรียน อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย คาชี้แจงบทเรียน ผังมโนทัศน์ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง/จุดประสงค์ของบทเรียนแบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหาบทเรียน กิจกรรมฝึกทักษะ/เกม/ใบเกม แบบทดสอบ
หลังเรียน เป็นต้น
-เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีความหลากหลาย
คือมีทั้งประเภทแบบทบทวนหรือสอนซ่อมเสริม (Tutorial)
และแบบสาธิต (Demonstration)
-เนื้อหามีความถูกต้องและครอบคุลมตามจุดประสงค์
อธิบายเนื้อหาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม
-มีการ์ตูนแอนิเมชั่น และกราฟฟิกที่นาเสนอมีความ
สอดคล้องตรงตามเนื้อหา
-มีสารบัญ หรือเมนูหลัก (Main Menu) ที่มีการจัดกลุ่ม
หัวข้อของโปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจนซึ่งจะต้องแยกส่วน
เมนูหลักออกจากจากตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่าง
เป็นอิสระ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามระดับชั้นเรียน
-เนื้อหาด้านภาษาเน้นการฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด
และเขียนได้ โดยโปรแกรมต้องมีความสามารถในการให้
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อย่างชัดเจน (สาหรับวิชาภาษาอังกฤษต้องเป็นเสียงจาก
เจ้าของภาษา)
-ส่วนประกอบของแต่ละบทเรียน อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย คาชี้แจงบทเรียน ผังมโนทัศน์ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง/จุดประสงค์ของบทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาบทเรียน กิจกรรมฝึกทักษะ/
เกม/ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น
-เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีความ
หลากหลายคือมีทั้งประเภทแบบทบทวนหรือสอนซ่อม
เสริม (Tutorial) และแบบสาธิต (Demonstration)
-เนื้อหามีความถูกต้องและครอบคลุมตามจุดประสงค์
อธิบายเนื้อหาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสม
-มีการ์ตูนแอนิเมชั่น และกราฟิกที่นาเสนอมีความ
สอดคล้องตรงตามเนื้อหา
-มีสารบัญ หรือเมนูหลัก (Main Menu) ที่มีการจัด
กลุ่มหัวข้อของโปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจน ซึ่งจะต้อง
แยกส่วนเมนูหลักออกจากตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนอย่างเป็นอิสระ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตาม
ระดับชั้นเรียน
-เนื้อหาด้านภาษาเน้นการฝึกทักษะการฟัง อ่าน พูด
และเขียนได้ โดยโปรแกรมต้องมีความสามารถในการให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความหรือภาพนั้นๆ ได้โดยตรง
-มีบทเรียนไม่น้อยกว่า 200 บทเรียน และจะต้อง
ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
-แบบทดสอบมีคาสั่งชี้แจงให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
ทดสอบ
-ผู้เรียนหรือครูผู้สอนสามารถปรับเกณฑ์การวัด
ประเมินผลตามสภาพของผู้เรียนได้
-เป็นแบบทดสอบแบบแสดงทีละข้อ โดยโปรแกรม
สามารถบอกจานวนข้อสอบทั้งหมดและบอก
สถานะปัจจุบันว่ากาลังทาข้อสอบข้อที่เท่าไร พร้อมกับ
แสดงคะแนนสอบที่สะสมมาได้
-เมื่อเลือกคาตอบมีการปูอนกลับ (Feedback) และ
เสริมแรงอย่างเหมาะสม พร้อมกับคาเฉลยที่ถูกต้อง

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความหรือภาพนั้นๆ ได้โดยตรง
-มีบทเรียนไม่น้อยกว่า 200 บทเรียน และจะต้อง
ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
-แบบทดสอบมีคาสั่งชี้แจงให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
ทดสอบ
-ผู้เรียนหรือครูผู้สอนสามารถปรับเกณฑ์การวัด
ประเมินผลตามสภาพของผู้เรียนได้
-เป็นแบบทดสอบแบบแสดงทีละข้อ โดยโปรแกรม
สามารถบอกจานวนข้อสอบทั้งหมดและบอกสถานะปัจจุบัน
ว่ากาลังทาข้อสอบข้อที่เท่าไร พร้อมกับแสดงคะแนนสอบที่
สะสมมาได้
-เมื่อเลือกคาตอบมีการปูอนกลับ (Feedback) และ
เสริมแรงอย่างเหมาะสม พร้อมกับคาเฉลยที่ถูกต้อง
-สามารถรายงานผลการทดสอบทางจอภาพและสามารถ
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
-โปรแกรมจะต้องมีระบบการบันทึกผลการทดสอบแต่ละ
ข้อ และผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปทบทวน และดูผลการ
ทดสอบที่ผ่านมาในแต่ละข้อได้
-ภายในตัวบทเรียน มีปุมลดระดับเสียงให้ดังหรือเบา ได้
-โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผลิต บริษัทผู้ผลิตจะต้อง
ได้รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างน้อยมาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่ง เช่น TQX/ISO 15504, ISO/IEC
29110 เป็นต้น โดยมีเอกสารรับรองอ้างอิง
-มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และโปรแกรมที่เสนอ
ราคาจะต้องมีบันทึกข้อตกลงจากผู้มีลิขสิทธิ์ในการจัด
จาหน่าย
15.สื่อมัลติมีเดียสาเร็จรูปเพื่อการเรียนรู้และการค้นคว้า
มีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นสื่อมัลติมีเดียสาเร็จรูป มีไม่น้อยกว่า 90 เรื่อง
เนื้อหาสาระจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
กฎหมายน่ารู้ อย่างน้อยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
-สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
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-สามารถรายงานผลการทดสอบทางจอภาพและ
สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
-โปรแกรมจะต้องมีระบบการบันทึกผลการทดสอบแต่
ละข้อ และผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปทบทวน และดูผล
การทดสอบที่ผ่านมาในแต่ละข้อได้
-ภายในตัวบทเรียน มีปุมปรับลดระดับเสียงให้ดังหรือ
เบา ได้
-โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผลิต บริษัทผู้ผลิต
จะต้องได้รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างน้อย
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง เช่น TQS/ISO
15504,ISO/IEC 29110 เป็นต้น โดยมีเอกสารรับรอง
อ้างอิง
-มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และโปรแกรมที่เสนอ
ราคาจะต้องมีบันทึกข้อตกลงจากผู้มีลิขสิทธิ์ในการ
จาหน่ายอย่างถูกต้อง
12.โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย
สาหรับประถมศึกษา จานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติ ดังนี้
-มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะ
ความรู้พื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่า 5,000
ข้อ
-มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย เช่น จับคู่ เลือกตอบ
เติมคา ถูก/ผิด เป็นต้น
-มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู้ทดสอบ
-โปรแกรมมีลักษณะการทางานผ่าน Web browser
ซึ่งรองรับกับการทางานบนเครือข่าย
13.โปรแกรมระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book System) จานวน 2 ชุด
มีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นระบบจัดการบริหารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook System)
-มีลักษณะเป็นแบบ Web-based application
สามารถทางานผ่าน Web browser Fire Fox และ
Internet Explorer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อความใหม่
-สาระสาคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-สาระสาคัญของกฎหมายอาญา
-กฎหมายแรงงาน
-กฎหมายภาษีอากร
-กฎหมายประกันสังคม
-กฎหมายจราจร
-กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
-กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน
-งานทะเบียนราษฎร์
-ยาเสพติดให้โทษ
-พินัยกรรมและมรดก
-จานา
-จานอง
-ซือ้ -ขาย
บัญชี อย่างน้อยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
-การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
-การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
-ตัวอย่างการทาบัญชีต้นทุนอาชีพเลี้ยงกุ้ง
-ตัวอย่างการทาบัญชีต้นทุนอาชีพทาสวนยางพารา
การเกษตร อย่างน้อยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ
-การปลูกพืช
-การขยายพันธุ์พืช
-เครื่องมือการเกษตร
-การเลี้ยงสัตว์
-การเลี้ยงปลานิล
-การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
-การเลี้ยงปลากะพงแดง
-การเลี้ยงปลากะพงขาว
-การเลี้ยงปลาตะเพียนพงขาว
-การเลี้ยงปลาช่อน
-การเลี้ยงปลาสวาย
-การเลี้ยงปลาจีน
-การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
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-มีหนังสือ Multimedia e-book เนื้อหาเกี่ยวกับด้าน
-การเลี้ยงหอยนางรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ICT) ไม่น้อยกว่า สุขภาพอนามัย อย่างน้อยต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ
10 เล่ม สามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึก
-อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เหมือนกับได้อ่านหนังสือจริง
-หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
-มีระบบบริหารจัดการเมนูเกี่ยวกับการเพิ่ม
-วิธีทาความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ลด แก้ไข หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
-อาหารหลัก 5 หมู่
14.เครื่องสารองไฟ (UPS) จานวน 2 ชุด
-สุขบัญญัติแห่งชาติ
มีคุณสมบัติ ดังนี้
-ยาสามัญประจาบ้าน
- เป็นเครื่องสารองไฟฟูา (UPS) ขนาดไม่ต่ากว่า 1
-สิ่งเสพติดให้โทษ
kVA
-สนุกอย่างปลอดภัย
- สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-โรคติดต่อควรรู้
-โรคไม่ติดต่อควรรู้
เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการดารงชีวิต อย่างน้อยต้องมีเรื่อง
เกี่ยวกับภาษาไทยใช้ในชีวิตประจาวัน
-ทักษะการอ่านออกเสียง
-คาราชาศัพท์-คาสุภาพ
-ศัพท์บัญญัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-สัตว์ปีก
-สัตว์เลื้อยคลาน
-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
-สัตว์ปุาสงวน
-สัตว์ปุาคุ้มครอง
-ดินน่ารู้
-หินน่ารู้
-อากาศรอบตัวเรา
-ทรัพยากรธรรมชาติ
-การใช้ไฟฟูาอย่างประหยัด
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
-ความรู้เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ
-เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
-การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
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-การใช้งานโปรแกรม Windows XP
-การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคา Microsoft Word
-การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ Microsoft Excel
-การใช้งานโปรแกรมการนาเสนองาน Microsoft
PowerPoint
สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
-เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ภาคเหนือ
-การแสดงพื้นบ้าน ภาคเหนือ
-เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ภาคอีสาน
-การแสดงพื้นบ้าน ภาคอีสาน
-เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ภาคกลาง
-การแสดงพื้นบ้าน ภาคกลาง
-เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ภาคใต้
-การแสดงพื้นบ้าน ภาคใต้
-วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
-วันสาคัญของไทย
-ประเพณีไทยภาคเหนือ
-ประเพณีไทยภาคกลาง
-ประเพณีไทยภาคอีสาน
-ประเพณีไทยภาคใต้
-สารพันมรดกไทย
16.ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบ มี
คุณสมบัติดังนี้
-อุปกรณ์สายไฟฟูาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
งานไฟฟูา และอุปกรณ์สวิตซ์ไฟฟูา ปลั๊ก ต้องเป็นมาตรฐาน
ภายในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไม่ต่ากว่า National,Clipsal,B-ticino
หรือเทียบเท่า
-มีสายสัญญาณ VGA เชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีความยาวไม่น้อย
กว่า 10 เมตร
-สายสัญญาณ VGA เป็นแบบหลายแกนมี
ฟอล์ยหุ้มพร้อมชีลด์ถักกันสัญญาณรบกวนและมีฉนวน
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อย่างดี
-การเดินสายสัญญาณต่างๆให้ใช้ท่อหรือราง ที่
เหมาะสมกับชนิดของสายนั้นๆ
-มีชุดขาแขวน (Projector) สาหรับติดตั้งกับเพดาน
-การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดต้องคานึงถึงน้าหนัก และ
ความแข็งแรงของจุดติดตั้ง
-การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องดาเนินการให้
เรียบร้อย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล
เนื่องจากเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อในครั้งนี้ เพราะรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ของห้องเรียนอัจฉริยะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาขึ้นให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมี
รายละเอียดมากขึ้นจากเดิม ประกอบกับวงเงินในการจัดซื้อมีการเพิ่มขึ้น กองการศึกษา ไม่สามารถดาเนินการ
จัดหาได้ครบตามที่เทศบัญญัติงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2557 อนุมัติไว้ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อความถูกต้องต่อไป
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติให้ โอนเงินและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิน่ กุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้ โ อนเงิ น และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (สานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
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นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ทุกท่านผม นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรีนครรังสิตขอเสนอ
ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

ตามที่ เ ทศบาลนครรั ง สิ ต ได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างทางจักรยานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงหมู่บ้านมัณฑนา 2 ถึงหมู่บ้านนฐดา จานวนเงิน 7,500,000.บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยทาการก่อสร้างทางจักรยาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 610 เมตร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และได้แจ้งยกเลิกโครงการต่อสภาเทศบาลนครรังสิตแล้วนั้น
หลักการ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อ
โอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างทางจักรยานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงหมู่บ้านมัณฑนา 2 ถึงหมู่บ้านนฐดา
จานวนเงิน 7,500,000.-บาท(เจ็ดล้ านห้ าแสนบาทถ้ว น) ไปให้กับหมวดงบประมาณที่มีความจาเป็นและ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียด เพิ่ม-ลด ดังนี้
โอนเพิ่ม
สานักการช่าง
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวนเงิน
500,000.- บาท
งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวนเงิน
2,000,000.- บาท
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น จานวนเงิน
5,000,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม 7,500,000.- บาท
โอนลด
สานักการช่าง
แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางจักรยานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงหมู่บ้านมัณฑนา 2 ถึงหมู่บ้านนฐดา
จานวนเงิน 7,500,000.-บาท
รวมโอนลด
7,500,000.บาท
เหตุผล
เนื่องจากโครงการดังกล่าว พื้นที่การดาเนินการอยู่ในแนวเชื่อมต่อจากการก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
ของชลประทาน และประกอบกับเทศบาลฯ ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่การก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า จึงควรยกเลิกโครงการเพื่อนางบประมาณไปบริหารจัดการในส่ว นที่
มีความจาเป็นและงบประมาณที่ไม่พอถือจ่ายต่อไป
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อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย แผนงานตามที่ เทศบาลนครรังสิต ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อน้าเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัดชนิดไม่มี
หลั ง คา ณ ศูน ย์ พึ่ งพิ ง สุ นั ขจรจั ด คลอง 12 จ านวนเงิ น 1,800,000 บาท (หนึ่ ง ล้ า นแปดแสนบาทถ้ ว น)
โครงการก่ อ สร้ า งดาดปู น ภายในรั้ ว ล้ อ มรอบบ่ อ น้ าที่ 4 ณ ศู น ย์ พึ่ ง พิ ง สุ นั ข จรจั ด คลอง 12 จ านวนเงิ น
1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และได้แจ้งยกเลิกโครงการต่อสภาเทศบาลนครรังสิตแล้ว นั้น
หลักการ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่า จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต เพื่อ
โอนเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อน้าเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัดชนิดไม่มีหลังคา ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจร
จัด คลอง 12 จานวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) โครงการก่อสร้าง ดาดปูน
ภายในรั้วล้อมรอบบ่อน้าที่ 4 ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 จานวนเงิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) ไปให้กับหมวดงบประมาณที่มีความจาเป็นและงบประมาณไม่เพียงพอต่อ การบริหาร
จัดการ โดยมีรายละเอียด เพิ่ม – ลด ดังนี้
โอนเพิ่ม
สานัก / กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด
เงินเดือน(ฝุายประจา)
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ประเภท
หมวด
ประเภท
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท
หมวด
ประเภท
หมวด
ประเภท
ประเภท
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท
หมวด
ประเภท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

สาธารณสุข
บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
เงินเดือน(ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟูา
ค่าน้าประปา
สาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เงินเดือน(ฝุายประจา)
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
กลุ่มวัยใกล้เคียง)
หมวด
ค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
ค่าไฟฟูา
ประเภท
ค่าโทรศัพท์
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
เงินเดือน(ฝุายประจา)
ประเภท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประเภท
เงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจา
หมวด
ค่าตอบแทน
ประเภท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
สานัก / กอง สานักการช่าง
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟูาถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าบารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

179,000.00

บาท

10,000.00

บาท

38,000.00

บาท

100,000.00

บาท

37,000.00
13,000.00

บาท
บาท

20,000.00

บาท

950,000.00

บาท

16,000.00
12,000.00

บาท
บาท

31,000.00
43,000.00

บาท
บาท

563,000.00

บาท

25,000.00
300,000.00

บาท
บาท

513,000.00

บาท
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- ค่าประกอบดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมโอนเพิ่ม
โอนลด
สานัก / กอง
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบบ่อน้าเพื่อเลี้ยงสุนัขจรจัด
ชนิดไม่มีหลังคา ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด คลอง 12
- โครงการก่อสร้างดาดปูนภายในรั้วล้อมรอบบ่อน้าที่ 4
ณ ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12

750,000.00
3,600,000.00

บาท
บาท

1,800,000.00

บาท

1,800,000.00

บาท

รวมโอนลด
3,600,000.00
บาท
เหตุผล
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานจาก
อาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดคลอง 12 ให้สอดคล้องและเอื้ออานวยต่อการทางานมากยิ่งขึ้น ส่งผล
กระทบให้มีการทบทวนรูปแบบประมาณการราคาโครงการอีกครั้ง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
คุ้มค่า จึงควรยกเลิกโครงการเพื่อนางบประมาณไปบริหารจัดการในส่วนที่มีความจาเป็นและงบประมาณที่ไม่พอ
ถือจ่ายต่อไป
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ)

ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยก
มือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)
-ขอเชิญผู้บริหาร
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นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

ด้วยเทศบาลนครรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ ไว้บริเวณชั้น 9 อาคารลานจอด
รถสานักงานเทศบาลนครรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและเสริมสร้างความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ให้กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นสถานที่ ที่สามารถรองรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้ และให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล จึงควรมีตู้แช่น้าดื่มไว้ให้บริการผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์
เรียนรู้ฯ
หลักการ
เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม มิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2557 สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เป็นเงิน 22,000 บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะฯ
- โครงการอบรมและศึ ก ษาดู ง านของ
ชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ ม ช น
22,000 บาท

โอนเพิ่ม
กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- จัดซื้อตู้แซ่ จานวน 1 ตู้
เป็นเงิน 22,000 บาท (ตู้แช่ 1 ฝา
กว้าง 55 ซม. ลึก 55 ซม. สูง
170 ซม. ปริมาตรสิทธิ 190 ลิตร
ขนาด 8.2 คิว)

เหตุผล
เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ และให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล จึงควรมีตู้แช่น้าดื่มไว้ให้บริการผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้ เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ตามแนวนโยบายของรัฐ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว้ กองสวัสดิการสังคม จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิตโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ (สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (สานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร

นายเดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผม นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครรัง สิ ตจ่ า ยขาดเงิ นสะสมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณท่าเรือจ้าง-ลานปูนหน้าศาลเจ้าไต่ฮงกง จานวน
เงิน 580,000.-บาท(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 166.80 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000
ตารางเมตร
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รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
247,648,437.58
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.
55,409,258.74
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2,910,955.00
- ภาษีบารุงท้องที่
8,010.40
- ภาษีปูาย
245,116.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนานุบาล
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)
ยอดผลต่างจากการชาระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ 34,079,617.56 92,652,957.70
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
154,995,479.88
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
518,081,216.35
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย
247,950,655.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5,953.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ
13,584,418.61
รายจ่ายรอจ่าย
ทุนสารองเงินสะสม
101,544,709.36
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)
63,085,736.47
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้
154,995,479.88
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนาไปบริหารได้ ดังนี้
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 (ยอดตาม (1) หรือ (2) 154,995,479.88
บวก
ยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ยกเลิกโครงการรายจ่ายค้างจ่าย
เงินเหลือจ่ายโครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
154,995,479.88
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 145,060,812.75 145,060,812.75
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้ง
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและมีความประสงค์
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)
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คงเหลือเงินสะสม
หัก เงินสมทบ กสท.
4,342,589.98
กันเงินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
5,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

9,934,658.13
9,342,589.98
592,068.15

เหตุผล
เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อให้บริการสาธารณะและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีมาตรฐานในการบริการสาธารณะ ลดปัญหาบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ชุมชนได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ซึ่งไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะกิ จ การซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เ ป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 580,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
(ลงชื่อ) ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายกเทศมนตรีนครรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ (โปรดยกมือ) ครับ
(สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท่าน
ได้มาประชุมวันกันในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางธัญญา แฟงจันทร์)
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
ผู้ถอดรายงานการประชุม

(นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน)
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2557 เวลา 09.00 น.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ่มศิริ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร์ เต็กสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม)

(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ
(นายชลอ พลอยแสนรัก)

