
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันท่ี  3 สิงหาคม 2563 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.นายอำนาจ  บัวหลวง   ปลัดเทศบาล  
6. นางทัศนีย์  สิงห์ภู่   รองปลัดเทศบาล 
7. นางสาวพรพรรณ พรสมบูรณ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นางสาวจิราพร ทิมดี   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
11. นางสาวอรอุไร แท่นนิล   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
14. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
15. พ.จ.อ.ประจักษ์ วันจันทร์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ (เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบฯ)   
16. นางสาวพรสุดา วงษ์ขวัญเมือง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
17. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
18. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
19. นายณัฐพล  ม่วงไหมทอง  คนงาน 
 
 
 
 
 



เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายนคร  ทองแท่ง  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3      
เลขานุการสภาฯ ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์

ประชุมแล้ว  
กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            ด้วยเทศบาลตำบลนายางแจ้งว่า ได้รับโอนพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหา 
   ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ราย  

ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
นางสาวอรอุไร แท่นนิล  สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวอรอุไร  แท่นนิล มาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับการ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
   ระดับต้น) เทศบาลตำบลนายาง 
นางสาวจิราพร ทิมดี  สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวจิราพร ทิมดี มาจากเทศบาลตำบลบ้านลาด ได้รับการ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เทศบาล 
   ตำบลนายาง 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
                              ประจำปี พ.ศ.2563 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี  

                     พ.ศ.2563 ได้สำเนาแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ในรายงานการประชุม โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ผมขอ 
ถามท่านสมาชิกว่า  ผู้ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง         
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด   
ยกมือ (ไม่มี) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  ทุกท่านเห็นชอบ  ยกมือเป็นเอกฉันท์ 
     เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลนายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
     ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
ระเบียบวาระที่  3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที่ 3/2563 

ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3/2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดแนบท้าย
รายงานการประชุม) 

        /จึงขอแจ้ง... 
 
 
 



-2- 
จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

แก้ไข ครั้งท่ี 3/2563 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 3/2563                     

                                                   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 
1/2563 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เปล่ียนแปลง ครั้ง ท่ี 1/2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561     
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการ
ประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2563 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข คร้ังที่ 4/2563 
ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลฯ  ว่าได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4/2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย (รายละเอียดแนบท้าย
รายงานการประชุม) 

       /จึงขอแจ้งให้... 



-3- 
จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

แก้ไข ครั้งท่ี 4/2563 
ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 4/2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้าน
นางเล็ก หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ 
เดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มข้ึนของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความ
ต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการแก้ไขป้ญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท          
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
198,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 
3/2563  หน้าท่ี 20 ลำดับท่ี 1   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 

/1.6 เงินสะสม... 
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        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 
         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางเล็ก หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 198,000.-บาท 
โดยทำการวางท่อ HDPE dia.75 มม. ระยะทางยาว 309.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล   
นายาง ท่ี กช 41/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบา้นนางเล็ก หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 198,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่  8 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม  หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
           /นายอนุรักษ์...  
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน 
ซอยบ้านนายอุ่ม หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มข้ึนของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความ
ต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการแก้ไขป้ญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท         
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 225,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม   
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 20 ลำดับท่ี 2   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          /(1) ให้กระทำได้เฉพาะ... 
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(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน

การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
225,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.75 มม. ระยะทางยาว 400.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 42/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปาบ้านไร่เนิน ซอยบ้านนายอุ่ม หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 225,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระที่  9 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉออ้นถึงบ้านนายเณร หมู่ที่ 6  
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยแยก
บ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายเณร หมู่ท่ี 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านเขาใหญ่ ซอยแยกบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายเณร หมู่ท่ี 6 ต.เขาใหญ่       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณ
การใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา 

        /จากการตรวจสอบ... 
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    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  

จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท           
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายเณร หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 171,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 20 ลำดับท่ี 3   

   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) เมื่อได้รับอนุมัติ... 
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                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายเณร หมู่ ท่ี 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ           
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 171,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 118.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 43/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยแยกบ้านนางฉอ้อนถึงบ้านนายเณร หมู่ท่ี 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
171,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
ระเบียบวาระที่  10 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ

โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้าน
นางสุข มิลเลอร์ หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  
ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่บน ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 
ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท          
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

          /โครงการ... 
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  โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 109,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 21 ลำดับท่ี 4   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
109,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.75 มม. ระยะทางยาว 310.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 44/2563 

        /นายสายันต์... 



-10- 
นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 109,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ

โครงการขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอย 9
ด้านทิศตะวันตก หมู่ท่ี 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหุบกะพง ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 
ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท          
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 444,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 21 ลำดับท่ี 5   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
                   /1.3 คงเหลือเงินสะสม... 
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       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
444,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 630.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 45/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอย 9 ด้านทิศตะวันตก หมู่ท่ี 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 444,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 

                    /ระเบียบวาระท่ี12... 
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ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เลือ่น  หมู่ที่ 11 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้าน
แม่เล่ือน หมู่ท่ี 11 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองจันทร์พัฒนา ซอยบ้านแม่เล่ือน หมู่ ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ         
จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้
น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      ประเภทค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เลื่อน หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
173,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม             
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 21 ลำดับท่ี 6   
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

          /ระเบียบ/ข้อกฎหมาย... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เล่ือน หมู่ ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
173,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 46/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านแม่เล่ือน หมู่ท่ี 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 173,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 13 

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปาภายใน 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

                 /ด้วยประชาชน... 
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ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน  หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มข้ึนของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความ
ต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท         
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
1,869,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม           
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 22 ลำดับท่ี 1   
  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ท่ี  3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุ รี เป็นเงิน 
1,869,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,427.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 47/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,869,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 14 
ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ

โครงการขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยหลัง
ร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณ
การใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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... 
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เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท           
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ  
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 155,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 22 ลำดับท่ี 2   

   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

         /เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 155,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 353.00 เมตร รายละเอียดตาม        
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 48/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยหลังร้านเสริมสวยชายคลอง หมู่ ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
155,000.-บาท  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา       
ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเกาะ ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มี
ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท         
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
184,000.- บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม            
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 22 ลำดับท่ี 3   

         /จากการตรวจสอบ... 
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   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
184,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 205.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 49/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยมหาจำเริญ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 184,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 

ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวย ถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 4          
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา สายจาก
บ้านนางอำนวย ถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเกาะ สายจากบ้านนางอำนวยถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณ
การใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวยถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย      
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 444,000.- บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 23 ลำดับท่ี 4   

   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
               /1.2 สำรองจ่ายเงิน... 
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       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวยถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ   
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 444,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 630.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 50/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา สายจากบ้านนางอำนวยถึงบ้านนายฉอ้อน หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี     
เป็นเงิน 444,000.-บาท 
          /ต่อไปเป็นระเบียบ... 
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ต่อไปเปน็ระเบียบวาระท่ี 17 

ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางหาด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้าน
นางหาด หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเกาะ ซอยบ้านนางหาด หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชาชนมีอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้มี
ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงจำเป็นต้องขยายเขตประปา   

    จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้ รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท          
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางหาด หมู่ที่  4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี     
เป็นเงิน 164,000.- บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งท่ี 3/2563  หน้าท่ี 23 ลำดับท่ี 5   

   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว  12,637,540.57  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
            ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย          -             บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน              12,637,540.57  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)               1,500,000.00   บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 8 เดือน)                      -             บาท 
        1.6 เงินสะสมคงเหลือ               11,137,540.57  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %                1,113,754.06  บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้                      10,023,786.51  บาท 
           /2.ทุนสำรอง... 
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  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน              7,695,254.14   บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางหาด หมู่ ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
164,000.-บาท โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาว 225.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 51/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ
โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนางหาด หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 164,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 18 

ระเบียบวาระที่ 18 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

                                                        ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นางจอย หมู่ท่ี 1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

                 /ด้วยประชาชน... 
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ด้วยประชาชนชุมชนบ้านบ่อ หมู่ท่ี 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก

เป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง  
ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วย
โรคต่างๆ ตามมา   
      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจอย หมู่ที่  1 ต.นายาง อ.ชะอำ                 
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 454,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 4 ลำดับท่ี 6    

   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป ใช้จ่าย
ได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ได้ส่งเงินสมทบ... 



-24- 
(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางจอย หมู่ท่ี 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 454,000.-บาท 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 137.00 เมตร ลึก 0.45 – 0.70 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 18/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางจอย หมู่ท่ี 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 454,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 19 

ระเบียบวาระที่ 19 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และวางท่อพร้อมบอ่พัก ค.ส.ล.สายไร่ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ๊ต๋ิม หมู่ที่ 2 
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อม 
บ่อพัก ค.ส.ล.สายไร่ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ๊ต๋ิม หมู่ท่ี 2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านนายาง 2 หมู่ท่ี 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
ไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากถนนเดิมไม่มีสภาพ ผิวจราจรเป็นดิน บางแห่งเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมา  
ไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติได้ง่ายจากการสัญจรไปมา และเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำ
เน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา  

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 

          /กระจายอำนาจ... 
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กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ    เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  

  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่ประสิทธิ์ ถึงไร่เจ๊ต๋ิม หมู่ที่ 
2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,140,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 1  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
          /ท้ังนี้... 
 



-26- 
ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 
เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่เจ๊ต๋ิม หมู่ท่ี 2 ต.นายาง       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,140,000.-บาท ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพักยาว 
250.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 19/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. และวางท่อพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่เจ๊ต๋ิม หมู่ท่ี 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 1,140,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 20 

ระเบียบวาระที่ 20 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายชำนาญ ถึงถนนนาสามสิบ  
ฝั่งตะวันออก  หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี      

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  จากหน้า
บ้านนายชำนาญ ถึงถนนนาสามสิบ ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 3 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านนายาง 3 หมู่ ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน     
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และ
เกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   

      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

          /โครงการ... 
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  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายชำนาญถึงถนนนาสามสิบ                
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,406,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 46 ลำดับท่ี 36 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563   หน้าท่ี 3    

    จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายชำนาญถึงถนนนาสามสิบ ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 3 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,406,000.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร  
ลึก 0.35 – 0.85 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 20/2563 
           /นายสายันต์... 
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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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายชำนาญถึงถนนนาสามสิบ ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 1,406,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 21 

ระเบียบวาระที่ 21 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา้บ้านนางทองแท้ เหมาะดี หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้าน
นางทองแท้ เหมาะดี หมู่ท่ี 3 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านนายาง 3 หมู่ ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน     
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และ
เกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   

      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนางทองแท้ เหมาะดี หมู่ที่ 3 ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 12,700.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 2 ลำดับท่ี 2    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
         1.2 สำรองจ่ายเงินสะสม... 
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       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนางทองแท้ เหมาะดี หมู่ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
12,700.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 3.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร รายละ เอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 21/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าบ้านนางทองแท้ เหมาะดี หมู่ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 12,700.-บาท 
       /ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 22... 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 22 

ระเบียบวาระที่ 22 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังโรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์  
ก่ิงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังโรงเรียน 
บ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์ กิ่งทอง หมู่ท่ี 4 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านนายาง 4 หมู่ ท่ี 4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน     
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และ
เกดิเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   
      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังโรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์ 
ก่ิงทอง หมู่ที่ 4 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เปน็เงิน 11,800.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 3 ลำดับท่ี 3       
            จากการตรวจสอบสถานการณ์คลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

                       /ระเบียบ.... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หลังโรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์ กิ่งทอง หมู่ท่ี 4 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 11,800.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 3.60 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง  ท่ี กช 22/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังโรงเรียนบ้านนายาง ตรงข้ามบ้านนางสาววรารัตน์ กิ่งทอง หมู่ท่ี 4 ต.นายาง อ.ชะอำ       
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 11,800.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 23 
ระเบียบวาระที่ 23 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ

ปรับปรุง ถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์ม ไปเชื่อม
บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรงัพร้อมวางท่อและบ่อพกั 
ค.ส.ล.สายหนองโพธิ์ -ป่าปาล์ม ไปเช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

              /ด้วยประชาชน... 
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ด้ ว ยป ระช าชน ชุม ชน บ้ าน เนิ น ท ร าย  ห มู่ ท่ี  5  ต .น ายาง  อ .ชะ อำ จ .เพ ช รบุ รี  ไ ด้ รั บ                       

ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจรารดิน คับแคบ บางแห่ง                    
เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติได้ง่ายจากการสัญจรไปมา ในช่วงฤดูฝนจะเกิด
ปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก   

 จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ – ป่าปาล์ม        
ไปเชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 564,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 45 ลำดับท่ี 32 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  หน้าท่ี 1  
   จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐ านะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์มไปเช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 5 ต.นายาง 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 564,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,370.00 ตารางเมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว
รวม 232.00 รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 23/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังพร้อมวางท่อและบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองโพธิ์ - ป่าปาล์มไปเช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.ชะอำ         
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 564,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 24 

ระเบียบวาระที่ 24 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2   
หมู่ท่ี 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้ ว ยป ระช าชน ชุม ชน บ้ าน เนิ น ท ร าย  ห มู่ ท่ี  5  ต .น ายาง  อ .ชะ อำ จ .เพ ช รบุ รี  ไ ด้ รั บ                       
ความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหา                   
น้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็น
รบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   
      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก   
          /ทางน้ำ... 
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ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ    เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
209,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3/2563 หน้า 3 ลำดับท่ี 4    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

                 /เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ ท่ี 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 209,000.-บาท        
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 65.00 เมตร ลึก 0.50 – 0.70 เมตร รายละเอียดตาม  
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 24/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ท่ี 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 209,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 25 

ระเบียบวาระที่ 25 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสรา้ง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม
ศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ท่ี 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านดอน หมู่ท่ี 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
เป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง  
ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้  
ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   

      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส .ล. ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน ห มู่ที่  7               
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 400,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 3 ลำดับท่ี 5    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  
              /1.ข้อมูลเงินสะสม... 
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1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00 บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ท่ี 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
400,000.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร ลึก 0.35 - 0.80 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 25/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

                               /เมื่อไม่มี... 
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เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 

สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามศาลาชุมชนบ้านดอน หมู่ท่ี 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 400,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 26 

ระเบียบวาระที่ 26 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่ ถึงถนน
เพชรเกษมบ้านท่า  หมู่ที่ 8 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่ ถึงถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ท่ี 8 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่ หมู่ท่ี 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
ไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นหลุม เป็นบ่อ เมื่อถึง 
ฤดูฝนก็เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก         
ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา  

จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่ถึงถนน
เพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,579,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 45 ลำดับท่ี 34  และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 2 
  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
          /1.6 เงินสะสม... 
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       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่  ถึงถนนเพชรเกษมบ้านท่า  
หมู่ ท่ี 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 1,579,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว     
1,045.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 5,225.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 26/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่ ถึงถนนเพชรเกษมบ้านท่า  หมู่ท่ี 8 ต.นายาง  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,579,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 27 

ระเบียบวาระที่ 27 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
         /นายอนุรักษ์... 
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนน
เพชรเกษมถึงศาลา หมู่ท่ี 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านร่องระกำ หมู่ท่ี 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน     
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และ
เกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   

      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา หมู่ที่ 2 ต.ดอนขุนห้วย     
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 900,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 6 ลำดับท่ี 1    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
   ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
          /(1) ให้กระทำได้เฉพาะ... 
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(1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน

การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว 

(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะ การเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา หมู่ท่ี 2 ต.ดอนขุนห้ วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี     
เป็นเงิน 900,000.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร ลึกเฉล่ีย       
0.80 เมตร รายเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 27/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากถนนเพชรเกษมถึงศาลา หมู่ท่ี 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 900,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 28 

ระเบียบวาระที่ 28 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้านนางละออ 
จันทร์วิจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้านนางละออ จันทร์วิจิตร หมู่ท่ี 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชน ชุมชนบ้านร่องระกำ หมู่ ท่ี  2 ต.ดอนขุนห้วย อ .ชะอำ จ.เพชรบุรี                   
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่ง  เป็นหลุม 
เป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติได้ง่ายจากการสัญจรไปมา และเป็นชุมชนหนาแน่น มี
ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทาง
ระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา  

              /จากการตรวจสอบ... 
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   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้าน             
นางละออ จันทร์วิจิตร หมู่ที่ ๒ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 200,000.-บาท โดยโครงการ            
ท่ีจะดำเนิน การได้บรรจุอยู่ ในแผนพัฒ นา ท้องถิ่ น  (พ.ศ.2561-2565) หน้ าท่ี  57 ลำดับท่ี  37  และแก้ ไข                       
ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 1  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ให้กันเงินสะสม... 



-42- 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางละบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้านนางละออ จันทร์วิจิตร หมู่ท่ี 2   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 200,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 14.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 49.00 ตารางเมตร พร้อมก่อ สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง        
0.20 เมตร ระยะทางยาว 33.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง     
ท่ี กช 28/2563 
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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางละบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างบ้านนางละออ จันทร์ วิจิตร หมู่ท่ี 2 ต.ดอนขุนห้วย      
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 200,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 29 

ระเบียบวาระที่ 29 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหนา้บ้านนางสำลี ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ     
หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้าน
นางสำลี ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองเผาถ่าน หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนเนื่ องจากเป็น ชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหา                   
น้ ำท่วมขังใน ชุมชนอยู่บ่ อยครั้ ง  ซึ่ ง เกิดจากการไม่ มีทางระบายน้ ำออก ส่งผลให้ เกิ ดปัญหาน้ ำเน่ าเสีย                       
ส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   
      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก   
               /ทางน้ำ... 
 



-43- 
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการ ก่อส ร้างรางระบ ายน้ ำ  ค .ส .ล . ซอยหน้ าบ้ านน างส ำลี  ถึ งบ้ าน น ายจิ ต                     
นิลประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 700,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 6 ลำดับท่ี 2    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

                     /เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางสำลี ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย     
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 700,000.-บาท รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 118.00 เมตร    
ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 29/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านนางสำลี ถึงบ้านนายจิต นิลประเสริฐ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 700,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 30 

ระเบียบวาระที่ 30 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประภาส สว่างจิตร์  หมู่ที่ 3 ตำบล 
ดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเหมืองรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย
บ้านนายประภาส สว่างจิตร์ หมู่ท่ี 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียด
ดังนี้  

 ด้วยประชาชน ชุมชนหนองเผาถ่าน  หมู่ ท่ี  3 ต.ดอนขุนห้ วย  อ .ชะอำ จ.เพชรบุ รี  ได้รับ                  
ความเดือดร้อนเนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหา                   
น้ ำท่วมขังใน ชุมชนอยู่บ่ อยครั้ ง  ซึ่ ง เกิดจากการไม่ มีทางระบายน้ ำออก ส่งผลให้ เกิ ดปัญหาน้ ำเน่ าเสีย                       
ส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   

      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประภาส สว่างจิตร์ ห มู่ที่  3                     
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 700,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 6 ลำดับท่ี 3  

         /จากการตรวจสอบ... 
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  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประภาส สว่างจิตร์ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
เป็นเงิน 700,000.-บาท กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 55.00 เมตร พร้อมฝังท่อ ค.ส.ล. ขนาด dia. 1.00 เมตร 
จำนวน 56 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 30/2563 

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

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
เหมืองรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายประภาส สว่างจิตร์ หมู่ท่ี 3 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
700,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 31 

ระเบียบวาระที่ 31 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายบุญธรรม หมู่ท่ี 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเกาะ หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน    
ในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนก็
เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก 
เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ    เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 700,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 4  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
                /1.4 สำรองบุคลากร... 
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       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการ เงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
700,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 31/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ท่ี 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 700,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 32 

     /ระเบียบวาระท่ี 32... 
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ระเบียบวาระที่ 32 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย 4 - ซอย 5)      
หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยกลาง ฝ่ังซ้าย (ซอย 4 - ซอย 5) หมู่ท่ี 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  
ด้วยประชาชนชุมชนบ้านดอนขุนห้วย หมู่ ท่ี  5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  ได้รับ                  

ความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ 
เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ซอยกลาง ฝั่งซ้าย (ซอย 4 - ซอย 5) หมู่ที่  5          
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,980,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 5  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

                 /ระเบียบ... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝ่ังซ้าย (ซอย 4 -ซอย 5) หมู่ ท่ี 5 ต.ดอนขุนห้วย       
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,980,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 455.00 เมตร หนา       
0.05 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง 
ท่ี กช 32/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลาง ฝ่ังซ้าย (ซอย 4 -ซอย 5) หมู่ท่ี 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 1,980,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 33 

ระเบียบวาระที่ 33 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุงมอด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  สายครัว   
ลุงมอด หมู่ท่ี 6 ตำบลดอนขนุห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

         /ด้วยประชาชน... 
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 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ

เดือดร้อนเนื่ องจากเป็น ชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหา                   
น้ ำท่วมขังใน ชุมชนอยู่บ่ อยครั้ ง  ซึ่ ง เกิดจากการไม่ มีทางระบายน้ ำออก ส่งผลให้ เกิ ดปัญหาน้ ำเน่ าเสีย                       
ส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา   
      จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุงมอด หมู่ที่  6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ        
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 600,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 57 ลำดับท่ี 36 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 4    

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  

ใช้จ่ายได้ดังนี้  
1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุงมอด หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 600,000.-บาท 
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 131.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 33/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายครัวลุงมอด หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 600,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 34 
ระเบียบวาระที่ 34 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายต๋ี หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายต๋ี หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านตลาดใหม่ หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำ
ท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา 
เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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... 
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เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายต๋ี หมู่ที่  1 ต.เขาใหญ่                 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,000,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 1     

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

         /เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายต๋ี หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
1,000,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 368.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการ         
ไม่น้อยกว่า 2,208.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 34/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายต๋ี หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,000,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 35 

ระเบียบวาระที่ 35 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางปราณี หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ 
ซอยบ้านนางปราณี หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านเขาไม้นวล หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน  
ในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่ง   เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติได้ง่ายจากการสัญจรไปมา และเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้
เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา  

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค  

  โครงการก่อส ร้างถนน  ค .ส .ล . พ ร้อมท่ อระบายน้ ำ  ซอยบ้ านน างปราณี  ห มู่ที่  2                     
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,900,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 71 ลำดับท่ี 53 และเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 5  

         /จากการตรวจสอบ... 
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  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางปราณี หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
1,900,000.-บาท ผิวจราจรรวมรางวีกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร และขนาด Ø 1.00 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 966.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 35/2563 
          /นายสายันต์... 
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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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางปราณี หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,900,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 36 

ระเบียบวาระที่ 36 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ  
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายบ้านนายเปิ้ลถึงบ้านนายดวงตา หมู่ที่ 3 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
สายบ้านนายเปิ้ล ถึงบ้านนายดวงตา หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
รายละเอียดดังนี้  

ด้วยประชาชนชุมชนบ้านนิคมพัฒนา หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน 
ในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแน่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝน    
จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง  ซึ่งเกิดจากการไม่มีทางระบายน้ำออก ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย     
ส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชน และเกิดเจ็บไข้ด้วยโรคต่างๆ ตามมา  

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มาตรา 50  และ 51 กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีในการ ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ บำรุงและ
ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำฯลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าท่ีรักษาทางบก  
ทางน้ำ  การสาธารณูปการ  การสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ    เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

  โครงการวางท่อระบายน้ ำ  ค .ส .ล .พ ร้อมบ่ อพั ก  ค .ส .ล . สายบ้ านนาย เปิ้ ล ถึ งบ้ าน                    
นายดวงตา หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 650,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 71 ลำดับท่ี 57 และเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2563 หน้าท่ี 6  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
          /1.2 สำรองจ่าย... 
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       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐาน ะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายบ้านนายเปิ้ลถึงบ้านนายดวงตา หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ      
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 650,000.-บาท โดยทำการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และเทคอนกรีต  
หลังท่อรวมรางวี ระยะทางยาว 195.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 36/2563 
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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการวางท่อ
ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายบ้านนายเป้ิลถึงบ้านนายดวงตา หมู่ท่ี 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 650,000.-บาท 
         /ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 37... 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 37 

ระเบียบวาระที่ 37 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึงโรงเรียนการศึกษา
เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายปรีชา ถึงโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านห้วยหิน หมู่ท่ี 4 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำท่วมขัง 
ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการ
ล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึงโรงเรียนการศึกษา
เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ที่ 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,550,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะ
ดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 2     

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 
  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 
                           /ระเบียบ... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึงโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน 
หมู่ท่ี 4 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,550,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3.50-5.00 เมตร ระยะทางยาว 
700.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 3,402.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 37/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายปรีชา ถึงโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน หมู่ ท่ี 4         
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,550,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 38 

ระเบียบวาระที่ 38 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายมิตร นายเอก หมู่ท่ี 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

         /ด้วยประชาชน... 
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ด้วยประชาชนชุมชนบ้านไร่เนิน หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อน ในการ
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำ
ท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา 
เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ที่ 5 ต.เขาใหญ่      
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 920,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 3  

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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) ได้ส่งเงินสมทบ... 
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(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตาม 

ระเบียบแล้ว 
(3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก 

ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
                    (4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน          
ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อดำเนินการ                     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
920,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3.50-6.00 เมตร ระยะทางยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการ     
ไม่น้อยกว่า 1,738.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 38/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมิตร นายเอก หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 920,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 39 

ระเบียบวาระที่ 39 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซอย1 หมู่ที่ 7 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายกลางบ้านหนองยาว ซอย 1 หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหนองยาว หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิด  
น้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่สะดวก เสียเวลา 
เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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... 
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เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซอย 1 หมู่ที่ 7 
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 828,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 4     

  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยงัไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

         /เทศบาล... 
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เทศบาลฯ จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซอย 1 หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เป็นเงิน 828,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการ   
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 39/2563 

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.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านหนองยาว ซอย 1 หมู่ท่ี 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เป็นเงิน 
828,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 40 

ระเบียบวาระที่ 40 ญัตติ เร่ือง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนนิการโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งขวา (ตะวันออก) หมู่ที่ 8 ตำบล
เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ    และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง จ่ายเงินสะสม   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 2 ฝ่ังขวา (ตะวันออก) หมู่ท่ี 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้  

 ด้วยประชาชนชุมชนบ้านหุบกะพงเขาโป่งพัฒนา หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บางแห่ง   เป็นหลุมเป็นบ่อ  
เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรไปมาและการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
ไม่สะดวก เสียเวลา เกิดการล่าช้า และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสัญจรไปมา   

   จากการตรวจสอบสภาพบริเวณดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าประชาชนได้รับความเดือนร้อนจริง  
จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  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.2563 ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝั่งขวา (ตะวันออก) หมู่ที่ 8      
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,352,000.-บาท โดยโครงการท่ีจะดำเนินการได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 10 ลำดับท่ี 5  

         /จากการตรวจสอบ...    
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  จากการตรวจสอบสถานะการคลังแล้วปรากฏว่า เทศบาลฯ มียอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไป  
ใช้จ่ายได้ดังนี้  

1.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายท่ีจำเป็น ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563                     
       1.1 เงินสะสมเงินท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน  
            และหักเงินสะสมท่ีต้องส่ง ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว    125,881,330.52  บาท 
       1.2 สำรองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
           ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย    13,079,000.00  บาท 
       1.3 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน          112,802,330.52  บาท 
       1.4 สำรองบุคลากร (ประมาณ 4 เดือน)            14,326,980.00  บาท 
       1.5 สำรองจ่ายประจำท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชน 
            ล่าช้า (ประมาณ 4 เดือน)                                14,427,500.00  บาท 
       1.6 เงินสะสมคงเหลือ        84,047,850.52  บาท 

         1.7 สำรองกรณีสาธารณภัย 10 %       8,404,785.05 บาท 
         1.8 คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใช้จ่ายได้               75,643,065.47  บาท 

  2.ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 จำนวน            90,403,963.64  บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
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 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสถียรภาพในระยะยาว 

เทศบาลตำบลนายาง  จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการ                      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝ่ังขวา (ตะวันออก) หมู่ ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ           
จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 1,352,000.-บาท ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 498.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 2,988.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 40/2563 

นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  จะมีสมาชิก 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรีหรืออภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิก 
           /ท่านใดประสงค์... 
 



-64- 
 ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า

สมาชิกท่านใด เห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ (สมาชิกสภายกมือ)  
และท่านผู้ใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ทุกท่านเห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ เป็นอันว่า 
สภาเทศบาล  มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ฝ่ังขวา (ตะวันออก) หมู่ท่ี 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 
1,352,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 41 
ระเบียบวาระที่  41 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย

เป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน    
20 ตัว  รายละเอียดดังนี้ 

ด้วย โต๊ะอเนกประสงค์ของเทศบาลฯ ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เส่ือมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้
หลายตัว เมื่อเทศบาลฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดประชุม ทำให้มีโต๊ะอเนกประสงค์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นต้องจัดหาโต๊ะอเนกประสงค์เพิ่ม เพื่อทดแทน   
ตัวเดิมท่ีชำรุด แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
  2. โครงขาเหล็กพับได้ 

3. พื้นหน้าฟอเมก้าขาว 
-ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว.1134 ลงวันท่ี          
9 มิถุนายน 2558 

  โอนลด 
  ด้านการบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด          
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล) ต้ังไว้ 
320,000.- บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 20,000..-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 จำนวน 4,500.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 295,500.-บาท คงเหลืองบประมาณ 273,925.-บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 22,000.-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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัวดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
  ค่าโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
  2. โครงขาเหล็กพับได้ 

3. พื้นหน้าฟอเมก้าขาว 
-ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว.1134 ลงวันท่ี          
9 มิถุนายน 2558 

  โอนลด 
  ด้านการบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด          
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล) ต้ังไว้ 
320,000.- บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 20,000..-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 จำนวน 4,500.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 295,500.-บาท คงเหลืองบประมาณ 273,925.-บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 22,000.-บาท  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 42 

ระเบียบวาระที่  42 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  
รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากปัจจุบันงานนิติการ มีเอกสารสำคัญในการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตู้เก็บเอกสารมีไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะเอกสารบางฉบับ ไม่สามารถนำออกจากแฟ้มเดิมเพื่อเก็บได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาตู้
เก็บเอกสารเพิ่ม เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาได้ง่าย แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

         /โอนต้ังรายการใหม่... 
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  โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน  2,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
  2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 

3. ขนาดความสูงไม่น้อยว่า 85 เซนติเมตร 
-ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว.1134 ลงวันท่ี           
9 มิถุนายน 2558 

  โอนลด 
  ด้านการบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด          
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล) ต้ังไว้ 
320,000.- บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 20,000..-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 จำนวน 4,500.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 295,500.-บาท คงเหลืองบประมาณ 273,925.-บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 2,800.-บาท  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน  2,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
  2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร 

3. ขนาดความสูงไม่น้อยว่า 85 เซนติเมตร 
-ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
        /-เป็นไปตามหนังสือ... 
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  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว.1134 ลงวันท่ี          
9 มิถุนายน 2558 

  โอนลด 
  ด้านการบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด          
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล) ต้ังไว้ 
320,000.- บาท โอนลดครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 จำนวน 20,000..-บาท โอนลดครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 จำนวน 4,500.-บาท คงเหลืองบประมาณต้ังไว้ 295,500.-บาท คงเหลืองบประมาณ 273,925.-บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 2,800.-บาท  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 43 

ระเบียบวาระที่  43 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเครื่องเดิม     
มีสภาพเก่าจากาการใช้งานมานาน การซ่อมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบราคาหากซื้อใหม่จะเกิด
ความคุ้มค่ามากกว่า สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงมี
ความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

    ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เป็นเงิน 30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  
    ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

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

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
                    /-มีช่องเช่ือมต่อ... 
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- 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 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,826,040.23 บาท โอนลดครัง้นี้ จำนวน 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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

    ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เป็นเงิน 30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  
    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 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-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 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,826,040.23 บาท โอนลดครัง้นี้ จำนวน 30,000.- บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 44 

ระเบียบวาระที่  44 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี           
จำนวน 1 เคร่ือง   

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากความจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งมีปริมาณมาก ประกอบกับเครื่องพิมพ์ท่ีมีอยู่มีราคาหมึกพิมพ์ท่ีมีราคาสูง เพื่อไม่ให้เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ท่ีมีราคาถูกและเหมาะสมกับการใช้งาน จึงมีความประสงค์จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

         ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (18 หน้า/นาที) เป็นเงิน 10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
         /-มีช่องเช่ือมต่อ... 



-70- 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย  

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

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
  2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,796,040.23 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 10,000.-  บาท 

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

นายสายันต์ 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.2563 เพื่ อจ่ายเป็น ค่าเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1       
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

         ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (18 หน้า/นาที) เป็นเงิน 10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย  

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
         /-เป็นไปตามเกณฑ์... 
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
  2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,796,040.23 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 10,000.-  บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 45 

ระเบียบวาระที่ 45 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เคร่ือง  

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า  ด้วยระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องมีเครื่องสำรองไฟไว้ไม่ให้คอมพิวเตอร์ดับอัตโนมัติ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ลดเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าไป
ใหม่ และป้องกันระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้เสียหายยืดอายุการใช้งาน จึงมีความประสงค์จัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟฟ้า แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

       ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เป็นเงิน 5,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

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

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
  2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,786,040.23 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... 
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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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
       ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

       ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เป็นเงิน 5,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

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

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม   
  2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,786,040.23 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 46 

ระเบียบวาระที่ 46 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้  

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้  
รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากตู้เก็บเอกสารท่ีมีใช้งานอยู่นั้น ไม่เพียงพอสำหรับใช้งานเก็บเอกสาร เพื่อความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทตู้เก็บเอกสาร แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ สำหรับจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

         ค่าตู้เก็บเอกสาร เป็นเงิน 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร 
- แบบ 4 ล้ินชัก 
- แบบล็อกกุญแจได้ 
        /ซึ่งไม่มีในมาตรฐาน... 
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ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องตลาด 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,780,240.23 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 6,000.-บาท 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
  ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  ดังนี้ 

         ค่าตู้เก็บเอกสาร เป็นเงิน 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x60x75 เซนติเมตร 
- แบบ 4 ล้ินชัก 
- แบบล็อกกุญแจได้ 
ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน  เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการจึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องตลาด 

โอนลด 
  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ 5,266,000.-บาท คงเหลือ 1,780,240.23 บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน 6,000.-บาท 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 47 

ระเบียบวาระที่ 47 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จำนวน 1 เคร่ือง 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

                 /เนื่องจาก... 
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เนื่องจากกองการศึกษา  มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล  

การจัดทำรายงาน  การจัดทำสถิติข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของ
กองการศึกษา  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายต่างๆ  งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความประสงค์จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน     

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จำนวน 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

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

          Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           

งบบุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.-บาท  คงเหลือ 
250,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 22,000.- 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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน     

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จำนวน 22,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

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

          Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

         /โอนลด... 
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โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           

งบบุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.-บาท  คงเหลือ 
250,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 22,000.- บาท   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 48 

ระเบียบวาระที่ 48 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เคร่ือง  

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากกองการศึกษา  มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์ เอกสาร  
การรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา  การ
จัดทำฎีกาเบิกจ่ายต่าง ๆ  งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จึงมีความประสงค์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้
สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จำนวน 7,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียว  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

8.8 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

5 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

/มีช่องเช่ือม... 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           

งบบุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.- บาท  คงเหลือ 
228,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 7,500.- 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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จำนวน 7,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียว  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

8.8 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

5 ภาพต่อนาที  (ipm) 
- สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi หรือ 600x1,200 dpi 
        /-มีถาดป้อนเอกสาร... 
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- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           

งบบุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.- บาท  คงเหลือ 
228,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 7,500.- บาท  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 49 

ระเบียบวาระที่ 49 ญัตติ เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าเคร่ืองสำรองไฟฟา้ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เคร่ือง 

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

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด      
1 KVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากกองการศึกษา  มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า  ด้วยระบบการทำงานของ
คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีเครื่องสำรองไฟไว้ไม่ให้คอมพิวเตอร์ดับอัตโนมัติ  ป้องกันข้อมูลสูญหายและป้องกันระบบ
การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้เสียหาย  ยืดอายุการใช้งาน  จึงมีความประสงค์จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 1 เครื่อง  แต่เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว  จึงมีความประสงค์ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  เป็นเงิน 5,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ 

ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 

          /โอนลด... 
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โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ

บุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.- บาท  คงเหลือ 
220,500.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 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.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนต้ังรายการใหม่ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  เป็นเงิน 5,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ 

ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  
   2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบ

บุคลากร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร) งบประมาณต้ังไว้ 250,000.- บาท  คงเหลือ 
220,500.-บาท  โอนลดครั้งนี้  จำนวน 5,800.-บาท   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 50 
ระเบียบวาระที่ 50 เร่ือง รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี  ขอรายงานการประเมินผล 

การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 ดังนี้ 
       /ด้วยสำนักงาน... 
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  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน       
ก.ก.ถ.) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าท่ีและภารกิจ
ท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน รวมท้ังการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลจาก
การติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะท้ังในส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงขึ้นต่อไป  

  เทศบาลตำบลนายาง โดยคณะกรรมการประเมินตนเองได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
พร้อมท้ังบันทึกลงในโปรแกรมระบบของสำนักงาน ก.ก.ถ. เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดบริการสาธารณะ
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำของการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563  เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนายางทราบ 
(รายละเอียดผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะฯ แนบท้ายรายงานการประชุม) 

นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไม่มี)     
    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม  เป็นอันว่า สภาเทศบาล 

ตำบลนายาง รับทราบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่า
เป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 51 

ระเบียบวาระที่ 51 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

ด้วยวันนี้มีพนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง   
สายงานผู้บริหาร มารายงานตัวเพิ่ม จำนวน 1 ราย ขอเชิญแนะนำตัว 

นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล          สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล  มาจากเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง     
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 

เทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) เทศบาลตำบลนายาง ต้ังแต่วันท่ี 3 
สิงหาคม 2563 

       /ผมขอถามท่ีประชุม... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-81- 

ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก
หรือไม่ โปรดยก (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลามาประชุมในวันนี้  ผมขอปิด
ประชุม  ขอบคุณครับ 

    …………………………………..      
          ปิดประชุมเวลา  12.50 น.  

ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม       นคร  ทองแท่ง    เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                        (นายนคร  ทองแท่ง) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน      สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี      5  สิงหาคม   2563       จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

                                      ลงช่ือ    วัน  เขียวชะอุ่ม    กรรมการและเลขานุการ      
                       (นายวัน  เขียวชะอุ่ม)        

ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง     สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2     ประจำปี พ.ศ    2563   .             
เมื่อวันท่ี       10  สิงหาคม   2563      ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
 

ลงช่ือ   สายันต์  ม่วงสวาสดิ   ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
                                                (นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ)    
 


