(สำเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมัยประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ
********************
ผูเขาประชุม
๑. นายนาวิน แมนศรนรา
๒. นายฉลวย สมใส
๓. นางนกเอี้ยง เนืองนา
๔. นายบุญมี สุดตาชาติ
๕. นายประจักร การัมย
๖. นางมธุริน แกวมะไล
๗. นายวิมล กลาวาจา
๘. นายสนาม สารารัมย
๙. นายเสริง จินดาพันธ
๑๐. นายแสวง ชูไทย
๑๑. นายหนู จันทรวงษา
๑๒.นายอำนวย โคตรชมภู

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ

ผูไมมาประชุม ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเฉลิมพร หนูแกว
๒. นายสรพงศ คำชำนิ
๓. นางวงเดือน ศิริวงศ
๔. นายเจริญ จัดงูเหลือม
๕. นายพรม พิเศษ
๖. นางกณิศา จันทรงาม
๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย
๘. นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
๙. นายนฤบล มณีเนตร
๑๐. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง
๑๑. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา

นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ
ผูอำนวยการกองคลัง
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาสำนักปลัด
นักบริหารงานการเกษตร
/๑๒.นายวิทยา...

๒

๑๒. นายวิทยา เจริญศิลป
๑๓. นางมะณีวรรณ อินทรมณี
๑๔. นายบุญเลิศ นามบัณฑิต

นายชางโยธา
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ปศุสัตวอำเภอหวยแถลง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาหองประชุม มีสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๔ คน โดยมี นายนาวิน แมน ศรนรา
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหน าที่เปนประธานในที่ป ระชุมและกล าวเปด ประชุม ตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอให ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า นทบทวนรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่ อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนา
สุดท ายเปน ที่ เรียบรอยและสอบถามที่ป ระชุม สภาฯวามี ผู ใดขอแก ไขหรื อ
เพิ่มเติมขอความหรือไม

ที่ประชุมสภาฯ

- ไมมีผูใดขอแกไข

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค
ประชุมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
กงรถ สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อ วันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทูถาม
-ไมมี-

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
๔.๑ ญั ต ติเรื่อง พิจ ารณารางเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจายประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงรายละเอียดตอสภาเทศบาล

นายเฉลิมพร หนูแกว
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

- ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตำบลกงรถขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอ สภาเทศบาล
ตำบลกงรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการ
ตามที่เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการจัดทำรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใชในการดำเนินงานตามนโยบายคณะผูบริหารที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

งบประมาณยอดรวม(บาท)

หมายเหตุ

๙,๖๗๘,๓๐๐.๐๐
๑๖๕,๐๐๐.๐๐
๓,๔๘๗,๐๓๘.๐๐
๑,๓๙๑,๘๖๐.๐๐
๑๖๕,๐๐๐.๐๐
๑,๘๙๓,๘๔๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๙๕,๐๐๐.๐๐
๒,๘๓๓,๒๐๐.๐๐
๑,๐๘๔,๓๒๐.๐๐
๘,๘๘๖,๔๔๒.๐๐
๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
/เหตุผล...

๔

เหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๓ ให เจาหนาที่ งบประมาณทำการพิ จารณา
ตรวจสอบ วิ เคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอ คณะผู บ ริ หารท องถิ่ น เมื่ อคณะผูบ ริห าร
ท องถิ่ น ไดพิ จารณาอนุ มัติให ตั้งงบประมาณยอดใดเป นงบประมาณประจำป แ ลว ให เจาหน าที่งบประมาณ
รวบรวม และจั ดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่ นอี กครั้งหนึ่ง เพื่ อคณะผูบ ริห าร
ทองถิ่น ไดนำเสนอต อสภาทองถิ่ น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อ ใชในการดำเนิน งานตามนโยบายของคณะ
ผู บ ริ ห ารที่ ไดว างแผนไว ตามแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตลอดป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึ ง เสนอร า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ พิจารณา เห็นชอบ
อนุมัติ ตอไป ดังรายละเอียดรางเทศบัญญัติฯที่เสนอมาพรอมนี้
ระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ
ขอ ๒๓ ใหเจาหนาที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณ
ในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจำป
แลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนำเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
นายอำนวย โครตชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญ ญั ติว าระที่หนึ่ ง ใหท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการรางเทศบัญญัติและลงมติวารับหลักการ
รางเทศบัญ ญัติหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่น ประสงคจ ะอภิปราย หาม
ไมใหลงมติกอนที่ สมาชิกสภาท องถิ่ นไดอภิ ปรายในเรื่องนั้ นพอสมควรแลว
เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกอภิปราย

นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
๑. เอกสารรางเทศบัญญัติ บางสวนมีเนื้อหา ขอความที่ซำ้ ซอน ในหนา ๒๕
หนา ๕๕ และขอใหกองชางตรวจสอบ หนา ๑๐๑ กับแบบแปลนใหตรงกัน
๒. การตั้งงบประมาณอบรมสัมมนาเปนการตั้งรวมของเจาหนาที่และสมาชิก
แตที่ผานมาสมาชิกไมไดไปอบรมสัมมนาเลย
๓. ในสวนของบานซาเลือด ไดเสนอโครงการขยายเขตไฟฟา ประมาณ
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถนนคอนกรีต ในวันที่ไปสำรวจ วัดได ๑๓๐ เมตร แตใน
โครงการเหตุใดพบแค ๑๐๐ เมตร ซึ่งรวมแลวงบประมาณในการพัฒนาบาน
ซาเลือดไมถึงวงเงิน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
/๔. งบดานศาสนา...

๕

๔. งบดานศาสนา และวัฒนาธรรม สังเกตไดวาชวงหลังๆดูแลวเหมือนไมได
ใหความสำคัญ เพราะเห็นงบประมาณที่ตั้งไวนอยมาก
นางกณิศา จันทรงาม
รองปลัดเทศบาล ฯ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ขอตอบขอสงสัย นายเสริง จินดาพันธ
- เอกสารรางเทศบัญญัติ เนื้อหาและขอความดังกลาว เปนรายละเอียด
คำชี้แจงประกอบการตั้งงบประมาณ ตามระเบียบ
- ในสวนโครงการของบานซาเลือด นั้น ดำเนินตั้งตามแผนที่ตั้งไว

นายสันติสุข หมั่นอุตสาห
ผูอำนวยการกองการศึกษา

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ขอตอบขอสงสัย นายเสริง จินดาพันธ
- งบดานศาสนา และวัฒนาธรรม ขาราชการประจำรับนโยบายจาก
คณะผูบริหาร ดูงบประมาณ นโยบายจากจากหนวยงานรัฐ การเสนอแผน
งบประมาณของประชาชน ประกอบกับเทศบาลตำบลกงรถ มีงบประมาณ
จำกัด

นายสนาม สารารัมย
สมาชิกสภาฯเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
๑. การเทถนนคอนกรีตบริเวณหนาโรงเรียนบานซาเลือด ไปถึง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพซาเลือด พบวา คอนกรีตเกา กับคอนกรีตใหม ไมประสานกัน
บริเวณซอยขางวัด
๒. ผมเห็นวาการพัฒนายังไมดีเทาที่ควร เชนบานหนองซำ บานโนนขี้ตุน
ถนนเปนหลุมเปนบอ ไมเห็นดำเนินการซอม

นายสรพงศ คำชำนิ
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ขอตอบขอสงสัย นายสนาม สารารัมย
- ถนนลาดยางเสนบานโนนขี้ตุน - บานหนองซำ ไดมอบหมายใหกองชาง
ดำเนินการ ประมาณราคาแลว

นายวิทยา เจริญศิลป
นายชางโยธา

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
ขอตอบขอสงสัย นายสนาม สารารัมย
- ผมไดประสานกับผูรับจางจะดำเนินการนำคอนกรีตมาเทเพิ่มเติม

.

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
- ขอใหชางผูออกแบบถนน กรณีทางแยก ทางเชื่อมขอใหออกแบบปก หูชาง
- ฝากคณะผูบริหารของใหมองเห็นความจำเปนและความเดือดรอนของ
ประชาชน แกไขปญหา ถนนสัญจรไปทางบานโคกซาง โดยการนำหินคลุกไป
ลงกอนไดหรือไม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผูใดอภิป รายเพิ่มเติม
แลว ขอมติวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม
/ดังนั้น...

๖

ดังนั้น ใหที่ ประชุมพิ จารณารายละเอีย ดตามรา งเทศบั ญ ญั ติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ไดแจกใหลวงหนาแลวนั้น และที่
ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกหรือไม
ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เพื่ อ ให เป น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยข อ บั ง คั บ การ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๙ ญัตติรา งเทศบัญญัตทิ ี่สภา
ทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น สงรางเทศบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท องถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมทราบ

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

- ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัต ติที่สภาทองถิ่น กำหนดตามวรรคหนึ่ ง
ผูบริห ารทองถิ่น หรือ สมาชิ กสภาทอ งถิ่น ผูใดเห็ นควรจะแกไขเพิ่ มเติมรา ง
เทศบัญญัติก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติ
เปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก
สภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจ ะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับ รองเชนเดียวกับ
การเสนอญัตติหากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็ นควรวาจะต องสงรางเทศ
บัญญัติใหคณะกรรมการแปรญัตติ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูที่จะเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวย ขอบังคั บการประชุม สภาท องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๒๗ หมวด ๘
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามั ญ ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
มีจำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิส ามั ญ ประกอบด ว ยสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอยกวาสามคน แต
ไมเกินเจ็ดคน
ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓ และข อ ๑๐๔ สภาท อ งถิ่ น มี อำนาจ
เลื อ กสมาชิก สภาทอ งถิ่ น หรือ บุ คคลที่ ไม ได เป น สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น เป น
คณะกรรมการสมาชิก สภาทอ งถิ่ นชุด ต า งๆตามความจำเป น แก กิจ การใน
หนาที่ของสภาทองถิ่น
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
สำหรับ เทศบาลตำบลกงรถจะพิ จ ารณาเลือกสมาชิ กสภาเทศบาล
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติมีหนาที่พิจารณาราง
เทศบัญ ญัติโดยละเอียด สวนการเลือกนั้นก็จะใชมติที่ป ระชุมสภาเทศบาล
โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ และตองมีสมาชิ กสภาเทศบาลรับ รอง

๗

ไมนอยกวา ๒ คน จำนวนของคณะกรรมการ จะมีไมนอยกวา ๓ คน แตไม
เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายวิมล กลาวาจา
สมาชิกสภาฯเขต ๑
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ

- ผมขอเสนอจำนวนของคณะกรรมการแปรญัตติ เปน ๓ ทาน
- มีสมาชิกทานอื่น เสนออีกหรือไม
- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสภาฯดวยครับ
- มีม ติเป นเอกฉัน ท ๑๒ เสี ยง เห็น ชอบแต งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ต ติ
จำนวน ๓ คน

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ
นายเสริง จินดาพันธ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง ขอเชิญเสนอครับ
- เสนอ นายวิมล กลาวาจา เปนกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง โดยมี
นายฉลวย สมใส และนางมธุริน แกวมะไล รับรองถูกตอง

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี เมื่อมีผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติคนที่หนึ่ง มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายวิมล กลาวาจา
เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง และขอเชิญสมาชิก สภาเทศบาลเสนอชื่อผู
สมควรไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง ขอเชิญเสนอครับ
- เสนอ นายแสวง ชูไทย เปนกรรมการแปรญัตติตนที่สอง โดยมี
นายเสริง จินดาพันธ และ นายประจักร การัมย รับรองถูกตอง

นางมธุริน แกวมะไล
สมาชิกสภาฯเขต ๑
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

นายหนู จันทรวงษา
สมาชิกสภาฯเขต ๒
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานอื่นเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมี เมื่อมีผูเสนอ
กรรมการแปรญัตติคนที่สอง มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา
นายแสวง ชูไทยเปนกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง และขอเชิญสมาชิ กสภา
เทศบาลเสนอชื่อผูสมควรไดรบั แตงตั้งเปนกรรมการแปรญัตติ
คนที่สามขอเชิญเสนอครับ
- เสนอ นายฉลวย สมใส เปนกรรมการแปรญัตติคนที่สาม โดยมี
นายแสวง ชูไทย และ นางนกเอี้ยง เนืองนา รับรองถูกตอง
- มีสมาชิกทานอื่น เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไม มีเมื่อมี ผูเสนอกรรมการ
แปรญัตติคนที่สาม มีผูเสนอเพียงทานเดียว เปนอันวา นายฉลวย สมใส
เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม
- เปนอันวาคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ ทาน คือ
/๑. นายวิมล...

๘

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภาฯ

๑. นายวิมล กลาวาจา
๒. นายแสวง ชูไทย
๓. นายฉลวย สมใส
- เมื่ อ ไดค ณะกรรมการแปรญั ตติ ฯครบแล ว ขอเชิญ เลขาสภาฯชี้ แ จงต อ
สมาชิก
- เมื่อไดคณะกรรมการแปรญัตติแลวตอไปขอใหสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติวาจะ
ใชระยะเวลากี่วัน จากวันที่เทาไรถึงวัน ที่ เท าไร ซึ่งกำหนดระยะเวลาใน
การเสนอคำแปรญัตตินั้นจะตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ขอเชิญสมาชิก
เสนอครับ

นายอำนวย โคตรชมภู
เลขานุการสภา

- ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ เปน
ระยะเวลา ๓ วัน คือ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

เมื่อมีผูเสนอเพียง ๑ ทาน เปนอันวาใหรับคำแปรญัตติ มีกำหนด ๓ วัน
คือ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ

ที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ
๔.๒ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ และกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงเรื่อง การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ,พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอที่ประชุมสภา
เทศบาล

นายเฉลิมพร หนูแกว
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ

ขาพเจา ขอเสนอญัตติ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และกันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ,พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอที่ประชุมสภา
เทศบาล ดังนี้
/หลักการ...

๙

หลักการ
ตามที่ เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณ
ประจำป พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ และ เงิน งบประมาณจัดสรร ประจำป พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑
โครงการ และเงินงบประมาณจัดสรร ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ และเงินจายขาดเงินสะสม ๕
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. งบประมาณประจำป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรบั การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒
โครงการ
๑.๑ โครงการกอสรางประปาบาดาลขนาดกลาง บานสี่แยก หมูที่ ๖ งบประมาณ
๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐บาท (-หนึ่ง ลา นเจ็ ด แสนแปดหมื่ นหกพั น บาทถ ว น- )โดยทำสั ญ ญาจา งเลขที่ ๔/๒๕๕๘
วัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญ ญา ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
บาท (-หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน-)
๑.๒ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบระดับกลาง บานซาเลือด หมูท่ี ๓
งบประมาณ ๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน-) โดยทำสัญญาจางเลขที่ ๘/
๒๕๕๘ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ และสิ้ น สุ ด สั ญ ญา วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ วงเงิ น ตามสั ญ ญา
๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท(-หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน-)
รวมเปนเงิน ๓,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามลานหาแสนหาพันบาทถวน-)
๒. งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดรบั การจัดสรร จำนวน
๑ โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๒.๑ โครงการกอ สรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดิน ขนาดกลาง บา นหัวทำนบ
พัฒนา หมูที่ ๙ เลขที่สัญญา E๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวนเงิน ๒,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองลานสามแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน-) อยูในระหวางขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๘ การทิ้งงาน
สวนที่ ๑ การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน
รวมเปนเงิน ๒,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองลานสามแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน-)
๓. งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดรบั การจัดสรร จำนวน ๒
โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑ โครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ บานสี่แยกหมูที่ ๖ บานสี่แยก ตำบลกงรถ จำนวน
๒ จุด เงินงบประมาณที่ตั้งไว ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทศบาลไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามสัญญาเลขที่ Eb๑/
๒๕๖๓ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสิ้น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิ น ตามสั ญ ญา
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อยูในขณะดำเนินการกอสราง
๓.๒ โครงการปรับปรุงซอ มแซมสถานี สูบ น้ำดวยไฟฟ า บานหนองบั ว รอง หมูที่ ๔
ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔ .เงินงบประมาณประจำปพ.ศ.๒๕๖๓ เงินจายขาดเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการที่กอหนี้
ผูกพัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

/๔.๑ โครงการ...

๑๐

๔.๑ โครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากวัดบานหัวทำนบ หมู ๒
ถึงลำหว ยตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญ ญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด
สัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาท
ถวน)
๔.๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายจากศาลาประชาคม หมู ๒
ถึง บานหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันบาท
ถวน)
๔.๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากทางเขาบานโคกแค หมู
๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สัญญา
สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนสามหมื่นเกา
พันบาทถวน)
๔.๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากนานางลำพอง ถึงสาย
แยกทางเขา บานหนองซำ หมู ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญ ญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สอง
แสนบาทถวน)
๔.๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากโรงเรียนบานซาเลือด
หมู ๓ ถึงบานซาเลือดนอยดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ Eb๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
เหตุผล
๑. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๒ โครงการ
๑.๑ โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บานสี่แยก หมูที่ ๖ สัญญาจาง
เลขที่ ๔/๒๕๕๘ เริ่มโครงการ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ วันครบกำหนด วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ดำเนินการแลวแลวเสร็จแตไมตรงตามแบบ จำนวนเงินที่กันไว ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหมื่น
บาทถวน) เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัดนครราชสีมา คดีดำหมายเลข ๓๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๖๐ และการดำเนินการกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตำบลกงรถ จึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาว
หมายเหตุ จะตองรอคำสั่งศาลเทานั้น จึงเบิกจายได
๑.๒ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง บานซาเลือด หมูที่
๓ สัญ ญา จางเลขที่ ๘/๒๕๕๘ เริ่ม โครงการ ลงวัน ที่ ๓๐ มิ ถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ วั นครบกำหนด วั นที่ ๑๓
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการยังไมแลวเสร็จ จำนวนเงินที่กันไว ๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหมื่น
หาพันบาทถวน) เนื่องจากอยูในระหวางการพิจารณา ศาลจังหวัดนครราชสีมา คดีดำหมายเลข ๓๕๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ และการดำเนินการกอสรางไมเปนไปตามรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตำบลกงรถจึงไมสามารถทำการเบิกจายใหทันตามระยะเวลาดังกลาว
หมายเหตุ จะตองรอคำสั่งศาลเทานั้น จึงเบิกจายได
/๒. เงินอุดหนุน…

๑๑

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
๒.๑ โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดกลาง บานหัวทำนบ
พัฒนา หมูที่ ๙ สัญญาจางเลขที่ Eb๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๙ แจงเปนผูทิ้งงานแลว
เนื่ อ งจากไม ม าดำเนิ น การก อ สร า งให แ ล ว เสร็ จ ตามสั ญ ญา จำนวนเงิ น ที่ กั น ไว
๒,๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล านสามแสนเก า หมื่ น หกพั น บาทถ ว น) อยู ในระหว า งขั้ น ตอนของระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๘ การทิ้งงาน สวนที่ ๑
การลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน
๓. งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไดรับการจัดสรร
จำนวน ๒ โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑ โครงการขุดลอกสระคึกฤทธิ์ บานสี่แยกหมูที่ ๖ บานสี่แยก ตำบลกงรถ จำนวน
๒ จุด เงินงบประมาณที่ตั้งไว ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เทศบาลไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามสัญญาเลขที่ Eb๑/
๒๕๖๓ ลงวั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสิ้น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิ น ตามสั ญ ญา
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนบาทถวน) อยูในขณะดำเนินการกอสราง
๓.๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา บานหนองบัวรอง หมูที่ ๔
ตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ตั้งไว 1,120,000.-บาท ยังไมดำเนินการ
๔. เงินงบประมาณประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เงินจายขาดเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการที่กอหนี้
ผูกพัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๔.๑ โครงการกอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากวัดบานหัวทำนบ หมู ๒
ถึงลำหว ยตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญ ญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุด
สัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันบาท
ถวน) อยูระหวางดำเนินการกอสราง
๔.๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.สายจากศาลาประชาคม หมู ๒
ถึง บานหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันบาท
ถวน) อยูระหวางดำเนินการกอสราง
๔.๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากทางเขาบานโคกแค หมู
๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สัญญา
สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่น
เกาพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการกอสราง
๔.๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากนานางลำพอง ถึงสาย
แยกทางเขา บานหนองซำ หมู ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญ ญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา เปนจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการกอสราง
๔.๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายจากโรงเรียนบานซาเลือด
หมู ๓ ถึง บานซาเลือดนอย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่ Eb๒/๒๕๖๓ ลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณในสัญญา ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) อยูระหวางดำเนินการกอสราง
/ระเบียบ...

๑๒

ระเบียบขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจสอบเงินขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ เรื่องการกันเงิน
ขอ ๕๗ วาดวยกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป โดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือ
การเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกใน
ปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเบิกจายเงินกอสรางทองถิ่นไดอีกไมเกินตอสภา
ทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน
ขอ ๕๘ ใหวางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมสงเสริมการปกคลองทองถิ่นกำหนดกอนวันสิ้นปงบประมาณ
อยางนอยสามสิบวัน เวนแตมีเหตุผลสมควร ผูบริหารทองถิ่นอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลายื่นขอกันเงินไดไม
เกินวันทำการสุดทายของปนั้น
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมี ความจำเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
หากองคการปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งป ตอสภาทองถิ่นหรือ กรณีมีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาวที่ทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเบิกจายเงิน หากไมไดดำเนินการหรือมีเงินเหลือจายจาก
เงินดังกลาวใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
จึงเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อคณะผูบริหารชี้แจงเรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘, พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอที่ ป ระชุ มสภา
เทศบาลแลว มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือไม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือไม

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกทานใดสงสัย หรือไม หากไมมี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีม ติ เป น เอกฉั นท ๑๒ เสี ยง ใหกัน เงิ นงบประมาณรายจา ย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และกั น เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘, พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

/๔.๓ ญัตติเรื่อง…

๑๓

๔.๓ ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองการศึกษา)
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายเฉลิมพร หนูแกว
ประธานสภาฯ

ขาพเจา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

หลักการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ หนาที่ ๗๙ ตั้ง
งบประมาณเป น ค า จั ด ซื้ อ กล อ งวงจรป ด (CCTV) ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตำบลกงรถพร อ มติ ด ตั้ ง ตั้ ง ไว
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อความปลอดภัยหรือปองกันทรัพยสินมีคาภายในสถานที่ราชการ
เหตุผล
กองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลกงรถ ไดตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว พบวาไมเพียงพอ
ตามเกณฑ ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ น ฐานของระบบกลอ งโทรทั ศนว งจรป ด ตามที่กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมกำหนด มีความจำเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV)
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถพรอมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้
๑. โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- คาจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ พรอมติดตั้ง
งบประมาณตั้งไว ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมงบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
โดยใชหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด (กองการศึกษา) โดยคำนึงถึงความจำเปนและความปลอดภัยตอ
ทรัพยสินสถานที่ราชการ
รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โอนลด
แผนงานงบกลาง
หมวดงบกลาง
/เบี้ยยังชีพ...

๑๔

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หนาที่ ๑๑๑ งบประมาณตั้งไว ๕,๙๐๕,๖๘๐.๐๐ บาท
งบประมาณ คงเหลือกอนโอน ๑,๒๖๙,๓๗๐.๐๐บาท ขอโอนลด ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑,๒๒๒.๓๗๐.๐๐ บาท
รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง(ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก ไขเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณ ฑ ที่ดินและสิ่งก อสราง ที่ ทำให ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจอนุมัตขิ องสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพื่อพิจารณาตอไป
นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เมื่อคณะผูบริหารชี้แจงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีสมาชิกทานใดสงสัยหรือไม หากไมมี ขอ
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเปนเอกฉันท ใหโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ คาจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกงรถ
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- นายกเทศมนตรีต ำบลกงรถ สมาชิกสภา หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะ
เสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ

นายบุญเลิศ นามบัณฑิต
ปศุสัตวอำเภอหวยแถลง

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน

นายแสวง ชูไทย
สมาชิกสภาฯเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
๑. ชวงนี้เปนชวงฤดูฝน ถนนเสนทางหลักคอนขางจะดีอยูแลว ขอใหดูแล
ถนนเสนรองดวย
๒. ขอใหรีบดำเนินการโครงการกอสรางถนน ทั้งงบปกติ และงบจายขาดเงิน
สะสม

นายบุญมี สุดตาชาติ
สมาชิกสภาฯเขต ๑

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภา คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุม ทุกทาน
- ผมขอสอบถามโครงการศึกษาดูงานของสมาชิกในปงบประมาณนี้
/นายนาวิน...

- ผมมีเรื่องที่จะนำเรียนตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ ดังนี้
๑. ขอเสนอแผนพัฒนา ๔ ป ของปศุสัตวอำเภอหวยแถลง
๒. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะมีการมอบโค กระบือใหกับประชาชน
๓. ขอใหเทศบาลตั้งงบประมาณใหมีซองเหล็กบังคับสัตว

๑๕

นายนาวิน แมนศรนรา
ประธานสภาฯ

- เนื่องจากเวลาลว งเลยมามากแลว ผมขอยกวาระอื่น ๆ ไวในการประชุม
ครั้งตอไป ผมขอปดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ สุมนตรา ลับโกษา
บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุมนตรา ลับโกษา)
ตำแหนง นักบริหารงานการเกษตร
ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู
ตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ
ลงชื่อ สนาม สารารัมย
(นายสนาม สารารัมย)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอำนวย โคตรชมภู)
ลงชื่อ

บุญมี สุดตาชาติ
(นายบุญมี สุดตาชาติ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่
ลงชื่อ

นาวิน แมนศรนรา
(นายนาวิน แมนศรนรา)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ

เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

