รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลกรูด
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจา 2563
วันที่ 21 กันยายน ๒๕63
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลกรูด
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
**********************
ผู้มาประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ – สกุล
นายทัตพล เพชรจาเริญ
นายวิสุทธิ์ พัฒน์จีน
นายสมโชค สังฆ์สาราญ
นายธนูศักดิ์ แพเพชรทอง
นายสหัส จันทร์เพ็ง
นายสุรศักดิ์ ชูศักดิ์
นายสันติ เมืองขา
นายสาราญ จันทร์ภูชงค์
นายประยงค์ เพชรหนู
นายสายัณห์ เมืองขา
นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
6
7

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
ทัตพล เพชรจาเริญ
วิสุทธิ์ พัฒน์จีน
สมโชค สังฆ์สาราญ
ธนูศักดิ์ แพเพชรทอง
สหัส จันทร์เพ็ง
สุรศักดิ์ ชูศักดิ์
สันติ เมืองขา
สาราญ จันทร์ภูชงค์
นายประยงค์ เพชรหนู
สายัณห์ เมืองขา
วีรวัฒน์ เมืองน้อย

–ไม่มี –

ชื่อ – สกุล
นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์
นายยงยุทธ สังฆ์สาราญ
นายสมศักดิ์ ทองเกตุ
ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน
นายเชิงชาย สมุทร์เก่า
นายสรวิชญ์ ทองนา
นางสาวจิราวรรณ กลับวิลา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษาเทศบาล
ผอ.กองช่าง
นิติกรชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
โกวิทย์ วัชระสวัสดิ์
ยงยุทธ สังฆ์สาราญ
สมศักดิ์ ทองเกตุ
ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน
เชิงชาย สมุทร์เก่า
สรวิชญ์ ทองนา
จิราวรรณ กลับวิลา

-1เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลกรูดเข้าที่ประชุม ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม จานวน ๑0 คน ครบ
องค์ประชุม รองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม เรียบร้อ ยแล้ว นายทัตพล เพชรจาเริญ
ประธานสภาเทศบาลตาบลกรูด กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจ้งวันประเพณีชกั พระทอดผ้าป่า ประจาปี 2563

ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายยงยุทธ สังฆ์สาราญ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า เนื่องจากในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันแรม1
ค่า เดือน 11 หลังออกพรรษาหนึ่งวัน จะมีงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า ซึ่งเป็น
งานประเพณี พ ระจ าปี ข องจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และสื บ ทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และของประเทศไทยสืบไป เทศบาล
ตาบลกรูดอยากให้ทุกท่านเล็งเห็นความสาคัญและร่วมสืบทอดประเพณีดังกล่าวด้วยกัน
โดยการร่วมชักพระทอดผ้าป่าของวัดและสานักสงฆ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตาบลกรูดโดยพร้อม
เพรียงกัน
๑.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน
2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลกรูด
ประธานฯ

ขอเชิญผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายยงยุทธ สังฆ์สาราญ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า ด้วยทีมฟุตบอลอ๊อฟไซด์ กาญจนดิษฐ์ แจ้งขอความ
อนุเคราะห์ขอใช้สนามฟุตบอล 7 คน ครั้ง ที่ 1 ประจาปี 2563 จะแข่ง ขันใน
ระหว่างวัน ที่ 26 – 27 กันยายน 2563 เทศบาลตาบลกรูดเห็นว่า การแข่ง ขั น
ฟุตบอลดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายและป้องกันการติดยาเสพติด
จึงขอฝากท่านสมาชิ กช่ วยประชาสัมพั นธ์ ให้ ประชาชนมาดูการแข่ง ขัน เพื่อ ให้ การ
จัดการแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 (ครั้งที่ผ่านมา)

ประธาน ฯ

ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความตอนใด
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 จานวน 8 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง ไม่มีผู้ไม่รับรอง

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง ความเห็นชอบการกั นเงินไว้เหลื่อมปี กรณีไ ม่มีหนี้ผูก พัน งบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2562 และงบประมาณประจาปี 2563

ประธานสภาฯ

เชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียด

นายยงยุทธ สังฆสาราญ รองนายกฯ ชี้แจงว่าได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้นาเรียนชี้แจง การขอความ
เห็นชอบการกันเงินไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
และงบประมาณประจาปี 2563 เนื่องจากเทศบาลตาบลกรูดมิไ ด้ดาเนินการจัดทา
โครงการที่ได้จัดตั้งไว้ในเทศบัญ ญัติติง บประมาณประจาปี 2562 และงบประมาณ
ประจาปี 2563 ได้ทันในปีงบประมาณ 2563 เนื่องด้วยอุปสรรคปัญหาขั้นตอนใน
การจัดทาโครงการ อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเข้ามายังไม่เพียงพอ
ในการก่อหนี้ผูกพันในการดาเนินโครงการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ
59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความ
จาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ข้อ 59/2 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้องกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังกล่าว เทศบาลตาบลกรูดจาเป็นต้อง ขอ

ความเห็นชอบการกันเงินไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ดังนี้
1. การกันเงินระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561 วรรคหนึ่ง ของ

งบประมาณประจาปี 2563 ตามโครงการ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 9 งบประมาณ
1,331,000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหิ น คลุ ก ข้ า งละ 0.50 เมตร พื้ น ทางหิ น คลุ ก บดอั ด แน่ น หนา 0.05 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลกรูดกาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 81 ลาดับที่ 26 (กองช่าง)
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม – บ้านนายชัยยศ หมู่ที่ 2
-4-

งบประมาณ 1,213,000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 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 (รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ เ ทศบาลต าบลกรู ด ก าหนด) เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 86 ลาดับที่
43 (กองช่าง)
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 3 งบประมาณ
1,183,000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 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
ท่ อ ระบายน้ า (รายละเอี ย ดตามแปลนที่ เ ทศบาลต าบลกรู ด ก าหนด) เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 82 ลาดับที่
29 (กองช่าง)
4) โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 1,440,000.- บาท ตั้งไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทาการปรับปรุงพื้นทาง
เดิมที่ชารุด พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา
0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลกรูดกาหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 78 ลาดับที่
15 (กองช่าง)
5) โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ – เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 งบประมาณ 1,184,000.บาท พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทาการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชารุด
พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลกรูดกาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 78 ลาดับที่ 15 (กองช่าง)
6) โครงการป้ องกั น การบุ กรุ ก ที่ส าธารณะประโยชน์ ห มู่บ้ า น หมู่ ที่ 2 งบประมาณ
64,000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดคูล้อมรอบที่
สาธารณะประโยชน์ ปากกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
ความยาวรวม 1,300 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลกรูดกาหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตาบลกรูด
หน้า 93 ลาดับที่ 12 (กองช่าง)
7) โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ – แม่โมกข์ และถนน
สาย ป้าสิริ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 496,000.- บาท (โครงการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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ในเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา โดยทาการ
วาง ระบบท่อจ่าย น้าประปา ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 110
มิลลิเมตร ความยาวรวม 1,800 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลกรูด
กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) (เพิ่มเติม ฉบับที่
3) พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 9 ลาดับที่ 8 (กองช่าง)
8) โครงการปรับปรุงถนนไสใน – คลองมัน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,979,000.- บาท
(โครงการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติ งบประมาณปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนน โดยทาการปรับปรุงพื้นทางเดิมที่ชารุดพร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ
0.50 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลกรูด กาหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 -2565) ของเทศบาลตาบลกรูด หน้า 81 ลาดับที่ 23 (กองช่าง) ประจาปี

พ.ศ.2562
2. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่เกินอีกหนึ่งปี ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 วรรค
สอง ของงบประมาณประจาปี 2562 ตามโครงการ ดังนี้
1) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) จานวน 1 คัน
(กองคลัง) งบประมาณ 841,000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 1 คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2.400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- โดยมีคุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 สานัก
งบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808-/ ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน
2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 1) หน้า 51 ลาดับที่ 9 ของเทศบาตาบลกรูด (กองคลัง)
2) จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการติดตั้งอุปกรณ์
ออกกางกายกลางแจ้ง ณ สนามกีฬาตาบลกรูด บ่อน้าร้อนบ้านบ่อน้าร้อนและ
บริเวณสระหนองใหญ่ แห่งละ 1 ชุด จานวน 3 ชุด (สานักปลัด) งบประมาณ
700, 000.- บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ตามโครงการติดตั้งอุปกรณ์ออก
กาลังกายกลางแจ้ง ณ สนามกีฬาตาบลกรูด บ่อน้าพุร้อนบ้านบ่อน้าร้อนและบริเวณ
สระหนองใหญ่ แห่งละ 1 ชุด จานวน 3 ชุด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1) เครื่องออกกาลังกายบริเวณหัวไหล่ หน้าอก เข่า ขนาดไม่น้อยกว่า95 X150
X170 เซนติเมตรโครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และ
เคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน

-6(2) เครื่องออกกาลังกายบริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่(แบบดึงยกตัว) ขนาดไม่น้อย
กว่า 95 X100 X170 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรอง
พื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(3) เครื่องออกกาลังกายบริหารขา สะโพก หัวไหล่ (แบบยืนโยก-วิ่งสลับเท้า) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 95 X100 X160 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสี
รองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(4) เครื่องออกกาลังกายบริหารแขน หัวไหล่ มือ (แบบวงล้อ คู่) ขนาดไม่น้อยกว่า
100X120 X140 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้นด้วย
สีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(5) เครื่องออกกาลังกายบริหารขา ข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า 100 X100 X90
เซนติเมตรโครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้ นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบ
ด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(6) เครื่อ งออกกาลั งกายบริห ารข้ อเข่า (แบบจักรยานนั่ งตรง) ขนาดไม่น้อ ยกว่ า
75X100 X100 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้นด้วยสี
อีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(7) เครื่ อ งออกกาลั ง กายบริ ห ารหน้ าท้ อ งแขนและหั ว ไหล่ ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
100X100 X110 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้นด้วย
สีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(8) เครื่องออกกาลังกายบริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 95 X95
X125 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่นสีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และ
เคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
(9) เครื่องออกกาลังกายบริหารแขน และข้อสะโพก (แบบโยก-เดินสลับเท้า) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 X120 X160 เซนติเมตร โครงสร้างเหล็กผลิตจากเล็กท่อดา พ่น
สีรองพื้นด้วยสีอีพ๊อกซี่และเคลือบด้วยสีอะคริลิคโพลีรูรีเพน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 และระเบียบข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
หน้า 55 ล าดับที่ 24 ของเทศบาลตาบลกรูด (สานักปลัด) ตั้งไว้ 700,000.บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
3) จัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล (แบบเคลื่อนย้ายได้) จานวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ
ลานกีฬา หมู่ที่ 4 ตาบลกรูด งบประมาณ 46,000 บาท ตั้งไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแป้นบาสเก็ตบอล(แบบเคลื่อนย้ายได้) จานวน 2
ชุ ด ติ ด ตั้ ง ณ ลานกี ฬ า หมู ที่ 4 ต าบลกรู ด เป็ น ราคาตามท้ อ งตลาด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- หน้าแป้นไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว - ปรับสูงได้มาตรฐานตั้งแต่ 225-300 เซนติเมตร
- ตัวเสาเป็นเหล็กเคลือบสนิมอย่างดี - ขนาดเสา ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- ตัวฐานบรรจุน้าได้ไม่น้อยกว่า 34 แกลลอน - มีคันปรับสูง-ต่า ได้สะดวกต่อผู้เล่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิ ถุ น ายน 2558 - เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้า 56 ลาดับที่ 25 ของเทศบาลตาบลกรูด
4) โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบสระหนองใหญ่ หมู ที่ 9 งบประมาณ
1,169,900 บาท ตั้ งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

-7รอบสระ ก่อสร้างห้องน้าขนาด 4 ห้อง จานวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณทางเข้าผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง
300 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลกรูด กาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 4 ปี พ .ศ. 2561 – 2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561) หน้า 11 ลาดับที่ 1 ของเทศบาลตาบลกรูด
(สานักปลัด)

ประธานสภาฯ

มีท่านใดสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเรื่องใด ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบในการ
การกันเงินระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 วรรคหนึ่ง ของงบประมาณ
ประจาปี 2563 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่เกินอีกหนึ่งปี ตาม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 วรรคสอง ของงบประมาณประจาปี 2562 ตามโครงการดัง กล่าว ตามที่ฝ่าย
ผู้บริหารได้เสนอหรือไม่ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จานวน 8 เสียง งดออกเสียง จานวน 2 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดนาเรียนที่ประชุม

นายยงยุทธ สังฆ์สาราญ รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการกันเงินดังกล่าว การตั้งงบประมาณ
ไว้แต่ละปีเป็นการตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนที่เงินจะเข้ามา โดยการคาดคะเนความเป็นไปได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบ ซึ่ง เงินแต่ละปีที่ไ ด้รับการจัดสรรมาจะไม่ครบ
ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เช่นในประงบประมาณประจาปี 2563 ที่ตั้ง ไว้ทั้ง หมด
63 ล้านบาท แต่ยอดเงินที่ เข้าจริง ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งได้ข้อมูล
จากผู้อานวยการคลัง ประมาณ 47 ล้าน 2 แสนกว่าบาท ดังนั้น บางโครงการจึง
ไม่ได้ดาเนินการเพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมายังไม่เพียงพอ แต่ถ้าหลังจากนี้หาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะเข้ามาภายในวัน ที่ 30 กันยายน เพียงพอก็จะได้
ดาเนินการได้หากได้กันเงินไว้ เทศบาลจึงต้องกันเงินไว้ต่อสภาตามระเบียบมิฉะนั้นจะ
ดาเนินโครงการไม่ได้งบประมาณจะตกไป
นายสมโชค สังฆ์สาราญ สท.เขต 1 ขอปรึกษาผู้บริหารหรือผู้อานวยการกองช่างเรื่องไฟฟ้าบางซอยไม่มีเสาไฟ
ไม่ทราบว่าการในการขยายเขตไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าจะให้เทศบาลลงทุนทั้งหมดหรือไม่
ประชาชนฝากสอบถามมาครับ บางซอยยังไม่เสาไม่มีสายเลยเนื่องจากไม่อยู่ในเขต
ไฟฟ้า

-8ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ

นายเชิงชาย สมุทร์เก่า ผอ.กองช่าง เรื่องการขยายเขตไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้า มิได้เป็นอานาจของ
ท้องถิ่น งบประมาณจึง ไม่สามารถจัดตั้ง ไว้เพื่อขยายเขตไฟฟ้าได้ แต่การไฟฟ้านั้ น
หลักเกณฑ์ในการขยายเขตไฟฟ้านั้นไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไม่ได้ การ
ไฟฟ้าจะช่วยเหลือบ้านพักอาศัยใกล้เคียงกั บที่จะขยายเขตหลังคาเรือนละเจ็ดหมื่นกว่า
บาท ค่าใช้จ่ายที่เหลือประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้กับที่จะขยายเขตต้องเป็นผู้ออก
ถ้าหากไฟฟ้าจะออกค่าใช้จ่ายร้อยเปอร์เ ซ็นต์เต็มจะต้องมีจานวนบ้านพักอาศัยมาก
เพียงพอ ซึ่งทาให้เป็นปัญหาในการที่ขยายเขตไฟฟ้าที่จะติดตั้งตามซอยที่ยังไม่มีไฟฟ้า
แสงสว่างสาหรับบางซอย ซึ่งเทศบาลได้ชี้แจงประชาชนที่สอบถามบางคนแล้ว กระผม
ขอฝากสมาชิกชี้แจงให้ประชาชนทราบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดนาเรียนที่ประชุม

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

การประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563 ได้
ดาเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว เมือ่ ไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑1.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงาน

(นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลกรูด
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทัตพล เพชรจาเริญ)
ประธานสภาเทศบาลตาบลกรูด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒563
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายสมโชค สังฆ์สาราญ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

สภาเทศบาลตาบลกรูด ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง
นี้แล้ว ในการประชุมสภาสมัย.....................สมัยที่...........
ครั้งที่......ประจาปี 2563 เมื่อวันที่…….เดือน......................
พ.ศ. 2563
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(นายสายัณห์ เมืองขา)
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