
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันท่ี  29  พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2. นายชนะชัย  นิพนธน์ิมิต  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3. จ่าเอกสุทิน  แจ้งสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4. นายพิชิต  มีนาม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5. นายทิน  ครุฑพงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6. นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7. นายเหลียว  อินทวาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8. นายสมยศ  คุ้มสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9. นายสมชาย  เผือกเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. นายเจือ  ใยบำรุง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
12. นายนคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาวนิตยา  พรสมบูรณ์ศิริ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   
5. นางสาวพรพรรณ พรสมบูรณ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายอำนาจ  บัวหลวง   ปลัดเทศบาล 
7. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางสาวเรณู  เอี่ยมโซ๊ะ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
10. นางมธุรจน ์  สุภาษิต   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางยุวดี  กล่ันยิ่ง   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
12. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นางสาวรัตนา มาแป้น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ(เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบฯ) 
15. นางสาวพรสุดา วงษ์ขวัญเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
16. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
17.  นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
18. นายนิรมิตร  แท่นประเสริฐกุล  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมือ่สมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562   

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
                              ประจำปี พ.ศ.2562 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี  

                   พ.ศ.2562 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ผมขอ 
ถามท่านสมาชิกว่า  ผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง         
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด   
ยกมือ (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ทุกท่านเห็นชอบ  ยกมือเป็นเอกฉันท์ 
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
     ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขคร้ังที่ 6/2562 

ตามท่ีเทศบาลฯ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม/  
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 แล้วนั้น 
   เทศบาลฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 6/2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2 548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการ
ประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 –  
2564) แก้ไขครั้งท่ี 6/2562               

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
ระเบียบวาระที่ 4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1/2562 

ด้วยเทศบาลตำบลนายางได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    
          /องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย  ท่ัวกันภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการ
ประชุม)  

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 –  
2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562               
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนนิการโครงการ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมส่วนขยาย ภายในหมู่บ้านเนินทราย     

หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี     
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก            
คอนกรีตพร้อมส่วนขยาย ภายในหมู่บ้านเนินทราบ หมู่ท่ี 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ 
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึง   
ฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สะดวก 
เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึนในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ.2552  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

  โครงการป รับ ป รุงถน น ลาดยางแอ สฟั ลท์ ติ กคอ นก รีตพ ร้อมส่ วน ขยาย  ภ าย ใน                 
หมู่บ้านเนินทราย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,147,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 1   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใช้จ่าย 
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562                     
   1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
        และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  118,678,282.87  บาท 
   1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
       ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    00.00  บาท 
         /1.3 คงเหลือ... 
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   1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   118,678,282.87  บาท 
   1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 5 เดือน)        17,576,700.00  บาท 
   1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
        ล่าช้า (ประมาณ 5 เดือน)       19,103,125.00 บาท   
   1.6 เงินสะสมคงเหลือ           81,998,457.87 บาท 

     1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                8,199,845.78 บาท 
     1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                 73,798,612.09 บาท 
         2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน     87,232,264.35  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจัดทำ 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมส่วนขยาย ภายในหมู่บ้านเนินทราย  หมู่ท่ี 5 ต.นายาง      
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน  1,147,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 4.50 -8.00 เมตร ระยะทางยาว  620 เมตร          
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล      
นายาง ท่ี กช 3/2562 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมส่วนขยาย ภายในหมู่บ้านเนินทราย หมู่ ท่ี 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี ในวงเงินงบประมาณ 1,147,000.-บาท  
       /ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนนิการโครงการ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน – บ้านห้วยหินล่าง     

หมู่ที่ 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี     
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก            
คอนกรีต สายคลองชลประทาน-บ้านห้วยหินล่าง หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  
ด้วยประชาชนชุมชนบ้านห้วยหิน หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเป็น 

อย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนเกิดน้ำท่วม
ขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการ
ล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึนในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ.2552  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ    เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคามเดือดร้อน
ของประชาชน    

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน – บ้านห้วยหินล่าง 
หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 610,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 1   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว 118,678,282.87 บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    00.00 บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   118,678,282.87 บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 5 เดือน)      17,576,700.00 บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 5 เดือน)      19,103,125.00 บาท 
         1.6 เงินสะสมคงเหลือ          81,998,457.87 บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %         8,199,845.78 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                73,798,612.09 บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน   87,232,264.35  บาท 

                    /ระเบียบ... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน                     

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ี จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

 (3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ          
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกคลองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจัดทำ 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน – บ้านห้วยหินล่าง หมู่ ท่ี  4                 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 610,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 224 เมตร   
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล     
นายาง ท่ี กช 4/2562 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน-บ้านห้วยหินล่าง หมู่ ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี ในวงเงินงบประมาณ 610,000.-บาท  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนนิการโครงการ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว – หุบกะพง  หมู่ที่ 7 

ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
               /นายอนุรักษ์... 
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้าน  
หนองยาว-หุบกะพง หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนเกิดน้ำ
ท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สะดวก เสียเวลา 
เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึนในการใช้เส้นทางดังกล่าว 

จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ.2552  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคามเดือดร้อน
ของประชาชน    

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว – หุบกะพง หมู่ที่ 7  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 4,820,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2562 หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 15     
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว 118,678,282.87  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    00.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   118,678,282.87 บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 5 เดือน)      17,576,700.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 5 เดือน)     19,103,125.00  บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ         81,998,457.87 บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %          8,199,845.78 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                73,798,612.09 บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน      87,232,264.35 บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา                     

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
          /ข้อ 89… 
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   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ          
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้ การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกคลองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจัดทำ 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว - หุบกะพง หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ      
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 4,820,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00-7.50 เมตร ระยะทางยาว 2,503 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 17,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 5/2562 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาว-หุบกะพง หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ในวงเงินงบประมาณ 4,820,000.-บาท  
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
ระเบียบวาระที่  8 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนนิการโครงการ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบล    

เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายกลาง
หมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนเกิด        
น้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่สะดวก เสียเวลา 
เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึนในการใช้เส้นทางดังกล่าว 
          /จากการตรวจสอบ... 
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จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  

จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
13) พ.ศ.2552  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคามเดือดร้อน
ของประชาชน    

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ที่ 9  ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 2,100,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 2   

 จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว 118,678,282.87  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    00.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   118,678,282.87 บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 5 เดือน)      17,576,700.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 5 เดือน)     19,103,125.00  บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ         81,998,457.87 บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %          8,199,845.78 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                73,798,612.09 บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 จำนวน      87,232,264.35 บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา                     

เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 
          /(3) ได้กันเงินสะสม... 
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(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ          

ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้ การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกคลองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจัดทำ 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ .ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 2,100,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาวยาว 1,280 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการ 
ไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 6/2562 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านไร่บน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใน
วงเงินงบประมาณ 2,100,000.-บาท  
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 
ระเบียบวาระที่  9 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
 จังหวัดเพชรบุรี (กองการประปา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี                        
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอยบ้าน 
นายเหวิก หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้ 

   เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มข้ึน ทำให้
มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี      
เป็นเงิน  230,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 
570.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 8/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)  
         /-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ... 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 12 ลำดับท่ี 1 
  โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 1,405,700.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  230,500.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้  

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนายเหวิก หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี      
เป็นเงิน 230,500.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม.  ระยะทางยาว 
570.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 8/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 12 ลำดับท่ี 1 
  โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 1,405,700.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  230,500.-บาท 
 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึงบ้านนางสาวประเทือง หมู่ที่ 4 ตำบล   
ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองการประปา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
 
     /นายอนุรักษ์...  
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา สายบ้าน  
นางโก๊ะ ถึงบ้านนางสาวประเทือง หมู่ ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้ 

                        เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำ
เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

   โครงการขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึงบ้านนางสาวประเทือง หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย        
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน  199,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาว  435.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง  ท่ี กช  7/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 13 ลำดับท่ี 2                      

โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 1,175,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  199,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรไีด้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึงบ้านนางสาวประเทือง หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี  ดังนี้  

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
          /โครงการขยายเขต... 
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   โครงการขยายเขตประปา สายบ้านนางโก๊ะ ถึงบ้านนางสาวประเทือง หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย        

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน  199,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. 
ระยะทางยาว  435.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง  ท่ี กช  7/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 13 ลำดับท่ี 2                      

โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 1,175,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  199,000.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี (กองการประปา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ซอยมหา
จำเริญ หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้ 

                        เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำ
เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
   โครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน  
120,900.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม.  ระยะทางยาว 208.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 9/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 13 ลำดับท่ี 3                   

โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 976,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  120,900.-บาท 

   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  
          /ข้อ 27 การโอนเงิน... 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ  

ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็น       
ค่าขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้  

โอนต้ังรายการใหม่ 
                     ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
   โครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน  
120,900.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นขยายเขตประปา โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม.  ระยะทางยาว 208.00 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 9/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51(1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  มาตรา 16(4) และ (7) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2562 หน้า 13 ลำดับท่ี 3                   

โอนลด                                               
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน 
ต้ังไว้จำนวน  1,900,000.-บาท  คงเหลือ 976,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  120,900.-บาท 
 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 
ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง  (สำนักปลัดเทศบาล) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 

   เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบราคา
การซ่อมหากซื้อใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยจัดเก็บข้อมูล              
ไม่รองรับโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาทดแทนของเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

         /โอนต้ังรายการใหม่... 
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โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ        

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี   
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 

  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,511,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท 

  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า 
          /สมาชิกท่านใด... 
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สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ        

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี   
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 

  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,511,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 
ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เคร่ือง         
(สำนักปลัดเทศบาล) 

        /ขอเชิญนายกเทศมนตรี... 
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ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 

   เนื่องจากเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เส่ือมสภาพตามอายุ
การใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบราคาการซ่อมหากซื้อใหม่
จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจั ดหา
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาทดแทนของเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

เคร่ืองพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 15,000.-บาท           
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  

ไม่น้อยว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี         
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 
  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,481,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 15,000.-บาท 

 ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
               /ข้อ 27 การโอนเงิน... 
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   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

เคร่ืองพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 15,000.-บาท           
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน  

ไม่น้อยว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี         
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 
  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,481,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 15,000.-บาท 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 14 
ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัดเทศบาล) 
        /ขอเชิญนายกเทศมนตรี... 
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ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อจ่ายเป็น ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า          
ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

    เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องเดิม 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อนำมาใช้สำหรับสำรองไฟฟ้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ กรณี
ไฟฟ้าดับกะทันหัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  มี
งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต้ังไว้จำนวน 5,900.-บาท คงเหลือ 300.-บาท โอนเพิ่ม
ครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 5,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี         
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 
  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,466,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.-บาท 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ต้ังไว้จำนวน 5,900.-บาท คงเหลือ 300.-บาท โอนเพิ่ม 
                      /ครั้งนี้... 
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ครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 5,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี         
  15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 24 ท่ี 1 
  โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,466,200.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 
ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)             
ขนาด 12,000 บีทียู  จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2562 เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าเครื่องปรับอากาศ            
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ 

    เนื่องจากเครื่องปรับอากาศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เสียและซ่อม
บ่อยครั้ง เมื่อได้ทำการซ่อมให้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็เกิดอาการเสียอีกอยู่เป็นประจำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ เพื่อนำมาเปล่ียนแทนเครื่องเดิมท่ีชำรุดและเสียอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่ วน แบบติดผนั ง (ระบบ  Inverter) ขนาด 12,000 บี ที ยู             
จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงินจำนวน 48,400.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ท่ี 4 

โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,460,400.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 48,400.-บาท 
                             /ระเบียบ... 
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  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทีย ูจำนวน 2 ตัว ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่ วน แบบติดผนั ง (ระบบ  Inverter) ขนาด 12,000 บี ที ยู             
จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงินจำนวน 48,400.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ท่ี 4 

โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,460,400.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 48,400.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 
ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด 24,000 บีทียู  จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2562 เพื่ อ จ่ายเป็น ค่าเครื่องปรับอากาศ            
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ 

    เนื่องจากเครื่องปรับอากาศท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เสียและซ่อม
บ่อยครั้ง เมื่อได้ทำการซ่อมให้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็เกิดอาการเสียอีกอยู่เป็นประจำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ 

          /เครื่องปรับอากาศ... 
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เครื่องปรับอากาศ เพื่อนำมาเปล่ียนแทนเครื่องเดิมท่ีชำรุดและเสียอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษา แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่ วน แบบติดผนั ง (ระบบ  Inverter) ขนาด 24,000 บี ที ยู            
จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงินจำนวน 36,400.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ท่ี 4 

โอนลด 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,412,000.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 36,400.-บาท   
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ูจำนวน 1 ตัว ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่ วน แบบติดผนั ง (ระบบ  Inverter) ขนาด 24,000 บี ที ยู            
จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงินจำนวน 36,400.-บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
                  /4) ต้องเป็นเครื่อง.... 
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4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ท่ี 4 
โอนลด 

  ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 
งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,412,000.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 36,400.-บาท 
 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 17 
ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย  
 UHF-FM หมู่ที่ 11 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง การ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ท่ี 11 ตำบล
เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้ 

   ด้วยระบบกระจายข่าวชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา หมู่ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี       
ได้ติดต้ังมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้คุณภาพของระบบกระจายข่าวไม่ดี เสียงได้ยินไม่ท่ัวถึง เกิดการชำรุดและขัดข้อง
อยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีอย่าง
รวดเร็ว ท่ัวถึง เสมอภาค เท่าเทียมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจ การเมืองและการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้านการบริหาร การพัฒนาและการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล  

เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นท่ีจะดำเนินการปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์  

ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 332,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  ประกอบด้วย 

1) ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด 
2) ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายางท่ี กช 11/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
  มาตรา 16 (9), (15), (16) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 18 ท่ี 1 
           /โอนลด... 
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โอนลด 

  1. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ          
คนพิการ งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,375,600.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 100,000.-บาท  
  2. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 5,200,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 
มกราคม 2562 จำนวน 100,000.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 5,100,000.-บาท คงเหลือ 2,242,167.38 บาท 
โอนลดครั้งนี้จำนวน 232,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM หมู่ท่ี 11 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์  

ค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายและติดต้ังชุดเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  
หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 332,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายและ
ติดต้ังชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  ประกอบด้วย 

1) ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM จำนวน 1 ชุด 
2) ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายางท่ี กช 11/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
  มาตรา 16 (9), (15), (16) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 18 ท่ี 1    

โอนลด 
  1. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพ          
คนพิการ งบประมาณต้ังไว้ 5,280,000.-บาท คงเหลือ 2,375,600.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 100,000.-บาท  
  2. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 5,200,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 10 
มกราคม 2562 จำนวน 100,000.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 5,100,000.-บาท คงเหลือ 2,242,167.38 บาท 
โอนลดครั้งนี้จำนวน 232,000.-บาท 
        /ต่อไปเป็นระเบียบ... 
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   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 18 
ระเบียบวาระที่ 18 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง (งานป้องกัน) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอยีดดังนี้ 
   เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน  มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน  ทำให้เส่ือมสภาพ
ตามอายุใช้งาน  เสียและซ่อมบ่อยครั้ง  การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  เมื่อเปรียบเทียบราคาการซ่อม  
หากซื้อใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า  ประกอบกับหน่วยประมวลผล  หน่วยความจำ  หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ไม่รองรับ
โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงาน  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  เทศบาลฯ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่องเดิม  แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ดังนี้   

  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล  แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  30,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า             

2 GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
      3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
        - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
           - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
     - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

/มีแป้นพิมพ์... 
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         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
         - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562   
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี   9  มิถุนายน  2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  หน้า 24 ลำดับท่ี 2 

โอนลด 
    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้  813,200.-บาท  
คงเหลือจำนวน  383,694.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท   

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล  แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   
จำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  30,000.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า             

2 GB หรือ 
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
      3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
         /-มีหน่วยความจำ... 
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          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
        - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
           - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
        - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
         - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562   
  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี   9  มิถุนายน  2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  หน้า 24 ลำดับท่ี 2 

โอนลด 
    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้  813,200. -บาท  
คงเหลือจำนวน  383,694.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 19 
ระเบียบวาระที่ 19 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เคร่ือง (งานป้องกัน) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

  เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน  มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน  ทำให้เส่ือมสภาพตาม
อายุใช้งาน  เสียและซ่อมบ่อยครั้ง  การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  เมื่อเปรียบเทียบราคาการซ่อม  หากซื้อ
ใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  เทศบาลฯ  จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
เครื่องสำรองไฟฟ้ามาทดแทนเครื่องเดิม  แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ดังนี้    
  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  5,800.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 
พื้นฐาน 

      - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
      - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท 

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม   
   2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 
         /-เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  หน้า 24 ลำดับท่ี 2    

โอนลด 
    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณต้ังไว้  813,200.-บาท  
คงเหลือจำนวน  353,694.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จำนวน 1 เครื่อง  ดังนี ้

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน  1  เคร่ือง  เป็นเงิน  5,800.-บาท โดยมีคุณลักษณะ 
พื้นฐาน 

      - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
      - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท 

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม   
   2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562  หน้า 24 ลำดับท่ี 2    

โอนลด 
    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณต้ังไว้  813,200.-บาท  
คงเหลือจำนวน  353,694.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.-บาท 
 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 20 
ระเบียบวาระที่ 20 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เคร่ือง (กองช่าง) 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
        /นายอนุรักษ์... 
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เส่ือมสภาพ
หมดอายุการใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซ่อมหาก
ซื้อใหม่จะเกิดความคุ้มค่ามากกว่า ประกอบกับหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยจัดเก็บข้อมูล ไม่รองรับ
โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 60,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ              

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ  ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ลำดับท่ี 3 
          /โอนลด... 
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 โอนลด 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,212,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 60,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ              

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ  ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
         /-มีจอแสดงภาพ... 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25 ลำดับท่ี 3  

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,212,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 21 
ระเบียบวาระที่ 21 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)ี 
จำนวน 2 เคร่ือง (กองช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)  
จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เส่ือมสภาพหมดอายุการ
ใช้งาน เสียและซ่อมบ่อยครั้ง การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาซ่อมหากซื้อใหม่จะ
เกิดความคุ้มค่ามากกว่า ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหา
เครื่องพิมพ์มาทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  ชนิด Network แบบ ที่ 2 (38 หน้า/นาที)   

จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T              

หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          /-เป็นไปตาม... 
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25  ลำดับท่ี 3 

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,152,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ดังนี ้

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  ชนิด Network แบบ ที่ 2 (38 หน้า/นาที)   

จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 30,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T              

หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25  ลำดับท่ี 3 

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,152,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.-บาท 
         /ต่อไปเป็นระเบียบ.... 



-32- 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 22      
ระเบียบวาระที่ 22 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด 3 KVA  จำนวน 2 เคร่ือง (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA  จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากเพื่อนำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าดับ หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า 
อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้  และทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้ามาทดแทนเครื่องเดิม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA  จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 64,000.-บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%  
- สามารถสำรองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25  ลำดับท่ี 3 

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,122,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 64,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 
        /เมื่อไม่มี... 
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 

สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA  จำนวน 2 เครื่อง ดังนี ้

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA  จำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 64,000.-บาท โดยมี

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%  
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%  
- สามารถสำรองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 15 มีนาคม  
 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 25  ลำดับท่ี 3 

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,970,000.-บาท คงเหลือ
จำนวน 1,122,120.97 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 64,000.-บาท 

   ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 23 
ระเบียบวาระที่ 23 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เคร่ือง (งานป้องกัน) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ทำ
น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

   เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำเย็น  ในการตอบสนองความต้องการของราษฎรที่เดินทางมา
ติดต่อประสานงานในสภาวะอากาศท่ีร้อนอบอ้าวในปัจจุบัน  อีกท้ังการทำน้ำเย็นจากเครื่องทำน้ำเย็น  ทำให้ได้น้ำเย็น
รวดเร็วและประหยัดไฟมากกว่าตู้เย็นหลายเท่า 

  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

ตู้ทำน้ำเย็น  จำนวน  1  ตู้  เป็นเงิน  3,500.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
        - ตัวเครื่องผลิตจากแสตนเลสแท้ไม่เป็นสนิม   
       - ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์  อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมิได้กำหนดคุณลักษณะและราคาไว้ในสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562   หน้า 26 ลำดับท่ี 6 
          /โอนลด... 
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โอนลด 

    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณต้ังไว้  813,200.-บาท  
คงเหลือจำนวน  347,894.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 3,500.-บาท   

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ทำ
น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่องดังนี ้

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระ งับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

ตู้ทำน้ำเย็น  จำนวน  1  ตู้  เป็นเงิน  3,500.-บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
        - ตัวเครื่องผลิตจากแสตนเลสแท้ไม่เป็นสนิม   
       - ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์  อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส 

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมิได้กำหนดคุณลักษณะและราคาไว้ในสำนักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562   หน้า 26 ลำดับท่ี 6   

โอนลด 
    ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณต้ังไว้  813,200.-บาท  
คงเหลือจำนวน  347,894.52 บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน 3,500.-บาท   

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 24 
ระเบียบวาระที่ 24 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่าย

เป็นค่าเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เคร่ือง (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้

เนื่องจากเครื่องตัดหญ้าท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน เขตพื้นท่ีเทศบาลฯ 
ประกอบกับเครื่องตัดหญ้าเดิมมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เทศบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องตัดหญ้ามาเพิ่ม แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
          /เพื่อจ่ายเป็น... 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้  

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 9,500.-บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561                   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 26  ลำดับท่ี 5 

 โอนลด 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ 2,784,300.-บาท 
คงเหลือจำนวน 1,167,300.65 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 9,500.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประม าณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

 โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน จำนวน 9,500.-บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561                   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 1/2562 หน้าท่ี 26  ลำดับท่ี 5 
          /โอนลด... 
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 โอนลด 

  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ 2,784,300.-บาท 
คงเหลือจำนวน 1,167,300.65 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 9,500.-บาท 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 25 
ระเบียบวาระที่ 25 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี (กองสวัสดิการสังคม) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลานกีฬา
ชุมชน หมูท่ี่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้ 

  ด้วยชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย มีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลนายาง 
พิจารณานำพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่านมาดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนบ้านหนองเผาถ่านและใกล้เคียง ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ทำให้ประชาชนมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนใน
ชุ ม ช น  แ ต่ เนื่ อ ง จ าก เท ศ บ าล ฯ  ไม่ ไ ด้ ต้ั ง ง บ ป ร ะ ม าณ ไว้  จึ ง มี ค ว าม ป ร ะ ส ง ค์  ข อ อ นุ มั ติ โอ น เงิ น                        
งบป ระมาณ ราย จ่าย  เพื่ อ เป็ น ค่ าก่ อ สร้ างลานกี ฬา ชุมชน  หมู่ ท่ี  3  ต ำบลดอนขุ นห้ วย  อำเภอชะอำ                    
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

 โอนต้ังรายการใหม่ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็น

เงินจำนวน 1,000,000.-บาท  
 เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งล าน กี ฬ า ชุม ชม  ห มู่ ท่ี  3  ต ำบ ลดอ น ขุ น ห้ ว ย  อ ำ เภ อ ชะ อ ำ                      

จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
1,140 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 10 / 2562 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (14) 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/ 2562 หน้าท่ี 14 ลำดับท่ี 1 
โอนลด 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,640,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 30,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 จำนวน 500.000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 2.110,000.-บาท คงเหลือ 1,557,960.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 1,000,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
           /นายสายันต์... 
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นายสายันต์ ม่วงสวาสด ิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
   ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า  

สมาชิกท่านใด  เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา  ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมื อ 
(สมาชิกสภายกมือ)  และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดำเนินการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
 โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็น

เงินจำนวน 1,000,000.-บาท  
 เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งล าน กี ฬ า ชุม ชม  ห มู่ ท่ี  3  ต ำบ ลดอ น ขุ น ห้ ว ย  อ ำ เภ อ ชะ อ ำ                      

จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
1,140 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 10 / 2562 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (14) 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/ 2562 หน้าท่ี 14 ลำดับท่ี 1 
โอนลด 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ 2,640,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 30,000.-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 จำนวน 500.000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 2.110,000.-บาท คงเหลือ 1,557,960.-บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 1,000,000.-บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 26 
ระเบียบวาระที่ 26 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

        /จึงเสนอต่อ... 
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จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองศาลา ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล       
หนองศาลา ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยก 
มือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองศาลา ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองศาลาจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด 
ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 27 
ระเบียบวาระที่ 27 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง
เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่ง
ท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำ
หนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม ่

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล       
ท่าแร้ง ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยก 
มือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าแร้ง ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าแร้งจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 
140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 
          /ต่อไปเป็นระเบียบ... 
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     ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 28 
ระเบียบวาระที่ 28 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลบ้านลาด) 
             ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลบ้านลาด) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการ
กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านลาดจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี 
รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาล
ตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าวข้างต้น 

เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ัง การกำจัด มูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล และน้ำเสีย และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน 
หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสาม
ได้กำหนดว่า ในกรณี  ท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็น
การท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล 
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล    
นายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านลาดทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ 

สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านลาด ทำกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือเห็นชอบ) ท่านผู้ใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านลาด    
ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่ง
เทศบาลตำบลบ้านลาด จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท     
เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้     
  

             /ต่อไปเป็น... 
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     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 29 
ระเบียบวาระที่ 29 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์) รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการ
จ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล       
วังจันทร์ ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยก 
มือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล  
วังจันทร์ ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังจันทร์จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 30 

ระเบียบวาระที่ 30 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่
                            โปรดยกมือ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความ

ยินยอมทำกิจการนอกเขต (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด) เนื่องจากเทศบาลได้รับ
หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 
27 พฤษภาคม 2562 ทำให้ไม่สามารถส่งเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระได้ทัน จึงขอเสนอใน
เรื่องอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

        /ด้วยองค์การ... 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้าง

เหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไป
ส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อม
ทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขต
ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจำเป็นต้องทำและเป็น
การเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของตน 

จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหาด ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิกท่านใด
ประธานสภาฯ             สอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ                                 

         สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมว่า ท่านใดยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบล       
บ้านหาด ทำกิจการดังกล่าวข้างต้นในเขตเทศบาลตำบลนายาง โปรดยกมือ (สมาชิกยก 
มือเห็นชอบ)  ท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  ยินยอมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านหาด ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหาดจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่
ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ ผม 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอ
ปิดประชุม  ขอบคุณครับ 
    …………………………………..                                      
                ปิดประชุมเวลา  13.30  น.  
         ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม       นคร  ทองแท่ง   เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                        (นายนคร  ทองแท่ง) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน      สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี     31  พฤษภาคม   2562         จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ  ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ      เจือ  ใยบำรุง    กรรมการ 
              (สุทิน  แจ้งสุวรรณ)                            (นายเจือ  ใยบำรุง) 

                                      ลงช่ือ วัน  เขียวชะอุ่ม   กรรมการและเลขานุการ      
                          (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง     สมัยสามัญ     สมัยท่ี 3    ประจำปี พ.ศ.    2562        .             
เมื่อวันท่ี     7  สิงหาคม  2562    ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ   สายันต์  ม่วงสวาสดิ   ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    


