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ผูมาประชุม 
 1.  นายดํารงค  มาลีรส   ประธานสภาเทศบาล 
 2.  นางสมปอง  ขันทอง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3.  นายสุรศักดิ ์  กานจักร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 4.  นายประสิทธิ์  บันดร   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 5.  นายปญญา  บุญแจง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 6.  นายทนงศักดิ์  ศิริชัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 7.  นางประนอม  คําสุทธี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 8.  นายสมัย  ปานอาสา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 9.  นางกนิษฐา  จุติตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 10.  นายทองสา  สังคะเพศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 11.  นายสุคลเทพ สระแกว   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 12.  นางสาวสวุพักตร สังขมณี   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูไมมาประชุม 
 1.  นายจีรวัสส  อวิรุทธิโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลาปวย 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายสุภชัย  งามสุคนธรัตนา  นายกเทศมนตรี 
 2.  นายสําราญ  เจียมใจ   รองนายกเทศมนตรี 
 3.  นายเฉลียว  ลาดนอก  รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายระวุธ  เมฆวัน   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5.  นางสาวลัดดาวรรณ พาดี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6.  นายวีรพงษ  วันดีราช   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 7.  นายสาคร  ชํานาญปน  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 8.  นายหาญ  พงษโชติ   รองประธานชุมชนสันติสุข 
 9.  นางจําป  สรอยพฤษร  ประธานชุมชนเนินมะคาพัฒนา 
 10.  นายแสง  แกวดํา   ประธานชุมชนเขาฉกรรจสามัคคี 
 11.  นายไสว  ลาดนอก  ประธานชุมชนอนุรักษบานหนองขอน 
 12.  นายวโิรธ  หงษา   เจาหนาที่สํารวจขอมูล 
 13.  นายชชัชัย  อัศเวก   ผูอํานวยการกองชาง 
 14.  นายเอกลักษณ นามบุตร  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 15.  นางทุเรียน  บุรีเทศน   ประธานชุมชนรวมใจพัฒนา 
 16.  นางกาญจนา อัศเวก   นักวิเคราะหฯ 
 17.  นางโสภา  โคตรสงคราม  หัวหนาฝายธุรการ 
 18.  นายจักรพันธ รัมยธนาธิป  หัวหนาฝายอํานวยการ 
 19.  นางเพลินตา บุญเล็ก   ผูอํานวยการกองคลัง 
 20.  นางทุเรียน  บุรีเทศน   ประธานชุมชนรวมใจพัฒนา 
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 เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

นายดํารงค  มาลีรส ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2  ลงชื่อเขาประชุม  จํานวน 11 ราย ลาปวย 
ประธานสภาฯ 1 ราย  และเขานั่งประจําที่ที่จัดไวใหแลว  ครบองคประชุมตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล  ขอ 25 และมีผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล   ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล    
ขอ 24 จํานวน 19 ราย ผมขอนําทุกทานสวดมนตกอนการดําเนินการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ       
สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันศุกรที่ 18 สิงหาคม 2560 

นายดํารงค  มาลีรส รายงานการประชมุสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันศุกรที ่    
ประธานสภาฯ    18 สิงหาคม 2560  มีจํานวน 5 หนาดวยกันครับ  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม   
ไดพิจารณาตรวจสอบวาถูกตอง  และลงลายมือชื่อไวแลว ทางเลขานุการสภาเทศบาลไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม
ดังกลาว  ใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเปนการลวงหนาแลว  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือไม  เชิญครับ 
 ถาไมมสีมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุมรับรองดวยครับ 

มติที่ประชุม รับรอง  10  ราย  งดออกเสียง  1  ราย  ลาปวย  1  ราย 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ป ระจําป 2560 ดังนี้  
 1.  โครงการขยายเขตระบบกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ จํานวน 1,200,000.- บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาลบริเวณตลาดเขาฉกรรจ  โดยติดตั้งระบบ
กลองวงจรปดพรอมเดินสายไฟเบอรออฟติค งานชุดคอนโทรลกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด 

 2.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 900,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ประกอบดวย 
      -  ปรับปรุงอาคารสํานักงานชั้นบน ไดแก หองรองนายกเทศมนตรี โถงตอนรับบริเวณหองประชุมสภา
เทศบาล  โถงบันได  และปรับปรุงโถงตอนรับชั้นลาง  โดยจัดทําบอรดประชาสัมพันธโครงไมกรุไมอัด  และงานอื่นๆ 
      -  ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตําบลเขาฉกรรจชั้นลาง  โดยการแบงสวนราชการดวยผนังอลูมิเนียม  
ประกอบดวย กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุข  ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด 

 3.  โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ จํานวน 
100,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ  หอประชุมที่วาการอําเภอเขาฉกรรจ ชั้นลาง  โดยปรับปรุงผนังที่ชํารุด  และติดตั้งเครื่องมือเครื่องใชใน
การบริการประชาชน 

 4.  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขาฉกรรจ) ชวงที่ 3 จํานวน 
2,600,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขาฉกรรจ) ชวง
ที่ 3  โดยติดตั้งเสาไฟฟาพรอมอุปกรณดวงโคมถนนแบบ แอล.อี.ดี  ขนาด 60 วัตต  จํานวน 43 ตน  และงานเดิน
สายไฟฟาใตดิน  ระยะทางรวมประมาณ 1,500 เมตร และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ  

 5.  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จํานวน 9,010,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน
การปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตเทศบาล  ประกอบดวย 
      -  ถนนสาย  สก 3100  วัดรัตนคีรี – บานเขาฉกรรจ (ถนนรอบเขาฉกรรจ ชวงที่ 3) ชุมชนสันติสุข  
โดยวิธี Pavement in  Place  Recycling  จํานวน 6,320,000.- บาท  ถนนกวาง 6,00 เมตร  ยาว 1,780 เมตร 
ไหลทางแอลฟสติกกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 14,240 ตารางเมตร  พรอมปูผิวจราจรแอสฟสติก 
คอนกรีต  หนา 0.05 เมตร 
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      -  ถนนซอยหลังโรงพักเชื่อมฝายน้ําลนเขาฉกรรจ ชุมชนบานเกาอุดมสุข โดยวิธี Pavement in  Place  
Recycling จํานวน 1,680,000.-บาท ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 540 เมตร ไหลทางแอสฟลติกกวางขางละ 
1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,780 ตารางเมตร  พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 24 ชุมชนสันติสุข จํานวน 600,000.- บาท  โดยปูผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 410 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 2,050 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง 
      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังตลาดทางลงวัดคริสต  ชุมชนเขาฉกรรจสามัคคี จํานวน 
410,000.- บาท  โดยปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 285 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,425 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง 
 6.  โครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  จํานวน 5,000,000.- บาท  เพื่อใชในการกอสรางสระวายน้ํา 
(วงเงินโครงการ 30,000,000.-บาท) บริเวณที่สวนสาธารณะหนองขอน ชุมชนอรุรักษบานหนองขอน  ประกอบดวย 
      -  งานปรับปรุงพ้ืนที่กอสรางภายในโครงการ 
      -  งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐานความยาว 25.00 เมตร  พรอมงานหลังคาคลุมสระ 
      -  งานกอสรางสระฝกวายน้ําสําหรับเด็ก  พรอมอุปกรณสระและสไลดเดอรเด็ก 
      -  งานกอสรางอาคารบริการ  จํานวน 2 หลัง 
      -  งานกอสรางหองปม  หองเครื่อง 
      -  งานกอสรางสนามฟุตซอล  ลานจอดรถ  พื้นที่สนาม  4,700  ตารางเมตร 
      -  งานไฟฟาแสงสวางและงานขยายเขตไฟฟา  และงานอื่นตามแบบเทศบาลฯ กําหนด 
 หมายเหตุ  เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปนสวน ๆ และ
มีรายไดไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียวได  จึงไดตั้งจายจากเงินรายไดของงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 5,000,000.- บาท  และจายขาดจากเงินสะสม  จํานวน 19,964,093.- บาท 
 7.  โครงการกอสรางหลังคาลานจอดรถภายในแหลงทองเที่ยวเขาฉกรรจ  จํานวน 1,300,000.- บาท  เพื่อ
เปนคาใชจายในการกอสรางหลังคาลานจอดรถและอเนกประสงคภายในแหลงทองเที่ยวเขาฉกรรจ อาคารกวาง 7.00 
เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หรอืมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 245 ตารางเมตร  โครงสรางหลังคาเหล็ก  มุงแผนเมทัลชีท 

นายดํารงค  มาลีรส เชิญทานปลัดเทศบาลชี้แจงโครงการตาง ๆ ที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน 7 โครงการ  
ประธานสภาฯ ใหที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบดวยครับ 

น.ส.สุวพักตร  สังขมณี  สําหรับโครงการที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน และมีความจําเปนตองใชงบประมาณตอไป  ซึ่งในวาระ 
ปลัดเทศบาล ที่สาม  มีจํานวน 7 โครงการ  วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,000,000.- บาท  พิจารณาราย
โครงการ ดังนี้ 
 1.  โครงการขยายเขตระบบกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาล บริเวณตลาดเขาฉกรรจ  โดยติดตั้งระบบกลอง
วงจรปด  พรอมเดินสายไฟเบอรออฟติค งานชุดคอนโทรลกลองพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด  ตามแบบเทศบาลฯ 
กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 63 ลําดับที่ 38  จํานวน 
1,200,000.- บาท  อยูในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 

 2.  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล  เพื่อบริการประชาชน  ประกอบดวย 
      -  ปรับปรุงอาคารสํานักงานชั้นบน ไดแก หองรองนายกเทศมนตรี โถงตอนรับบริเวณหองประชุมสภา
เทศบาล  โถงบันได  และปรับปรุงโถงตอนรับชั้นลาง  โดยจัดทําบอรดประชาสัมพันธโครงไมกรุไมอัด  และงานอื่นๆ  
ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  จํานวน 500,000.- บาท  โดยตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 
2560 – 2562  หนาที่ 100 ลําดับที่ 3 
      -  ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตําบลเขาฉกรรจชั้นลาง  โดยการแบงสวนราชการดวยผนังอลูมิเนียม  
ประกอบดวย กองชาง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุข  ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  จํานวน 400,000.- บาท   
โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 100 ลําดับที่ 3 
 อยูในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 
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 3.  โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ จํานวน 
100,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ  หอประชุมที่วาการอําเภอเขาฉกรรจ ชั้นลาง  โดยปรับปรุงผนังที่ชํารุด  และติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช  
ในการบริการประชาชน  ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 
2560 – 2562  หนาที่ 100 ลําดับที่ 35  อยูในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 

 4.  โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขาฉกรรจ) ชวงที่ 3 จํานวน 
2,600,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขาฉกรรจ)  
ชวงที่ 3  โดยติดตั้งเสาไฟฟาพรอมอุปกรณดวงโคมถนนแบบ แอล.อี.ดี  ขนาด 60 วัตต  จํานวน 43 ตน  และงาน
เดินสายไฟฟาใตดิน  ระยะทางรวมประมาณ 1,500 เมตร และอุปกรณประกอบอื่นๆ  ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  
โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 50 ลําดับที่ 4 
 ไดดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ไดผูรับจางคือ  
บริษัท ที.ซี.แอนด.ที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ในราคา 1,490,000.- บาท  เปนราคาที่ต่ํากวาราคากลางถึงรอยละ 
42.69  เปนเงิน 1,110,000.- บาท  กําหนดสงมอบงาน 120 วัน  อยูระหวางเรียกทําสัญญา 

 5.  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาล จํานวน 9,010,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน
การปรับปรุงซอมแซมถนนภายในเขตเทศบาล  ประกอบดวย 
      -  ถนนสาย  สก 3100  วัดรัตนคีรี – บานเขาฉกรรจ (ถนนรอบเขาฉกรรจ) ชวงที่ 3 ชุมชนสันติสุข  
โดยวิธี Pavement in  Place  Recycling  จํานวน 6,320,000.- บาท  ถนนกวาง 6,00 เมตร  ยาว 1,780 เมตร 
ไหลทางแอสฟสติกกวางขางละ 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 14,240 ตารางเมตร  พรอมปูผิวจราจรแอสฟสติก 
คอนกรีต  หนา 0.05 เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 49 ลําดับที่ 5 
      -  ถนนซอยหลังโรงพักเชื่อมฝายน้ําลนเขาฉกรรจ  ชุมชนบานเกาอุดมสุข  โดยวิธี Pavement in  Place  
Recycling  จํานวน 1,680,000.- บาท  ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 540 เมตร  ไหลทางแอสฟลติกกวางขางละ 
1.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,780 ตารางเมตร  พรอมปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต  หนา 0.05 เมตร  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,026,460.- บาท  จายจากเงินรายได  
653,540.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 50 ลําดบัที่ 6 
      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 24 ชุมชนสันติสุข จํานวน 600,000.- บาท  โดยปูผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 410 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 2,050 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 48 ลําดับที่ 3  
      -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังตลาดทางลงวัดคริสต  ชุมชนเขาฉกรรจสามัคคี จํานวน 
410,000.- บาท  โดยปูผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนกวาง 5.00 เมตร  ยาว 285 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,425 ตารางเมตร  ไมมีไหลทาง  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 48 ลําดับที่ 3 

 6.  โครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน (วงเงิน 30,000,000.-บาท) ตั้งงบประมาณไว 5,000,000.-บาท  
เพื่อใชในการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน บริเวณสวนสาธารณะหนองขอน ชุมชนอรุรักษบานหนองขอน ประกอบดวย 
      -  งานปรับปรุงพ้ืนที่กอสรางภายในโครงการ 
      -  งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  ความยาว 25.00 เมตร  พรอมงานหลังคาคลุมสระ 
      -  งานกอสรางสระฝกวายน้ําสําหรับเด็ก  พรอมอุปกรณสระและสไลดเดอรเด็ก 
      -  งานกอสรางอาคารบริการ  จํานวน 2 หลัง 
      -  งานกอสรางหองปม  หองเครื่อง 
      -  งานกอสรางสนามฟุตซอล  ลานจอดรถ  พื้นที่สนาม  4,700  ตารางเมตร 
      -  งานไฟฟาแสงสวางและงานขยายเขตไฟฟา  และงานอื่น ๆ 
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ตามแบบเทศบาลฯ กําหนด  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562 
หนาที่ 70 ลําดับที่ 4 
หมายเหตุ  เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปนสวน ๆ และมี
รายไดไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียวได  จึงไดตั้งจายจากเงินรายไดของงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 5,000,000.- บาท และจายขาดจากเงินสะสม  จํานวน 19,964,093.- บาท (ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)  อยูในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 
 ซึ่งโครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐานฯ วงเงินโครงการ 30,000,000.- บาท  วงเงินงบประมาณ 
5,035,907.- บาท  เปนโครงการที่ตั้งไวในปงบประมาณ 2559  และไดขออนุมัติกันเงินกรณีรายจายงบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 
2/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  โดยอยูในระหวางกําหนดราคากลาง 

 7.  โครงการกอสรางหลังคาลานจอดรถภายในแหลงทองเที่ยวเขาฉกรรจ  จํานวน 1,300,000.- บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางหลังคาลานจอดรถและอเนกประสงคภายในแหลงทองเที่ยวเขาฉกรรจ  อาคารกวาง 
7.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 245 ตารางเมตร  โครงสรางหลังคาเหล็ก  มุงแผน
เมทัลชีท  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 
2562  หนาที่ 79  ลําดับที่ 3  อยูในขั้นตอนกําหนดราคากลาง 

 โครงการในวาระที่ 3  ทั้งหมดเปนวงเงินงบประมาณ 19,000,000.- บาท  อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย  การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 การกันเงินขอ 59  ในกรณีที่มี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก    
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป   

นายดํารงค  มาลีรส ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงรายละเอียดโครงการตาง ๆ ในวงเงิน 19,000,000.- บาท 
ประธานสภาฯ  เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณีที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  มีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม
รายละเอียดในแตละโครงการวาดําเนินการไปขั้นตอนไหนบาง  หรือสงสัยโครงการใดก็สอบถามไดเลยนะครับ      
ทางเจาหนาที่ของเทศบาลไมวาจะกองคลัง  กองชาง  พรอมใหรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมดวยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ราย งดออกเสียง 1 ราย  ลาปวย 1 ราย 

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องญัตตขิออนุมัติกันเงินกรณีกอหนี้ผูกพันกอน 31 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
 1.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล 24 (ซอยบานนายสุพล  อุทกศิริ)  เพื่อเปน
คาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยกเทศบาล 24 (ซอยบานนายสุพล  อุทกศิริ)  ชุมชนสันติสุข  
ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 385 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,540 ตารางเมตร  
ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.20 เมตร  พรอมงานวางทอระบายน้ํา  ทําสัญญา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 กับบริษัทพงศเจริญ คอนสตรัคชั่น จํากัด (ผูรับจาง)  วงเงินกอสราง 810,000.- บาท  เริ่มดําเนินการตั้งแต
วันที่ 8 สิงหาคม 2560  สิ้นสุดวันที่ 5 ธันวาคม 2560 รวม 120 วัน 
 2.  โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลขนาดมาตรฐานบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล  เพื่อใชในการกอสราง
สนามกีฬาฟุตซอลขนาดมาตรฐานบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล  โดยการปรับพื้นลานดานหนา  พรอมกอสรางสนาม
ฟุตซอลขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1 สนาม  ทําสัญญา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560  กับหางหุนสวน
จํากัด  โภคประเสริฐการโยธา (ผูรับจาง) วงเงินกอสราง จํานวน 1,180,000.- บาท  เริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 5 
สิงหาคม 2560  สิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2560  รวม 120 วัน 

นายดํารงค  มาลีรส เชิญทางทานปลัดเทศบาลใหรายละเอียดทั้ง 2 โครงการที่จะขออนุมัติกันเงินใหสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลรับทราบดวยครับ 
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น.ส.สวุพักตร  สังขมณี  โครงการแรกกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยกเทศบาล 24 จํานวนเงิน  
ปลัดเทศบาล  1,500,000.- บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแยกเทศบาล 24  
ชุมชนสันติสุข  ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 385 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,540 
ตารางเมตร  ไหลทางลูกรังขางละ 0.20 เมตร  พรอมงานวางทอระบายน้ํา  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562 หนาที่ 51 ลาํดับที่ 9 
 อยูในขั้นตอนดําเนินการกอสราง  โดยไดผูรับจางคือบริษัทพงศเจริญชัย  คอนสตรัคชั่น จํากัด  เสนอในวงเงิน 
810,000.- บาท  ต่ํากวาวงเงินงบประมาณ 690,000.- บาท  ทําสัญญา  เลขที่ 5/2560  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2560  เขาดําเนินการวันที่ 8 สิงหาคม 2560  สิ้นสุดวันท่ี 5 ธันวาคม 2560  รวมระยะเวลา 120 วัน 

 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลขนาดมาตรฐานบริเวณหนาสํานักงาน วงเงินงบประมาณ 1,700,000.-บาท  
เพื่อใชในการกอสรางสนามกีฬาฟุตซอลขนาดมาตรฐานบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล  โดยการปรับพื้นลานดานหนา  
พรอมกอสรางสนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐาน  จํานวน 1 สนาม  ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  หนาที่ 70 ลําดับที่ 5 
 อยูในขั้นตอนกําลังดําเนินการกอสราง  โดยไดผูรับจางคือ  หางหุนสวนจํากัดโภคประเสริฐการโยธา  ในวงเงิน
กอสราง 1,180,000.- บาท  ต่ํากวาวงเงินงบประมาณ 520,000.- บาท  ทําสัญญาเลขที่ 4/2560  ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2560  เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2560  สิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2560  รวม 120 วัน 

 ทั้ง 2 โครงการ  ไดกอหนี้ผูกพัน (ทําสัญญา) แลว  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย     
การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 57 
 กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป  โดยสั่งซื้อหรือสั่งจาง  หรือการเชาทรัพยสิน    
ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป  ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ  ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน 

นายดํารงค  มาลีรส ทานปลัดเทศบาลไดใหรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติกันเงินกรณีกอหนี้ผูกพันทั้ง 2 โครงการ 
ประธานสภาฯ  ในวงเงิน 1,990,000.- บาท  ซึ่งไดผูรับจางแลวทั้ง 2 โครงการ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไหมครับ 
 ถาไมมีผมขออนุมัติที่ประชุมดวยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 ราย งดออกเสียง 1 ราย  ลาปวย 1 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน (อีก 1 ป) กรณีรายจายคางจายที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
โครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  จํานวน 5,035,907.- บาท  เพื่อใชในการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน 
(วงเงินโครงการ 30,000,000.-บาท) บริเวณที่สวนสาธารณะหนองขอน ชุมชนอนุรักษบานหนองขอน  ประกอบดวย 
      -  งานปรับปรุงพ้ืนที่กอสรางภายในโครงการ 
      -  งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  ความยาว 25.00 เมตร  พรอมงานหลังคาคลุมสระ 
      -  งานกอสรางสระฝกวายน้ําสําหรับเด็ก  พรอมอุปกรณสระและสไลดเดอรเด็ก 
      -  งานกอสรางอาคารบริการ  จํานวน 2 หลัง 
      -  งานกอสรางหองปม  หองเครื่อง 
      -  งานกอสรางสนามฟุตซอล  ลานจอดรถ  พื้นที่สนาม  4,700  ตารางเมตร 
      -  งานไฟฟาแสงสวางและงานขยายเขตไฟฟา  และงานอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลกําหนด  
หมายเหตุ  เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปนสวน ๆ และมี
รายไดไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียวได  จึงไดตั้งจายจากเงินรายไดของ พ.ศ. 2559  จํานวน 
5,035,907.- บาท   พ.ศ. 2560  จํานวน  5,000,000.- บาท   และจายขาดจากเงินสะสมจํานวน 
19,964,093.- บาท 



- 7 - 
นายดํารงค  มาลีรส เชิญทานปลัดเทศบาลใหรายละเอียดเกี่ยวกบัการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินออกไปอีก 1 ป 
ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับโครงการสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  ใหสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบดวยครับ 

น.ส.สวุพักตร  สังขมณี โครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  จํานวน 5,000,000.- บาท  เพื่อใชในการกอสราง 
ปลัดเทศบาล  สระวายน้ํามาตรฐาน (วงเงินโครงการ 30,000,000.- บาท)  บริเวณที่สวนสาธารณะหนองขอน  
ชุมชนอนุรักษบานหนองขอน  ประกอบดวย 
      -  งานปรับปรุงพ้ืนที่กอสรางภายในโครงการ 
      -  งานกอสรางสระวายน้ํามาตรฐาน  ความยาว 25.00 เมตร  พรอมงานหลังคาคลุมสระ 
      -  งานกอสรางสระฝกวายน้ําสําหรับเด็ก  พรอมอุปกรณสระและสไลดเดอรเด็ก 
      -  งานกอสรางอาคารบริการ  จํานวน 2 หลัง 
      -  งานกอสรางหองปม  หองเครื่อง 
      -  งานกอสรางสนามฟุตซอล  ลานจอดรถ  พื้นที่สนาม  4,700  ตารางเมตร 
      -  งานไฟฟาแสงสวางและงานขยายเขตไฟฟา  และงานอื่น ๆ ตามแบบเทศบาลกําหนด  โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562 หนาที่ 70 ลําดับที่ 4 
หมายเหตุ  เนื่องจากเปนโครงการประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ไมอาจแยกการจัดซื้อจัดจางเปนสวน ๆ และมีรายได
ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณเดียวได  จึงไดตั้งจายจากเงินรายไดของงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 
5,000,000.- บาท และจายขาดจากเงินสะสม  จํานวน 19,964,093.- บาท (ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 โครงการกอสรางสระวายน้ํามาตรฐานฯ ไดเคยขออนุมัติกันเงินกรณรีายจายงบลงทุน หมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2/2559  ประจําป 
2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 วงเงินงบประมาณ 5,035,907.- บาท 
 และในปงบประมาณ 2560 ไดตั้งงบประมาณไว 5,000,000.- บาท  ยังไมไดดําเนินการ  อยูในระหวาง
การกําหนดราคากลาง  และยังไมไดกอหนี้ผูกพันและมีความจําเปนตองใชเงินตอแตเบิกจายไมทันในปงบประมาณ 
2560 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงินขอ 59 วรรคหนึ่ง    
ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ใหขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินหนึ่งปตอสภาทองถิ่น  หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี 
 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลขยายเวลาการใชเงินโครงการดังกลาว  ขอขยายเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2561  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 ราย  งดออกเสียง 1 ราย  ลาปวย 1 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องญัตติขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม  จํานวน 216,500.- บาท  ดังนี้ 
 -  โครงการสรางหลักประกันรายไดผูพิการ  จํานวน  54,400.- บาท 
 -  โครงการสรางหลักประกันรายไดผูสูงอายุ  จํานวน  162,100.- บาท 

นายดํารงค  มาลีรส เชิญทานปลัดเทศบาลใหขอมูลเรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  จํานวน 216,500.- บาท 
ประธานสภาฯ  ใหที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบดวยครับ  

น.ส.สวุพักตร  สังขมณี จากการที่เจาหนาที่ของสํานักงานตรวจเงินแผนดินสระแกว  ไดตรวจสอบงบการเงิน 
ปลัดเทศบาล  ประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  พบวาในปงบประมาณ 2559  เทศบาลมีรายได 
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จากรัฐบาลคางรับจํานวน  216,500.- บาท  ซึ่งเปนรายจายปเกาประเภทเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงคเบี้ย
ผูสูงอายุและผูพิการ  ที่เทศบาลไดยืมเงินสะสมจายไปพลางกอน  และในปงบประมาณ 2560  ไมไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานตรวจเงินแผนดินจึงไดแนะนําใหเทศบาลจายขาดเงินสะสมเปนคาใชจาย 
 โครงการสรางหลักประกันรายไดเบี้ยผูสูงอายุ  จํานวน  162,100.- บาท 
 โครงการสรางหลักประกันรายไดเบี้ยผูพิการ  จํานวน  54,400.- บาท 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เงินสะสม 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข  ดังนี้ 
 (1)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเก่ียวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือตามที่
กฎหมายกําหนด 
 (2)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 ราย  งดออกเสียง 1 ราย  ลาปวย 1 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายดํารงค  มาลีรส มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ถาไมม ี ผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีและคณะ  ทานประธานชุมชนทุกชุมชน  สมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน  และเจาหนาที่ของทางเทศบาลทุกทานทีเ่ขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ครับ 
 ผมขอปดการประชุมสภาเทศบาลครับ 
                   สวุพักตร  สังขมณ ี    ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                       (นางสาวสุวพักตร  สังขมณี) 
                                                                             เลขานุการสภาเทศบาล 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 3/2560  ประจําป  
2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  24  สิงหาคม  2560  ไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลแลว  เห็นวา
ถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

            (ลงชื่อ)    ทนงศักดิ์  ศิริชัย                                 (ลงชื่อ)   กนิษฐา    จุตติรี 
                    (นายทนงศักดิ์  ศิริชัย)                                        (นางกนิษฐา    จุติตรี) 
                 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

                                              (ลงชื่อ)    สมัย    ปานอาสา 
(นายสมัย    ปานอาสา) 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 


