๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2
สานักงานเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภา
เทศบาลกล่าวเชิญ นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เปิดประชุม
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้ สมาชิก
สภาได้เข้ามาลงชื่อเข้าประชุม และถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สาหรับวันนี้
เป็ น การประชุ ม สภาเทศบาลต าบลบ้ า นสร้ า งสมั ย สามั ย สมั ย ที่ 3 ประจ าปี
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกสมาเทศบาล ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ แต่ได้
แจ้งการลา กับผมแล้ว จานวน 3 ท่าน คือ
1. นางชนิดา พิกุลพวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
2. นายประดิษ พัสดุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
3. นายมนตรี ทองเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผม ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ – แจ้ง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล เชิญ ท่านเลขาอ่านประกาศครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ - อ่าน เรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560
ประกาศสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี ๒๕60 ตามที่สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้มีมติในการประชุมสภา ครั้ง
แรก เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 กาหนดสมัยประชุม สภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 วันเริ่มต้นสมัยประชุม วันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕60 ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน นั้น

๓

ทีป่ ระชุม

เพื่อให้การดาเนินงานกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒๒ สภาเทศบาลต าบลบ้ า นสร้ า ง จึ ง เรี ย กประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3
ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 และให้มีกาหนดไม่เกิน
สามสิบวันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
- รับทราบ

เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - แจ้งระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจาปี 2560
.............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
( สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 )
……………………………………………………………………………….…………………................
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อพิจารณา
ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง เสนอ
3.1 ญัตติ ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการจ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลฯ
พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ จานวนเงิน 513,800 บาท
3.2 ญัตติ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวนเงิน 66,000 บาท
……………………………………………………………………………………………………..……….
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………..……….
ที่ประชุม
-รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ประธานตรวจรายงานการประชุมรายงานการตรวจรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
เชิญครับ
นายวิชัย เชื้อวงษ์ กรรมการตรวจรายงานฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ข้าพเจ้า นายวิชัย เชื้อวงษ์ สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เขต 1 ในฐานะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ร่ ว มกันตรวจสอบความ ถูกต้ องและแก้ไขคาผิ ดตกบกพร่ องของ
รายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงรายงานให้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
- สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคาของตนหรือไม่
นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภาเทศบาลฯ – เรียนท่านประธานสภา ผมขอแก้ไข รายงานการประชุม หน้าที่ 2
ข้อความของ นายสาโรส ปิ่นทอง วรรค 3 บรรทัดที่ 5 เปลี่ยนจาก
จานวน 3 ท่าน เป็นจานวน 4 ท่าน
และวรรค 3 บรรทัดที่ 8 เปลี่ยนจาก เขต 1 เป็น เขต 2 ครับ
และ หน้าที่ 10 มติที่ประชุม แก้ไข เป็น 7 เสียง
ทีป่ ระชุม
- รับทราบ และแก้ไขรายงานการประชุม ตามที่เสนอ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
- สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคาของตนหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี

๕
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วครับ
ที่ประชุม
-รับรอง/เห็นชอบ
8
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง เสนอ
3.1 ญัตติ ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- โครงการจ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลฯ
พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ จานวนเงิน 513,800 บาท
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอานาจตามตามความแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - ตามที่เทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้จัดทาโครงการจ้างเหมาเทพื้น คสล.
บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลฯ พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และ เทพื้น
จานวนเงิน 308,900 บาท โดยโครงการดังกล่าวคณะผู้บริหาร ได้เสนอขอให้สภา
เทศบาลตาบลบ้านสร้างพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการ ฯ จานวนเงิน
308,900 บาท และสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างได้อนุมัติงบประมาณ เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30
กัน ยายน 2559 แล้ ว นั้น และสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างได้มีมติอนุมัติกันเงิน
งบประมาณ โครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณที่
ขอ ในคราวประชุมเดียวกัน
เทศบาลได้ตรวจสอบราคากลางแล้ว ปรากฏว่างบประมาณที่ขออนุมัติ ไม่
สามารถดาเนินการตามโครงการ เนื่องจากมีการประมาณการราคาคาดเคลื่อน ต่ากว่า
ราคาที่จ ะสามารถดาเนินการ และโครงการดังกล่ าวมีความจาเป็นต้องดาเนินการ
และเพื่อให้การจัดการบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอโอนงบประมาณ

๖
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพื่อเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว จานวนเงิน
218,100 บาท และเมื่ อ รวมกับ งบประมาณที่ ข ออนุ มั ติใ นปีง บประมาณ พ.ศ.
2559 จานวนเงิน 308,900 บาท แล้ว จะรวมเป็นเงิน 527,000 บาท และสภา
เทศบาลตาบลบ้านสร้างได้มีมติอนุมัติ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจาปี 2560
และเมื่อเทศบาลจะดาเนินการตามโครงการฯ และได้ตรวจจากระบบบัญชี
การเบิกจ่าย E - LAAS ปรากฏว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวฯ แยกเป็น 2
แหล่งเงิน ทาให้ไม่สามารถทาสัญญา จากงบประมาณ 2 ปี สบทบกันได้ กล่าวคือ
งบประมาณส่วนแรกจากปีงบประมาณ 2559 จานวนเงิน 308,900 บาท
งบประมาณส่วนที่ 2 จากปีงบประมาณ 2560 จานวนเงิน 218,100 บาท
และกรมส่งเสริมฯ ได้แนะนาว่าหากมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการ ควร
ขออนุมัติโอนงบประมาณ ให้เป็นงบประมาณที่จะดาเนินการ ในปีเดียว แหล่งเงิน
เดียวกัน จึงจะสามารถดาเนินการได้
คณะผู้บริหารเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้
การดาเนินงานจ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
บ้ านสร้ าง พร้อมปรับปรุ ง โรงจอดรถยนต์แ ละเทพื้น ตามรายละเอี ยดแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และเพื่อให้การจัดการบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไป
ตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
เพื่อใช้ดาเนินการ - จ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านสร้าง พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ รวมจานวนเงิน 513,800 บาท
รายละเอียด ดังนี้
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งของเทศบาล
งบประมาณที่ตั้งไว้
300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
300,000.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
295,700.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
4,300.00 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด ครั้งนี้
295,700.00 บาท

๗
โอนเพิ่ม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
- จ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ จานวนเงิน 218,100 บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่มครั้งนี้
โอนเพิ่มครั้งนี้
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนเพิ่ม ครั้งนี้

218,100.00
218,100.00
295,700.00
513,800.00
295,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้น ตามรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่
5 โครงการที่ 4
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว งบประมาณส่วนแรกจากปีงบประมาณ 2559 จานวนเงิน
308,900 บาท ที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เมื่อไม่
ดาเนินการ ก็จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม

ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานฯ

- ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
- จ้างเหมาเทพื้น คสล. บริเวณด้านขวาอาคารสานักงานเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
พร้อมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทพื้น ตามรายละเอียดแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้างกาหนดให้ จานวนเงิน 513,800 บาท

๘
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

3.2 ญัตติ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวนเงิน 66,000 บาท
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการสภาฯ- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ อาศัยอานาจตามความแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทา ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ- ขอบคุณท่านเลขาฯ เชิญท่านนายกฯ เสนอหลักการและเหตุผลครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง ที่เคารพทุกท่าน
กระผม ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ 2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ แผนงาน สาธารณสุข งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
– ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จานวนเงิน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน 6 เครือ่ งๆละ 11,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 โครงการที่
16 (กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๙
แต่เนื่องจากยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 6
6 เครื่องๆละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เครื่องๆละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ากว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
- พร้อมใบมีด
คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (2560 - พ.ศ. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. (2560 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 โครงการที่ 16
2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 โครงการที่ 16
(กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม
-ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ตามที่เสนอ ครับ
ที่ประชุม

-รับรอง/เห็นชอบ
8
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่น
อีกหรือไม่
นายวิชัย เชื้อวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล – ขอให้เทศบาลพิจารณาลงลูกรัง บริเวณถนนทางเข้าหัวสะแก พร้อมวางท่อพีวีชี
ขนาด 4 นิ้ว ตรงรอยต่อถนน เพื่อระบายน้าท่วมขัง แลอีกที่หนึ่ง ให้เทศบาลเจาะท่อเข้าท่อระบาย
น้า บริเวณร้านเจ๊นัน เนื่องจากน้าท่วมระบายน้าไม่ทันช่วงหน้าฝน
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – รับทราบ และผมจะแจ้งให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนดาเนินการครับ
นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภาเทศบาล - อยากให้เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หรือจัดหาอุปกรณ์กีฬาสาหรับเด็กและ
เยาวชน ใช้เล่นบริเวณลานชุมชนหัวสะแก
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – รับทราบ และผมจะแจ้งให้กองการศึกษาตรวจสอบงบประมาณและดาเนินการ

๑๐
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ให้เทศบาลตรวจสอบถนน และลงลูกรังถนนสายใต้วัด ถึงบ่อขยะเทศบาล
ลงลูกรังถนนสายบางกอบัวฝั่งขวา , ลงลูกรังไหล่ทางถนนสายวัดมูลเหล็กบริเวณถนน
ที่ บริษัทอินเตอร์แปรซิฟิกได้ก่อสร้างไว้
-ให้เทศบาลหางบประมาณ ไปขุดลอกคูเจ๊กคานเพราะตอนนี้ตื้นเขิน น้าเริ่มเน่าเสียแล้ว
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – รับทราบ และผมจะแจ้งให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนดาเนินการครับ
และผมได้แจ้งให้ลงยางมะตอย บริเวณถนนทางเข้าสถานีรถไฟ และบริเวณสามแยก ปตท.
แล้ว และให้หาวัสดุมากลบหลุมบริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านสร้างด้วย
ที่ประชุม
- รับทราบ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่น
อีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ก่อนปิดประชุม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การประชุมในวันนี้สาเร็จลุล่วง
ตามระเบียบวาระทุกประการ สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดย
ทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายวันชัย วรพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ลงชื่อ
(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๑
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ที่
วันที่
พฤษภาคม ๒๕60
เรื่อง การตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

.

ช
.

เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ด้วย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จึงรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขคาผิดตกบกพร่อง
ของรายงานดังกล่าวเรียบร้อย และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ฉะนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึง
รายงานให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายบรรจง เชื้อฟัก)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางชนิดา พิกุลพวง)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวิชัย เชื้อวงษ์)

-ทราบ-

(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๑๒

