
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรดู 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 2  ประจ า  2563 

วันที่  21  กันยายน  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

********************** 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายทัตพล  เพชรจ าเริญ ประธานสภาฯ ทัตพล  เพชรจ าเริญ 
๒ นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน รองประธานสภาฯ วิสุทธิ์  พัฒน์จีน 
๓ นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมโชค  สังฆ์ส าราญ 
๔ นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ธนูศักดิ์  แพเพชรทอง 

๕ นายสหัส  จันทร์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สหัส  จันทร์เพ็ง 
๖ นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 
๗ นายสันติ  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สันติ  เมืองข า 
๘ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ส าราญ  จันทร์ภูชงค์ 
๙ นายประยงค์   เพชรหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ นายประยงค์   เพชรหนู 

๑๐ นายสายัณห์  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สายัณห์  เมืองข า 
๑๑ นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย เลขานุการสภาฯ วีรวัฒน์  เมืองน้อย 

 

ผู้ไม่มาประชุม                    –ไม่มี – 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ นายกเทศมนตรี โกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ 
๒ นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ รองนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ 
๓ นายสมศักดิ์  ทองเกตุ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมศักดิ์  ทองเกตุ 
๔ ร.ต.ท.สุวิทย์  คงสมาน ท่ีปรึกษาเทศบาล ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน 
๕ นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ผอ.กองช่าง เชิงชาย  สมุทร์เก่า 
6 นายสรวิชญ์  ทองนา นิติกรช านาญการ สรวิชญ์  ทองนา 
7 นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ  กลับวิลา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าท่ีประชุม  ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม จ านวน   ๑0  คน  ครบ
องค์ประชุม  รองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ  เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายทัตพล เพชรจ าเริญ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1        เร่ือง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
          ๑.๑   แจ้งวันประเพณีชกัพระทอดผ้าป่า  ประจ าปี  2563 
 

ประธานฯ                  ขอเชิญผู้บริหาร  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายท่ีช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
   

นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า  เนื่องจากในวันท่ี  3  ตุลาคม  2563  ตรงกับวันแรม1  
ค่ า  เดือน  11  หลังออกพรรษาหนึ่งวัน  จะมีงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า  ซึ่งเป็น
งานประเพณีพระจ าปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของประเทศไทยสืบไป เทศบาล
ต าบลกรูดอยากให้ทุกท่านเล็งเห็นความส าคัญและร่วมสืบทอดประเพณีดังกล่าวด้วยกัน
โดยการร่วมชักพระทอดผ้าป่าของวัดและส านักสงฆ์ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลกรูดโดยพร้อม
เพรียงกัน  

 

๑.2   แจ้งประชาสัมพนัธก์ารแข่งขนัฟุตบอล  7  คน  ระหว่างวันที่  26-27  กนัยายน 
2563  ณ  สนามกีฬาเทศบาลต าบลกรูด 

 

ประธานฯ                   ขอเชิญผู้บริหาร  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายท่ีช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบ 
   

นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า   ด้วยทีมฟุตบอลอ๊อฟไซด์  กาญจนดิษฐ์  แจ้งขอความ 
อนุเคราะห์ขอใช้สนามฟุตบอล  7  คน  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2563  จะแข่งขันใน
ระหว่างวันท่ี  26 – 27  กันยายน  2563  เทศบาลต าบลกรูดเห็นว่าการแข่งขัน
ฟุตบอลดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายและป้องกันการติดยาเสพติด  
จึงขอฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาดูการแข่งขัน  เพื่อให้การ
จัดการแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี  ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระที่  2        เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  
2563    เมื่อวันท่ี   15  กันยายน  2563  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

 

ประธาน ฯ                  ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วว่า มีข้อความตอนใด   
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   อย่างไร ขอมติท่ีประชุม  โปรดยกมือ 
  

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 1 ประจ าป ี2563  เมื่อวันท่ี 15 กันยายน  2563  จ านวน 8 เสียง  งดออก
เสียง  2 เสียง ไม่มีผู้ไม่รับรอง 
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ระเบียบวาระที่  3         เร่ือง  เพื่อพิจารณา  
3.1 เร่ือง  ความเห็นชอบการกันเงินไว้เหล่ือมปี  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  งบประมาณ
ประจ าปี  พ.ศ.2562  และงบประมาณประจ าปี  2563 
 

ประธานสภาฯ       เชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายยงยุทธ  สังฆส าราญ  รองนายกฯ  ช้ีแจงว่าได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง การขอความ
เห็นชอบการกันเงินไว้เหล่ือมปี  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2562  
และงบประมาณประจ าปี  2563 เนื่องจากเทศบาลต าบลกรูดมิได้ด าเนินการจัดท า
โครงการท่ีได้จัดต้ังไว้ในเทศบัญญัติติงบประมาณประจ าปี  2562  และงบประมาณ
ประจ าปี  2563  ได้ทันในปีงบประมาณ  2563  เนื่องด้วยอุปสรรคปัญหาขั้นตอนใน
การจัดท าโครงการ  อีกท้ังงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเข้ามายังไม่เพียงพอ
ในการก่อหนี้ผูกพันในการด าเนินโครงการ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 
59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

   หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หน่ึง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินหรือกรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพท่ีก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

    ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดน้ี   ให้องกรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ด าเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ดังกล่าว  เทศบาลต าบลกรูดจ าเป็นต้องขอ
ความเห็นชอบการกันเงินไว้เหล่ือมปี  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  ดังนี้ 
1. การกันเงินระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561   วรรคหน่ึง  ของ
งบประมาณประจ าปี  2563  ตามโครงการ  ดังนี้ 
1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ท่ี 9  งบประมาณ  
1,331,000.- บาท ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว  670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหิน  คลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 81 ล าดับท่ี 26 (กองช่าง) 
2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม – บ้านนายชัยยศ  หมู่ท่ี  2 
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งบประมาณ 1,213,000.- บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหิน คลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด)  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 86 ล าดับท่ี 
43 (กองช่าง)  
3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 
1,183,000.- บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัด แน่นหนา 0.05 เมตร พร้อมงานวาง
ท่อระบายน้ า (รายละเอียดตามแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด)  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 82 ล าดับท่ี 
29 (กองช่าง) 
4)  โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ท่ี 8 งบประมาณ 1,440,000.- บาท  ต้ังไว้
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยท าการปรับปรุงพื้นทาง
เดิมท่ีช ารุด พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 
0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า  78 ล าดับท่ี 
15 (กองช่าง) 
5)  โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ – เขาพับผ้า หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 1,184,000.- 
บาท พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยท าการปรับปรุงพื้นทางเดิมท่ีช ารุด 
พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า  78 ล าดับท่ี 15 (กองช่าง) 
6) โครงการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ ท่ี 2  งบประมาณ 
64,000.- บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดคูล้อมรอบท่ี
สาธารณะประโยชน์ ปากกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 1,300 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด)  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกรูด 
หน้า 93 ล าดับท่ี 12 (กองช่าง) 
7)  โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ – แม่โมกข์ และถนน
สาย ป้าสิริ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 496,000.- บาท  (โครงการ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
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ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา โดยท าการ
วาง ระบบท่อจ่าย   น้ าประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 110 
มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,800 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูด 
ก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 9 ล าดับท่ี 8 (กองช่าง)   
8)  โครงการปรับปรุงถนนไสใน – คลองมัน หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 1,979,000.- บาท  
(โครงการ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนน โดยท าการปรับปรุงพื้นทางเดิมท่ีช ารุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 
0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูด ก าหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 -2565) ของเทศบาลต าบลกรูด หน้า 81 ล าดับท่ี 23 (กองช่าง)  ประจ าปี 
พ.ศ.2562 

2. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่เกินอีกหนึ่งปี   ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า        
ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  วรรค
สอง  ของงบประมาณประจ าปี  2562  ตามโครงการ  ดังนี้ 
1) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก(ดีเซล)  จ านวน  1  คัน 

(กองคลัง)  งบประมาณ  841,000.-  บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

- ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2.400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

- โดยมีคุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 ส านัก 

งบประมาณ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0808-/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน  

2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง  

(ฉบับท่ี 1) หน้า 51 ล าดับท่ี 9 ของเทศบาต าบลกรูด (กองคลัง) 

2)  จัดซื้อพร้อมติดต้ังเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  ตามโครงการติดต้ังอุปกรณ์
ออกก างกายกลางแจ้ง  ณ  สนามกีฬาต าบลกรูด  บ่อน้ าร้อนบ้านบ่อน้ าร้อนและ
บริเวณสระหนองใหญ่  แห่งละ  1  ชุด  จ านวน  3  ชุด  (ส านักปลัด)  งบประมาณ  
700, 000.-  บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อพร้อมติดต้ังเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการติดต้ังอุปกรณ์ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง ณ สนามกีฬาต าบลกรูด  บ่อน้ าพุร้อนบ้านบ่อน้ าร้อนและบริเวณ
สระหนองใหญ่ แห่งละ 1 ชุด จ านวน 3 ชุด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ท่ีอยู่
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
(1) เครื่องออกก าลังกายบริเวณหัวไหล่ หน้าอก เข่า ขนาดไม่น้อยกว่า95  X150 
X170 เซนติเมตรโครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และ
เคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
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(2) เครื่องออกก าลังกายบริหารกล้ามเน้ือแขน หัวไหล่(แบบดึงยกตัว) ขนาดไม่น้อย
กว่า   95 X100 X170 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรอง
พื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(3) เครื่องออกก าลังกายบริหารขา สะโพก หัวไหล่ (แบบยืนโยก-วิ่งสลับเท้า)  ขนาด
ไม่น้อยกว่า 95 X100 X160 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสี
รองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(4) เครื่องออกก าลังกายบริหารแขน หัวไหล่ มือ (แบบวงล้อ คู่) ขนาดไม่น้อยกว่า 
100X120 X140 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วย
สีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(5) เครื่องออกก าลังกายบริหารขา ข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า 100 X100 X90 
เซนติเมตรโครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบ 
ด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(6) เครื่องออกก าลังกายบริหารข้อเข่า(แบบจักรยานน่ังตรง) ขนาดไม่น้อยกว่า        
75X100 X100 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วยสี
อีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(7)  เครื่องออกก าลังกายบริหารหน้าท้องแขนและหัวไหล่  ขนาดไม่น้อยกว่า         
100X100 X110 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วย
สีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(8) เครื่องออกก าลังกายบริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า  95 X95 
X125 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่นสีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และ
เคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
(9) เครื่องออกก าลังกายบริหารแขน และข้อสะโพก  (แบบโยก-เดินสลับเท้า) ขนาด
ไม่น้อยกว่า  100 X120 X160 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อด า พ่น
สีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9 
มิถุนายน  2558 และระเบียบข้อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
หน้า  55 ล าดับท่ี 24  ของเทศบาลต าบลกรูด  (ส านักปลัด)  ต้ังไว้ 700,000.- 
บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
3)  จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล  (แบบเคลื่อนย้ายได้)    จ านวน  2  ชุด  ติดต้ัง  ณ  
ลานกีฬา  หมู่ท่ี  4  ต าบลกรูด งบประมาณ  46,000  บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล(แบบเคลื่อนย้ายได้) จ านวน 2 
ชุด ติดต้ัง ณ ลานกีฬา หมู ท่ี 4  ต าบลกรูด เป็นราคาตามท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
- หน้าแป้นไม่น้อยกว่า 50 น้ิว - ปรับสูงได้มาตรฐานต้ังแต่ 225-300 เซนติเมตร 
- ตัวเสาเป็นเหล็กเคลือบสนิมอย่างดี - ขนาดเสา ไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 
- ตัวฐานบรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 34 แกลลอน - มีคันปรับสูง-ต่ า ได้สะดวกต่อผู้เล่น 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9 
มิถุนายน  2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564     
หน้า 56 ล าดับท่ี 25 ของเทศบาลต าบลกรูด  
4)  โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบสระหนองใหญ่  หมู ท่ี  9  งบประมาณ  
1,169,900  บาท  ต้ังไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองใหญ่ หมู่ท่ี 9 โดยการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 
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รอบสระ ก่อสร้างห้องน้ าขนาด  4 ห้อง จ านวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณทางเข้าผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 
300 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูด ก าหนด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 
13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปีพ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเ ติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2561) หน้า 11 ล าดับท่ี 1 ของเทศบาลต าบลกรูด 
(ส านักปลัด) 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  อย่างไร  
 

ที่ประชุม                    ไม่มี 

ประธานสภาฯ       หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเรื่องใด  ขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบในการ
การกันเงินระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  วรรคหน่ึง  ของงบประมาณ
ประจ าปี  2563  และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่เกินอีกหนึ่งปี   ตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2561  วรรคสอง  ของงบประมาณประจ าปี  2562  ตามโครงการดังกล่าว  ตามท่ีฝ่าย
ผู้บริหารได้เสนอหรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  2  เสียง  ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองอื่น  ๆ 
   

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดน าเรียนท่ีประชุม 
 

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการกันเงินดังกล่าว  การตั้งงบประมาณ 
ไว้แต่ละปีเป็นการต้ังไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีเงินจะเข้ามา  โดยการคาดคะเนความเป็นไปได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามระเบียบ  ซึ่งเงินแต่ละปีท่ีได้รับการจัดสรรมาจะไม่ครบ
ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณไว้  เช่นในประงบประมาณประจ าปี  2563  ท่ีต้ังไว้ท้ังหมด  
63  ล้านบาท  แต่ยอดเงินท่ีเข้าจริง  ณ  วันท่ี  18  กันยายน  2563  ซึ่งได้ข้อมูล
จากผู้อ านวยการคลัง  ประมาณ  47  ล้าน  2  แสนกว่าบาท  ดังนั้น  บางโครงการจึง
ไม่ได้ด าเนินการเพราะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมายังไม่เพียงพอ  แต่ถ้าหลังจากนี้หาก
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจะเข้ามาภายในวันท่ี  30  กันยายน  เพียงพอก็จะได้
ด าเนินการได้หากได้กันเงินไว้  เทศบาลจึงต้องกันเงินไว้ต่อสภาตามระเบียบมิฉะนั้นจะ
ด าเนินโครงการไม่ได้งบประมาณจะตกไป 
 

นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สท.เขต 1  ขอปรึกษาผู้บริหารหรือผู้อ านวยการกองช่างเรื่องไฟฟ้าบางซอยไม่มีเสาไฟ   
ไม่ทราบว่าการในการขยายเขตไฟฟ้านั้น  การไฟฟ้าจะให้เทศบาลลงทุนท้ังหมดหรือไม่   
ประชาชนฝากสอบถามมาครับ  บางซอยยังไม่เสาไม่มีสายเลยเนื่องจากไม่อยู่ในเขต 
ไฟฟ้า 
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ประธานสภาฯ       ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
 

นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า  ผอ.กองช่าง  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้านั้นเป็นหน้าท่ีของการไฟฟ้า  มิได้เป็นอ านาจของ 
ท้องถิ่น  งบประมาณจึงไม่สามารถจัดต้ังไว้เพื่อขยายเขตไฟฟ้าได้  แต่การไฟฟ้านั้น
หลักเกณฑ์ในการขยายเขตไฟฟ้านั้นไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไม่ได้  การ
ไฟฟ้าจะช่วยเหลือบ้านพักอาศัยใกล้เคียงกับท่ีจะขยายเขตหลังคาเรือนละเจ็ดหมื่นกว่า
บาท  ค่าใช้จ่ายท่ีเหลือประชาชนท่ีมีบ้านพักอาศัยใกล้กับท่ีจะขยายเขตต้องเป็นผู้ออก  
ถ้าหากไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจะต้องมีจ านวนบ้านพักอาศัยมาก
เพียงพอ  ซึ่งท าให้เป็นปัญหาในการท่ีขยายเขตไฟฟ้าท่ีจะติดต้ังตามซอยท่ียังไม่มีไฟฟ้า
แสงสว่างส าหรับบางซอย  ซึ่งเทศบาลได้ช้ีแจงประชาชนท่ีสอบถามบางคนแล้ว  กระผม
ขอฝากสมาชิกช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ    

 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดน าเรียนท่ีประชุม 
 

ที่ประชุม            ไม่มี  
 

ประธานฯ                   การประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ขอปิดประชุม          

   

เลิกประชุม  เวลา   ๑1.00  น. 
  (ลงช่ือ)                                ผู้จดรายงาน     

                                            (นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย) 
                                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                   

(นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันท่ี  24  กันยายน   พ.ศ. ๒563 
 
(ลงช่ือ)         กรรมการ  สภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง 
         (นายสมโชค   สังฆ์ส าราญ)   นี้แล้ว   ในการประชุมสภาสมัย.....................สมัยท่ี........... 

ครั้งท่ี......ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี…….เดือน...................... 
(ลงช่ือ)        กรรมการ พ.ศ.  2563       

(นายประยงค์    เพชรหนู)       
      ลงช่ือ 
(ลงช่ือ)        กรรมการ 
           (นายสายัณห์    เมืองข า)   (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
              
               
                                                                  
         



                                                      
                                                                                    
 
    
 
 
 

 


