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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2
สานักงานเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวันชัย วรพงศ์ กล่าว
เชิญ นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เปิดประชุม
นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาล - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ สมาชิกสภาได้เข้ามาลง
ชื่อเข้าประชุม และถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ซึ่งในขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิด
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน สาหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
สมัยสามัย สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2561
มีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ และไม่สบาย แต่ได้
แจ้งการลา กับผมแล้ว จานวน 2 ท่าน
1. นายมนตรี ทองเพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
2. นางอาไพ อินการะเกตุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผม ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 1
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - แจ้ง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล เชิญ ท่านเลขาฯ อ่านประกาศครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - อ่าน ประกาศสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕61
ตามที่สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้มีมติในการประชุมสภา ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 กาหนดสมัยประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 วันเริ่มต้นสมัยประชุม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕61 ให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๗ ข้อ ๒๒
สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จึงเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 และให้มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

๓

ที่ประชุม

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
รับทราบ

เรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานฯ - กระผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- แจ้งประกาศเรียกประชุม
...............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
(สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60)
……………………………………………………………………………….…………………................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ประจาปี 2561
……………………………………………………………………………….…………………................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
ขออนุมัติโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (งบกันเงิน)
4.1.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1802 และ 81-5645
จานวนเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 โครงการ 12
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
4.2.1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- จ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้าประปา
จานวนเงิน 311,300 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 โครงการ 3

๔
4.2.2 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 6,000 บาท
- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 โครงการ 8 และ
หน้าที่ 18 โครงการที่ 9
4.2.3 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาชนิด Networt แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 โครงการ 1 และ
หน้า 17 โครงการที่ 5
4.2.4 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 12,000 บาท
- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 7,500 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 โครงการ 7 และ
หน้าที่ 11 โครงการที่ 10
4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (งบกันเงิน)
4.3.1 แผนงานบริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวนเงิน 19,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น จานวน 3 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท

๕
4.3.1 แผนงานการศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวนเงิน 6,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น จานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบริการชุมชนและสังคม
4.1 จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความยาวของสาย
คลอง 980 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลฯ กาหนดให้ จานวนเงิน 142,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 2
4.2 จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลองสถานีสายเก่า
ความยาวของสายคลอง 1,900 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย
0.30 เมตรหมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 290,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 1

ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8
ที่ประชุม

4.3 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สายคลองสถานี
รถไฟสายเก่า ถนนยาง 122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่
ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนดให้ จานวนเงิน 395,900 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 โครงการ 2
………………………………………………………………………………………………………..………
เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
…………………………………………………………………………………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติทาการนอกเขต การให้บริการจัดการขยะ
………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ประธานตรวจรายงานการประชุม รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ( สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม ๒๕60) เชิญครับ
นางชนิดา พิกุลพวง กรรมการตรวจรายงานฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ข้าพเจ้า นางชนิดา พิกุลพวง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เขต 2 ในฐานะ
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านสร้างครั้งที่ผ่านมา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 /2560 เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องและแก้ไขคาผิดตกบกพร่องของรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัย
ความตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 จึงรายงานให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาให้การรับรองต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60
สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขถ้อยคาของตนหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้วครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๗
ระเบียบวาระที่ 3 กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 และกาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕62
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบเรื่อง กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ ประจาปี เชิญครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
สาหรับการกาหนดสมัยประชุมประจาปี ระเบียบ มาตราที่ ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้ มีสมั ย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาล
กาหนด วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัย หนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบัง คับ การประชุมสภา เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑
การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ครับ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอเชิญ สมาชิกฯ เสนอกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจาปี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 และกาหนดสมัยประชุม สามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป
พ.ศ.๒๕62 เชิญท่าน องศกร อินทมาศ ครับ
องศกร อินทมาศ สมาชิกสภาฯ - เสนอ กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ในวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- เสนอ กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ใน วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- เสนอ กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ใน วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- เสนอ กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก(ของปีถัดไป)ประจาปี พ.ศ.2562
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอสมาชิกฯ ผู้รับรองจานวน ๒ ท่าน
นายวิชัย เชื้อวงษ์ สมาชิกสภาฯ
ผู้รับรอง คนที่ ๑
นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภาฯ
ผู้รับรอง คนที่ ๒
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

สอบถาม ว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ไม่มี

๘
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ

ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็น
ด้วยตามที่ ส.ท.องศกร อินทมาศ เสนอโปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
๒๕61 และกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของปีถัดไป พ.ศ.๒๕62
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ในวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ในวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ในวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน
- สมัยสามัญ สมัยแรก (ของปีถัดไป) ประจาปี พ.ศ. 2562
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ให้มีกาหนดไม่เกิน สามสิบวัน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง ขออนุมัติโอน
งบประมาณและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 -2561
4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้
(งบกันเงิน)
4.1.1 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1802 และ หมายเลขทะเบียน 81-5645
จานวนเงิน 1,000,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 โครงการ 12

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอานาจตามตามความแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๙
ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 31 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 (งบกันเงิน รายการเบิกตัดปี) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างจานวน 1 โครงการ เชิญท่านนายกฯครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตาบลบ้านสร้าง มีความจาเป็นเร่งด่วน ทีจ่ ะดาเนินการซ่อมรถ
บรรทุกขยะ ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จานวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน
81 -1802 ปราจีนบุรี และหมายเลขทะเบียน 81-5645 ปราจีนบุรี
เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง จานวน
2 คัน หมายเลขทะเบียน 81-1802 ปราจีนบุรี และหมายเลขทะเบียน 81-5645
ปราจีนบุรี ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ชารุดทรุดโทรม ตัวถังเสื่อมสภาพ ผุผัง ตามอายุการใช้
งาน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องทาการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ขาด
สภาพคล่องในการใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ เทศบาลตาบลบ้านสร้างจึงมีความประสงค์
ซ่อมเปลี่ยนตัวถัง พร้อมอุปกรณ์ที่ชารุดเสื่อมสภาพเพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกขยะ ที่
สามารถใช้ปฎิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วปรากฏว่า
การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่จัดเตรียมไว้ในการขุดตักขยะใน
บ่อขยะของเทศบาล แต่เนื่องจากจังหวัดมีนโยบายในการปิดบ่อขยะของเทศบาล
เนื่องจากไม่ได้มาตรฐานและกาหนดโซนนิ่งให้เทศบาลไปทิ้งขยะที่บ่อขยะของเทศบาล
เมือง จึงไม่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อรถดังกล่าว
ประกอบกับเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายละเอียดดังนี้
โอนลด งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 รายการที่ได้เบิกตัดปี (งบกันเงิน)
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดาเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
-ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหนัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คัน
จานวนเงิน 3,300,000 บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้
3,300,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
3,300,000.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
1,000,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
2,300,000.00 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด ครั้งนี้
1,000,000.00 บาท

๑๐
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1802 ปราจีนบุรี และหมายเลขทะเบียน 81-5645
ปราจีนบุรี จานวนเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลข
ทะเบียน 81-1802 ปราจีนบุรี และหมายเลขทะเบียน 81-5645 ปราจีนบุรี
ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 โครงการ 12
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
- ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน 81-1802 ปราจีนบุรี และหมายเลขทะเบียน 81-5645
ปราจีนบุรี จานวนเงิน 1,000,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
รายการโอนที่ 1 กองการประปา
4.2.1 แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

๑๑
- จ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้าประปา
จานวนเงิน 311,300 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 โครงการ 3
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเชิญท่านนายกฯครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์จะจ้างการประปาส่วนภูมิภาค
ออกแบบประมาณการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตน้าประปาของ
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน โดยโครงการดังกล่าว เป็นการดาเนินการออกแบบประมาณ
การเพิ่มเติมจาก โครงสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ที่ได้รับโอนจากโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ประปาที่ได้รับโอนมาสามารถผลิตน้าประปาให้กับ
ประชาชนได้คณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือแล้ว ว่าการออกแบบลักษณะงานประเภทนี้
จาเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้แบบ
ประมาณที่ถูกต้องและเมื่อนามาจัดทาก็จะสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ส่วน
รายละเอียดผมจะให้ รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง
นายอาทิตย์ มั่นอินทร์ รองปลัดเทศบาล – ด้วยกองการประปาเทศบาลมีความประสงค์จะดาเนินการจ้างการประปา
ส่วนภูมิภาคออกแบบประมาณการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิต
น้าประปาของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1 โอนลดจาก
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้
250,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
250,000.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
200,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
50,000.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
200,000.00 บาท
รายการที่ 2 โอนลดจาก
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินการ หมวดค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น ตั้งไว้ 132,000 บาท

๑๒
งบประมาณที่ตั้งไว้
132,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
130,881.60 บาท
โอนลดครั้งนี้
111,300.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
19,581.60 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
111,300.00 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 311,300 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
- จ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้าประปา
จานวนเงิน 311,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้าประปา
ตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 โครงการ 3
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
นายอนันต์ บุญยืน สมาชิกสภา – เรียนท่านประธานสภา ผมอยากให้ทางนายกชี้แจงและยืนยันประเด็นข้อคาถามดังนี้
1. ในการออกแบบประมาณการฯ ตามโครงการครั้งนี้ เป็นการทาซ้าซ้อน
โครงสร้างเดิมที่ได้รับจากโยธาธิการและผังเมืองหรือไม่ เนื่องจากดูจากรายการ
เบื้องต้น เหมือนเป็นรายการที่มีอยู่แล้ว อยากให้ตรวจสอบเพราะไม่อยากให้เกิด
ความซ้าซ้อนของงบประมาณที่ขออนุมัติ
2. เหตุผลในการจ้างครั้งนี้ ทาไมต้องจ้างการประปาส่วนภูมิภาคเป็นคนออกแบบ
ประมาณ เนื่องจากครั้งที่แล้ว ผู้บริหารเคยเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการประปาของเทศบาลแล้ว โดยการขออนุมัติครั้งนั้น ใช้
ประมาณการฯ ของนายช่างโยธา ของเทศบาลซึ่งเป็นผู้ออกแบบประมาณการ
แล้ ว ทาไมครั้ ง นี้ไ ม่ ให้ น ายช่ า งโยธาของเทศบาลออกแบบประมาณโครงการ
ดังกล่าว
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ

๑๓
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียนท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ผมขอชี้แจงดังนี้ โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบผลิตน้าประปาของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ครั้งนี้ เป็นโครงการต่อ
ยอดจากของเดิมที่ได้รับโอนจาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โดย
โครงการดังกล่าว เป็นการดาเนินการออกแบบประมาณการเพิ่มเติมจาก โครงสร้าง
ประปาผิ ว ดินขนาดใหญ่ที่ ได้รับโอนมา เพื่อให้ ป ระปาที่ไ ด้รับโอนมาสามารถผลิ ต
น้าประปาให้ กับประชาชนได้ คณะผู้ บริหารได้ปรึกษาหารือแล้ ว ว่าการออกแบบ
ลักษณะงานประเภทนี้ หากให้นายช่างโยธาของเทศบาล เป็นผู้ออกแบบประมาณการ
อาจออกแบบประมาณ ในส่วนที่เป็นระบบหรือโครงสร้างสาคัญ ไม่ครบถ้วน และอาจ
ส่งผลให้เสียเวลาในการจัดทาเพิ่มเติมอีก เนื่องจากการออกแบบระบบประปาที่มี
ขนาดใหญ่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งได้ ม าตรฐานนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ออกแบบ เพื่อให้ได้แบบประมาณที่ถูกต้องและเมื่อนามา
จั ด ท าก็ จ ะสามารถด าเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมาย ส่ ว นรายละเอี ย ดผมจะให้ รอง
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง
นายอาทิตย์ มั่นอินทร์ รองปลัดเทศบาล – เรียนท่านสมาชิกสภา ประมาณการที่ได้ให้ท่านสมาชิกไว้นั้นเป็นประมาณ
การคราวๆ ที่การประปาส่วนภูมิภาคประมาณการมาให้ครับ หากมีการดาเนินการ
จ้างจริงแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะลงมาสารวจพื้นที่จริง ตรวจสอบโครงสร้างที่มี
อยู่และจะประมาณการตามความเป็นจริงในส่วนที่ขาดไป และการประปาส่วนภูมิภาค
จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบให้เทศบาลทราบ เพื่อให้ได้แบบประมาณการให้
สมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนาประมาณการฯ ประปาผิวดินที่ได้ นามาดาเนินการขอ
งบประมาณเพื่อดาเนินก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม

- ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
- จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบน้าประปา
จานวนเงิน 311,300 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

๑๔
รายการโอนที่ 2 กองการศึกษา
4.2.2 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 6,000 บาท
-จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 5,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 โครงการ 8 และ
หน้าที่ 18 โครงการที่ 9
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาชนิด Networt แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 โครงการ 1 และหน้า
17 โครงการที่ 5
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญท่านนายกฯครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ ผมให้ผู้อานวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงครับ
นางธัญพร กมลกุลรภัส ผู้อานวยการกองการศึกษา –เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วย
กองการศึกษาด้วยกองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกองการศึกษา จานวน 4 รายการดัง นี้
รายการที่ 1
โอนลดจาก
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑๕
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561
งบประมาณที่ตั้งไว้
200,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
14,664.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
6,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
8,664.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
6,000.00 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก
3 กุญแจล๊อก พร้อมที่พักเท้า เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ.2560 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 โครงการ 8
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 6,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
นางธัญพร กมลกุลรภัส ผู้อานวยการกองการศึกษา – รายการที่ 2
โอนลดจาก
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑๖
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561
งบประมาณที่ตั้งไว้
200,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
8,664.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
5,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
3,664.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
5,000.00 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 5,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.
2560 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 โครงการที่ 9
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 5,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
นางธัญพร กมลกุลรภัส ผู้อานวยการกองการศึกษา – รายการที่ 3
รายการที่ 3.1 โอนลดจาก
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑๗
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจาปี 2561
งบประมาณที่ตั้งไว้
200,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
3,664.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
3,664.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
0.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
3,664.00 บาท
รายการที่ 3.2 โอนลดจาก
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
งบประมาณที่ตั้งไว้
15,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
11,840.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
4,236.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
7,604.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
4,236.00 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด 2 รายการ จานวนเงิน 7,900 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาชนิด Networt แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

๑๘
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 โครงการที่ 5
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดาชนิด Networt
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
นางธัญพร กมลกุลรภัส ผู้อานวยการกองการศึกษา – รายการที่ 4
รายการที่ 4.1 โอนลดจาก
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
งบประมาณที่ตั้งไว้
15,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
11,840.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
7,604.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
0.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
7,604.00 บาท

๑๙
รายการที่ 4.2 โอนลดจาก
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
งบประมาณที่ตั้งไว้
50,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
50,840.00 บาท
โอนลดครั้งนี้
8,396.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
41,604.00 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
8,396.00 บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด 2 รายการ จานวนเงิน 16,000 บาท
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน
1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 โครงการที่ 1

๒๐
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ขอเสนอญัตติเพิ่มเติมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ครับ
ด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอโอน งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ ผมให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงครับ
นายกิตติภพ ประทุม หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล –เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสานักปลัด จานวน 2 รายการดัง นี้
รายการที่ 1 สานักปลัด
โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
200,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
96,976.22 บาท
โอนลดครั้งนี้
12,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
84,976.22 บาท
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้
12,000.00 บาท

๒๑
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
- จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก
3 กุญแจล๊อก พร้อมที่พักเท้า จานวน 2 ตัว ๆละ 6,000 บาท
เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2560 จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 โครงการ 8
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวนเงิน 12,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
นายกิตติภพ ประทุม หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล – รายการที่ 2 สานักปลัด
โอนลดจาก
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย
ประเภท เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้
โอนลดครั้งนี้
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
รวมงบประมาณ ที่ขอโอนลด ครั้งนี้

200,000.00
84,976.22
7,500.00
77,476.22
7,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒๒
โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
-จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวน 3
ตัวๆละ 2,500 บาท เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
พ.ศ.2560 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 โครงการที่ 10
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่
- จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง แบบบุนวมทรงสูงชนิดล้อลื่น จานวนเงิน 7,500 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณฯตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ
4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 (งบกันเงิน)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ อาศัยอานาจตามความแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท า ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 31 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปี

๒๓
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี ด้วยสานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถดาเนินการ
จัดหาได้ถูต้องตามคุณลักษณะของท้องตลาดในปัจจุบัน ผมให้หัวหน้าสานัก
ปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจงครับ
นายกิตติภพ ประทุม หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล –เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ด้วย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านสร้างมีความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถดาเนินการ
จัดหาได้ถูต้องตามคุณลักษณะของท้องตลาดในปัจจุบัน ดังนี้
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวนเงิน 19,500 บาท
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวน 3
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวน 3
เครื่องๆ ละ 6,500 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องๆ ละ 6,500 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ
ของ เครื่องดังนี้
ของ เครื่องดังนี้
-ใช้ทาน้าดื่มน้าร้อน น้าเย็นในเครื่องเดียวกัน
-ใช้ทาน้าดื่มน้าร้อน น้าเย็นในเครื่องเดียวกัน
- เป็นแบบตั้งพื้น
- เป็นแบบตั้งพื้น
- ตัวถังทาความเย็นทาจาก สเตนเลส ปลอดสนิม
- ตัวถังทาความเย็นทาจาก สเตนเลส ปลอดสนิม
- ที่ทาน้าร้อนมีสวิทช์ ปิด-เปิดช่วยประหยัดไฟ
- ที่ทาน้าร้อนมีสวิทช์ ปิด-เปิดช่วยประหยัดไฟ
- ใช้กับถังน้าขนาด 18 - 20 ลิตร
- ใช้กับถังน้าขนาด 18 - 20 ลิตร
- ปลอดภัยด้วยระบบตัดการทางานเมื่อความร้อน
- ปลอดภัยด้วยระบบตัดการทางานเมื่อความร้อน
และกระแสไฟสูงเกิน
และกระแสไฟสูงเกิน
- มาพร้อมสายดินที่ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดไฟรั่ว - มาพร้อมสายดินที่ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดไฟรั่ว
- คอมเพรสเซอร์ มาตรฐาน iso 9002
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตาม ครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
ราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
(2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2
(2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2
โครงการที่ 25 (สานักปลัด)
โครงการที่ 25 (สานักปลัด)

๒๔
แผนงานการศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวนเงิน 6,500 บาท
เพือ่ จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น จานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,500 บาท
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวน 3
เพื่อจัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน จานวน 1
เครื่องๆ ละ 6,500 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องๆ ละ 6,500 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ
ของ เครื่องดังนี้
ของ เครื่องดังนี้
-ใช้ทาน้าดื่มน้าร้อน น้าเย็นในเครื่องเดียวกัน
-ใช้ทาน้าดื่มน้าร้อน น้าเย็นในเครื่องเดียวกัน
- เป็นแบบตั้งพื้น
- เป็นแบบตั้งพื้น
- ตัวถังทาความเย็นทาจาก สเตนเลส ปลอดสนิม
- ตัวถังทาความเย็นทาจาก สเตนเลส ปลอดสนิม
- ที่ทาน้าร้อนมีสวิทช์ ปิด-เปิดช่วยประหยัดไฟ
- ที่ทาน้าร้อนมีสวิทช์ ปิด-เปิดช่วยประหยัดไฟ
- ใช้กับถังน้าขนาด 18 - 20 ลิตร
- ใช้กับถังน้าขนาด 18 - 20 ลิตร
- ปลอดภัยด้วยระบบตัดการทางานเมื่อความร้อน
- ปลอดภัยด้วยระบบตัดการทางานเมื่อความร้อน
และกระแสไฟสูงเกิน
และกระแสไฟสูงเกิน
- มาพร้อมสายดินที่ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดไฟรั่ว - มาพร้อมสายดินที่ช่วยป้องกันปัญหาการเกิดไฟรั่ว
- คอมเพรสเซอร์ มาตรฐาน iso 9002
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
- สามารถใช้งานกับไฟฟ้าในบ้านได้
เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน เนื่องจากราคาไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตาม ครุภัณฑ์ พ.ศ.2558 จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
ราคาท้องตลาด ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
(2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2
(2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2
โครงการที่ 25 (สานักปลัด)
โครงการที่ 25 (กองการศึกษา)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง

๒๕
มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบอนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา ญัตตินายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง
ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อบริการชุมชนและสังคม
4.1 จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความยาวของสาย
คลอง 980 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลฯ กาหนดให้ จานวนเงิน 142,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 2
4.2 จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลองสถานีสายเก่า
ความยาวของสายคลอง 1,900 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย
0.30 เมตรหมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 290,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 1
4.3 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สายคลองสถานี
รถไฟสายเก่า ถนนยาง 122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่
ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนดให้ จานวนเงิน 395,900 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 โครงการ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
กระผมขอ จะให้ นางน้าผึ้ง สุมประพาฬ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นผู้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครับ

๒๖
นางน้าผึ้ง สุมประพาฬ ร.ก. ผ.อ. กองคลัง – เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2548
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการ
ที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุน ส่ งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แต่ล ะ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว
ในส่วน (2) นั้น เทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้ส่งเงินสมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการของ
เทศบาล ตามระเบียบแล้ว
(3) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
ด าเนิ น การ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลา ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไปทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจาและกรณี
ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น โดยการใช้ จ่ า ยเงิ น สะสม ให้ ค านึ ง ถึ ง ฐานะการคลั ง และ
เสถียรภาพในระยะยาว
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ – ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1.3.3 ให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินสะสมไปใช้จ่าย ตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อการแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้าง
ถนน ก่อสร้างระบบระบายน้า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา และ (2) ด้านการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้า
กลางประจาหมู่บ้าน ทาฝายน้าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนอง
คลองบึง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ- ขอบคุณท่านเลขาฯ และคุณ น้าผึ้ง สุมประพาฬ ครับ เชิญท่านนายกฯ
เสนอหลักการและเหตุผลครับ

๒๗
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี - เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน
กระผม ได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ของ
เทศบาล ตามความในมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกอบกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลบ้ า นสร้ า ง
มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินโครงการ ตามอานาจหน้าที่ ในภารกิจด้านบริการชุมชนและสังคม
ที่มีความสาคัญและจาเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านการพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค และน้าเพื่อการเกษตร
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงบประมาณ การพัฒนาเทศบาล และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อนอื่น ผมขอ ชี้แจงสถานะการคลังของเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง ณ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อประกอบ การพิจารณา ขอเชิญคุณน้าผึ้ง สุมประพาฬ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง ครับ
นางน้าผึ้ง สุมประพาฬ รก. ผ.อ. กองคลัง – เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1.2.2 ก่อนจะนาเงินสะสมไปใช้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) สารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ 6 เดือน
(2) สารองรายจ่ายประจาที่ต้องจ่ายให้กับประชาชน เช่นเบี้ยยังชีพ ประมาณ 3 เดือน
(3) สารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10 %
รายงานยอดเงินสะสม ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ ดังนี้
เงินสะสมที่นาไปบริหารได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวนเงิน 20,669,651.14 บาท
หัก 1. สารองค่าใช้จ่ายประจา 6 เดือนๆ ละ 1,120,000.-บาท
6,720,000.00 บาท
2. สารองเบี้ยยังชีพฯ 3 เดือน
1,213,000.00 บาท
3.สารองกรณีสาธารณภัย 10 %
1,273,665.11 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถ นามาบริหารได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวนเงิน 11,462,986.03 บาท
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 1
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒๘
1 จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความยาวของสาย
คลอง 980 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลฯ กาหนดให้ จานวนเงิน 142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความ
ยาวของสายคลอง 980 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลฯ กาหนดให้ จานวนเงิน 142,000 บาท
-ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความยาวของ
สายคลอง 980 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
เทศบาลฯ กาหนดให้ จานวนเงิน 142,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ้างเหมาขุดลอก
คลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง ความยาวของสายคลอง 980 เมตร ก้น
คลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หมู่ที่ 1 ต.บางกระเบา อ.
บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลฯ กาหนดให้
จานวนเงิน 142,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

๒๙
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 2
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลองสถานีสายเก่า
ความยาวของสายคลอง 1,900 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย
0.30 เมตรหมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลอง
สถานีสายเก่า ความยาวของสายคลอง 1,900 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืช
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรหมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตาม
รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 290,000 บาท
-ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 โครงการ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองวัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลองสถานี
สายเก่า ความยาวของสายคลอง 1,900 เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนา
เฉลี่ย 0.30 เมตรหมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียด
แบบแปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 290,000 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง
วัชพืชและผักตบชวาขวางคลอง คลองสถานีสายเก่า ความยาวของสายคลอง 1,900
เมตร ก้นคลอง เฉลี่ย 13 เมตร วัชพืชหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.
บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวน
เงิน 290,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

๓๐
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 3
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
4.3 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สายคลองสถานี
รถไฟสายเก่า ถนนยาง 122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่
ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนดให้ จานวนเงิน 395,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สาย
คลองสถานีรถไฟสายเก่า ถนนยาง 122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15
เมตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนดให้ จานวนเงิน 395,900 บาท
-ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
ถึง พ.ศ. 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 โครงการ 2
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ไม่มีใครสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สายคลอง
สถานีรถไฟสายเก่า ถนนยาง 122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
กาหนดให้ จานวนเงิน 395,900 บาท
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ เสียง
งดออกเสียง 1
เสียง
มติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมกับสะพานประตูน้า สายคลองสถานีรถไฟสายเก่า ถนนยาง
122 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บ้าน
สร้าง จ.ปราจีนบุรี ตามแบบแปลนของเทศบาลฯกาหนดให้ จานวนเงิน 395,900
บาท ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้างเสนอ

๓๑
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
6.1. การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
(วาระแรก ขั้นรับหลักการ)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตติ การพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง มาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขอให้
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง ได้ชี้แจงถึงหลักการ และ เหตุผลความจาเป็นที่ต้อง
จัดทาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ดังกล่าวนี้
นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาลฯ - ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ดังกล่าวข้างต้น
กระผม ขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากร่างเทศ
บัญญัติ นี้ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้กาหนดไว้ว่า” ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้ท่านประธานขอมติที่ประชุม เพื่อให้ที่
ประชุมอนุมัติ ว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ -ขอมติที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ ว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
หรือไม่ ถ้าท่านสมาชิกเห็นว่าควรพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวขอโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม
- เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

๓๒
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – เสนอ หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติในการลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และ
เป็นไปตาม มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยให้กระทา
การได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลบ้านสร้างจึงตราเทศบัญญัตินี้ เพื่อ
บังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านสร้างต่อไป
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – กระผมจะให้ ปลัดวันชัย วรพงศ์ อ่าน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบล
บ้านสร้าง
นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาลฯ - อ่าน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
- ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่
พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ว่าด้วยการ
ลดหย่ อ นภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ใ นเขตเทศบาลต าบลบ้ า นสร้ า ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกั บ มาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 บัญญัติ
ให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลบ้านสร้างโดยความ
เห็ นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง และโดยความเห็ นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง
การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านสร้างแล้วเจ็ดวัน

๓๓
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่
ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ที่ ดิ น ” หมายความว่ า พื้ น ที่ ดิ น และให้ ห มายความรวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ภู เ ขา
หรือที่มีน้าด้วย
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ข้อ 5 ให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านสร้าง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่
อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ได้รับลดหย่อนไม่
ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ได้ไม่เกิน 1 ไร่
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านสร้าง เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ
บัญญัตินี้
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - ตามที่ ปลัดวันชัย วรพงศ์ ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลบ้านสร้างได้ร่วมกัน พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง วาระแรก ขั้นรับหลักการ ต่อไป
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขและอภิปรายร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
(วาระแรก) ขอให้ที่ประชุมลงมติ ครับ
ที่ประชุม
- เห็นชอบ
9
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่าง (วาระแรก)
6.2. การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง (วาระที่ ๒)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - เชิญท่าน เลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ เลขานุการฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ
ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้

๓๔
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ – สอบถามว่า มีสมาชิกท่านใด จะขอแปรร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง หรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้
ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ในวาระที่ ๒ ต่อไป
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของ
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง ในวาระที่ ๒
6.3. การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อน
ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง (วาระที่ ๓)
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ – ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
หรือไม่
ทีป่ ระชุม
- เห็นชอบ
9
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
เสียง
-งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตราเป็นเห็นชอบให้ตราเป็น
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ – เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดหย่อนภาษี
บารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ดังกล่าวทั้งสามวาระแล้ว จะได้
นาเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้ว ให้นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านสร้าง ลงนามประกาศเป็น เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
เรื่อง การลดหย่อนภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติทาการนอกเขต การให้บริการจัดการขยะ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ อ่านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องครับ
นายวันชัย วรพงศ์ ปลัดเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๕๗ ทวิ ความว่า เทศบาลอาจทากิจการนอกเขต เมื่อ
(1)การนั้นจาเป็นต้องทาและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดาเนินตามอานาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(๒)ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด
หรือสภาตาบลแห่งท้องถิ่นเกี่ยวข้อง และ
(๓)ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๕
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก ครับ
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบางพวงได้ ทาหนังสือ ที่ ปจ
73101/27 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 สอบถามการการให้บริการจัดเก็บขยะ
นอกเขตพื้นที่ ราย บริษัทอินเตอร์คอนเทนเนอร์จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4
ต.บางพวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
ของเทศบาลตาบลบ้านสร้าง โดยทางบริษัท ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
จึงเสนอมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างพิจารณา ให้ความยินยอม เพื่อจะได้
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ- มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ยินยอม อนุญาตให้บริการจัดเก็บขยะนอกเขตพื้นที่ บริษัทอินเตอร์
คอนเทนเนอร์จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บางพวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบ
เสียง
ไม่เห็นชอบ
9
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง
มติที่ประชุม ไม่ยินยอม อนุญาตให้บริการจัดเก็บขยะนอกเขตพื้นที่ บริษัทอินเตอร์
คอนเทนเนอร์จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บางพวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – ด้วยเทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้รับคาร้อง ขอนาขยะมาทิ้งที่บ่อขยะ
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง จานวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นายณฐพงษ์ สมพงษ์ มีความประสงค์ ขอนาขยะหอพักของบริษัทไทยสแตน
เลสสตีล โดยขอมาทิ้งอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
2. นายกษณพงษ์ รอดกร ความประสงค์ขอนาขยะที่เหลือจากการคัดแยก โดยขอ
มาทิ้ง จานวน 25 ลบ.ม. ต่อเดือน โดยยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ
3. องค์การบริหารส่วนตาบลบางเดชะ ขอนาขยะจากประชาชนที่มารับยาหมอแสง
เดือนละ 1 ครั้ง
จึงเสนอมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้างพิจารณา ให้ความยินยอม เพื่อ
จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ- มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

๓๖
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ยินยอม ให้สามารถขยะมาทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
จานวน 3 รายได้ จนกว่าเทศบาลตาบลบ้านสร้างจะดาเนินการปิดบ่อขยะ
ครับ
ที่ประชุม
เห็นชอบ
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่นอีกหรือไม่
นายไชยันต์ จันทวงษ์ นายกเทศมนตรี – การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้าหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าแม่น้า
ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 สั่ง ณ วันที่ 4
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลาแม่น้า โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งและการพิจารณา
อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลาน้า โดยให้เจ้าของผู้ครอบครองสิ่งปลูก
สร้างล่วงล้าลาแม่น้า ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้าหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้า
แม่น้าล่วงล้าลาน้าดังกล่าว โดยหนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องออกโดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือนายอาเภอแห่งท้องที่ หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านสร้าง ได้ออกสารวจตรวจสอบข้อมูล และประสานเจ้าของผู้
ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้า ในเขตพื้นที่แล้ว มีเจ้าของผู้ครอบครองสิ่ง
ปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้าที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
1. นายอเนก ผ่องผิว
2. นายบารุง โพธิ์พึ่ง
3. นายสวน ผลพืชน์
4. นายบรรจง ศรีสวัสดิ์
5. นายวิรัช เปี่ยมวารี
จึงเสนอรายการให้สภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง พิจารณารับรองต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบให้ท่านสมาชิกพิจารณา นั้น
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ- มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม รับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้าลาแม่น้าหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าแม่น้า
จานวน 5 ราย ครับ

๓๗
ที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

9

เสียง
เสียง
เสียง

1

นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ - สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะเสนอญัตติหรืออภิปรายเรื่องอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม
- ไม่มี
นายสาโรส ปิ่นทอง ประธานสภาฯ
ก่อนปิดประชุม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้การประชุมในวันนี้สาเร็จลุล่วง
ตามระเบียบวาระทุกประการ สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดย
ทั่วกัน ผมขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑2.40 น.
ลงชื่อ

ผู้จัดทารายงานการประชุม

(นายวันชัย วรพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง
ลงชื่อ
(นายสาโรส ปิ่นทอง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลบ้านสร้าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

