
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี พ.ศ.2564 

วันท่ี  17  กันยายน  2564   เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง   

ผู้มาประชุม 
1.  นายพิชิต  มีนาม  ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
2.  นายสมชาย  เผือกเงิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง 
3.  นายทิน  ครุฑพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
4.  จ่าเอก สุทิน  แจ้งสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
5.  นายอำนวย  พราหมณ์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
6.  นายสมนึก  นิพนธน์ิมิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
7.  นายเจือ  ใยบำรุง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
8.  นายสายันต์  ม่วงสวาสดิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
9.  นายธนวัฒน ์  อินทวาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
10. พันจ่าเอก ประจักษ์ วันจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง 
11. นายสมยศ  คุ้มสะอาด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนคร  ทองแท่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุรักษ ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี 
2. นายฉลอง  ช้างสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอุดม  วงวาทิน   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวัน  เขียวชะอุ่ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางทัศนีย์  สิงห์ภู ่   รองปลัดเทศบาล 
6. นางดวงตา  สุวรรณวัฒน ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
7. นายโสภณ  พรสมบูรณ์ศิริ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นายสราวุธ  ทวีกาญจน์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
9. นางสาวนพวรรณ ตระกูลรังสิ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางสาวกนกวรรณ ศรีมงคล   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางนุชจรีย์  หินแก้ว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นางปาลิดา  เกตุรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
13. นายภาณุวัชร แตงพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
14. นางสาวเยาวรินทร์ รุ่งฟ้า   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
15.นางสาวชญาณ์นันท์ พราหมณ์แก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
นายสมยศ คุ้มสะอาด  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3      
เลขานุการสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564  ขณะนี้ได้เวลาการประชุม  และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  

กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายพิชิต  มีนาม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
     ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 2          เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 
                              ประจำปี พ.ศ.2564 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี  

                     พ.ศ.2564 ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุมโปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความและสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติ 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
นายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564  โปรดยกมือ  
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2564  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายข้างศาลา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขุนห้วย  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.     
สายข้างศาลา หมู่ท่ี 6 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต้ังงบประมาณ ด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง          
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้างศาลา หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
1,650,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 330.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 35/2562  

         /(นำมาจากแผน...) 
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(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 29) และสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   
ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.     
สายข้างศาลา หมู่ที่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,650,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี        
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายพิชิต  มีนาม            ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ 
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายข้างศาลา 
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,650,000.- บาท (หนึ่งล้าน-    
หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.2563 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายร้านเจ๊นุช หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย  
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.     
สายร้านเจ๊นุช หมู่ท่ี 2  ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
        /ตามเทศบัญญัติ... 
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง           
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายร้านเจ๊นุช หมู่ท่ี 2  ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
550,000.-บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
102.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 30/2562 (นำมาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 24) และสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้กันเงิน          
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี
พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.       
สายร้านเจ๊นุช หมู่ท่ี 2 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 550,000.-บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี        
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายพิชิต  มีนาม         ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ 
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายร้านเจ๊นุช 
หมู่ท่ี 2  ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่น-
บาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล 
หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อม
ฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ท่ี 1  
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 199.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลนายาง ที่ กช 13/2562 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 35) และสภาเทศบาล
ตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล    
นายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝารางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 250,000. -บาท (-สองแสน-    
ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี        
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา
รางระบายน้ำ บริเวณข้างตลาดเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 
250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  6 
        /ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ค่าดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที่ 11 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง
สาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่      
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 230,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง
สาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ระยะทางยาว 238.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง 
ท่ี กช 22/2562 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 85 ลำดับท่ี 10) และสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าดาดคอนกรี ตเสริมเหล็กเหมือง
สาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที ่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 230,000. -บาท (-สองแสน-      
สามหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี        
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
        /มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเง ินค่าดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง
สาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม หมู่ที ่ 11 ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
จำนวน 230,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถียร หมู่ที่ 2 
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถียร หมู ่ที ่ 2 ตำบลนายาง  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี               
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองกระสาติดไร่นายเสถียร หมู่ที ่ 2 ต.นายาง        
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 428,000.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อม   
บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดท่อ ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 dia. 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 23/2562 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6) 
และสภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลนายาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 นั้น 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
สายหนองกระสาติดไร่นายเสถียร หมู่ท่ี 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 428,000.-บาท (-ส่ีแสนสองหมื่นแปดพัน-
บาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี        
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

         /นายพิชิต... 
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นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถียร หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 
428,000.-บาท (ส่ีแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  8 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6 
 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ    
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ท่ี 6 ต.เขาใหญ่ 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 400,000.- บาท (-ส่ีแสนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 
112.50 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 90.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 65/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
3/2563 หน้า 13 ลำดับ ท่ี 13)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแต๋ หมู่ที่ 6 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

           /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.
ซอยบ้านนางแต๋ หมู ่ที ่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี จำนวน 400,000.-บาท                    
(ส่ีแสนบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  9 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จ.เพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม  
หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 57/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563  
หน้า 10 ลำดับท่ี 6)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม 
หมู่ท่ี 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแอม หมู่ท่ี 1
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ที่ 5 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
450,000.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 64/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563  
หน้า 12 ลำดับท่ี 12)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ท่ี 5   
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 450,000.-บาท (-ส่ีแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 

 

 

 

 



 

-10- 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาคน หมู่ที่ 5
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี จำนวน 450,000.-บาท (ส่ีแสนห้าหมื ่นบาทถ้วน)             
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจิ๋ม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจ๋ิม หมู่ท่ี 5 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจ๋ิม หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
180,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 63/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563   
หน้า 12 ลำดับท่ี 11)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจ๋ิม     
หมู่ท่ี 5 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 180,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจิ๋ม หมู่ที่ 5
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  12 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ รอดพ้น หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่  

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ 
รอดพ้น หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ รอดพ้น หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ     
จ.เพชรบุรี จำนวน 70,000.- บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทางยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 59/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม         
ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 11 ลำดับท่ี 8)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมี ความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ 
รอดพ้น หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 70,000.-บาท (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำราญ   
รอดพ้น หมู่ท่ี 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  13 

ระเบียบวาระที่ 13 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ          

จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน   
หมู่ท่ี 2  ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง                
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน หมู่ที่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 50,000.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 60/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563   
หน้า 11 ลำดับท่ี 9)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน 
หมู่ท่ี 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 50,000.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /-ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเชือน หมู่ท่ี 2
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  14 

ระเบียบวาระที่ 14 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่  

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข       
มิลเลอร์ หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง              
สิ ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ หมู่ที ่ 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ           
จ.เพชรบุรี จำนวน 847,000.-บาท (-แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 68/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 14 ลำดับท่ี 16)       

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ    
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข    
มิลเลอร์ หมู่ท่ี 9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 847,000.-บาท (-แปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุข มิลเลอร์ 
หมู่ที่ 9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 847,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 15 

ระเบียบวาระที่ 15 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน     
หมู่ท่ี 1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 58/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563    
หน้า 11 ลำดับท่ี 7)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน  
หมู่ที่ 1 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกิน หมู่ท่ี 1
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)        
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 16 

ระเบียบวาระที่ 16 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 
หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 7  ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 461,000.- บาท (-ส่ีแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 66/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม    
ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 13 ลำดับท่ี 14) 

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2 
หมู่ที ่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 461,000. -บาท (-สี ่แสนหกหมื่นหนึ ่งพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

                /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเหล็ก ซอย 2     
หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 461,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพัน-
บาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  17 

ระเบียบวาระที่ 17 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 
หมู่ท่ี 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 881,000.- บาท (-แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 1,432.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 67/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 13 ลำดับท่ี 15)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2 
หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 881,000.-บาท (-แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

           /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน ซอย 2      
หมู่ที ่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 881,000.-บาท (แปดแสนแปดหมื่น-     
หนึ่งพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 18 

ระเบียบวาระที่ 18 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่  

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 
ตะวันออก หมู่ท่ี 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ     
จ.เพชรบุรี จำนวน 1,372,000.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 505.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ทำการ             
ไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 69/2563 (นำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 14 ลำดับท่ี 17)  

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 
ตะวันออก หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,372,000.-บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถว้น-)  
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

                                                                                            /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 
ตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,372,,000.-บาท (หนึ่งล้าน-
สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 19 

ระเบียบวาระที่ 19 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขุนห้วย  

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต.ดอนขุนห้วย 
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 800,000.- บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 55/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี   3/2563 หน้า 7 ลำดับท่ี 6)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที ่ 6 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 800,000. -บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 800,000.-บาท (แปดแสน-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 20 

ระเบียบวาระที่ 20 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางก่ี หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 41,000.-บาท (-ส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 197.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า 591.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 52/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 4 
ลำดับท่ี 7)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2    
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 41,000.-บาท (-ส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกี่ หงษ์ทอง หมู่ที่ 2 
ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 41,000.-บาท (ส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  21 

ระเบียบวาระที่ 21 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขุนห้วย  

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดอนขุนห้วย  
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,000,000.-บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 395.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นท่ีทำการไม่น้อยกว่า 
1,950.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 56/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 7 ลำดับท่ี 8)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่ 7 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,000,000. -บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

        /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้าน-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 22 
ระเบียบวาระที่ 22 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7  

ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว     
ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ท่ี 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง           
สิ ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที ่ 7 ต.นายาง        
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 216,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ    
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 71.00 เมตร ลึก 0.40-0.75 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนายาง ท่ี กช 53/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 5 ลำดับท่ี 9)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว    
ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7 ต.นายาง  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 216,000.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)     
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

         /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม   มีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหอกระจายข่าว       
ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที ่ 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 216,000.-บาท     
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  23 
ระเบียบวาระที่ 23 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบา้นนางหวิง ไทยแท้  หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง  

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้  
หมู่ท่ี 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง           
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้ หมู่ที่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
จำนวน 139,000.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทางยาว 42.00 เมตร ลึก 0.55-0.65 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 
54/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 4 ลำดับท่ี 8)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้ 
หมู่ที ่ 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 139,000. -บาท (-หนึ่งแสน สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

        /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางหวิง ไทยแท้  
หมู่ท่ี 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 139,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 24 

ระเบียบวาระท่ี 24 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี 3  

ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าวางท่อ ค.ส.ล.จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย 
ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค โครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.เขาใหญ่     
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,900,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 336.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 62/2563 
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 12 ลำดับท่ี 10)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล.จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย 
ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ที ่ 3 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,900,000. -บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)          
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

        /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะ บ้านนางทองสร้อย 
ถึงถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,900,000.-บาท  
(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 25 
ระเบียบวาระที่ 25 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 1 
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ท่ี 1 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
1,950,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 850.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 77/2563 (นำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 18 ลำดับท่ี 1)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที่ 1   
ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 1,950,000.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

        /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. สายบ้านนางอาภรณ์ หมู่ที ่ 1 
ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,950,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่น-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  26 

ระเบียบวาระที่ 26 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 
800,000.-บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ HDPE dia. 160 มม. ระยะทางยาว 
1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 80/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561– 2565) หน้า 85 ลำดับท่ี 11)    

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7    
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 800,000.-บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

        /ข้อ 59 วรรคหนึ่ง... 
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ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ตำบล
เขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 27 

ระเบียบวาระที่ 27 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี  

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 121,000.-บาท 
(-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

- สายคลองชลประทานไปบ้านดอน กว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 771.00 เมตร 
- สายบ้านดอน – บ้านบ่อ กว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร 
- สายคลองชลประทานไปบ้านดอน ฝ่ังตะวันตก กว้าง 1.00–2.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร 
- สายจากถนนบ้านบ่อหน้าเขาตาจีน ถึง รางระบายน้ำติดคลองชลประทานบ้านดอน                     
  กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 800.00 เมตร 
- สายจากส่ีแยกบ้านดอน-เขาตาจีน กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 365.00 เมตร 
- สายเขาพระราม-คลองชลประทาน กว้าง 0.60-1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
งบประมาณ 105,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน-) 
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 76 ลำดับท่ี 8)  
        /-สายคลองชลประทาน... 
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- สายคลองชลประทานไปบ้านดอนฝ่ังตะวันออก เหมืองกว้าง 1.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร   
  ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน งบประมาณ 16,000.-บาท (-หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้า 18 ลำดับท่ี 3) 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 74/2563   

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 121,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 121,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 28 

ระเบียบวาระที่ 28 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี   

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 60,700.-บาท (-
หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

        /-สายหนองกระสา... 
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- สายหนองกระสาถึงถนนเลียบคลองชลประทาน กว้าง 0.80-3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร 
- สายจากรางระบายน้ำเดิม-คลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร 
งบประมาณ 45,000.-บาท (-สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 73 ลำดับท่ี 2)    
 - สายจุดชมวิวถึงไร่อาจารย์ยิ่ง กว้าง 0.50-1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
 - สายจากถนนลาดยางถ้ำค้างคาวนายาง ถึง ไร่กำนัน กว้าง 0.50-2.50 เมตร ยาว 810.00 เมตร          
   ลึก 0.20-0.30 เมตร งบประมาณ 15,700.-บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 16 ลำดับท่ี 1  
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 71/2563  
เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 

ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 60,700.-บาท (-หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 60,700.-บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 29 

ระเบียบวาระที่ 29 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี   

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 3 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
        /ตามเทศบัญญัติ... 
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
ส่ิงสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 3 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 103,600.-บาท 
(-หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

- สายจากลำห้วยยาง ถึง ถนนสาธารณประโยชน์ข้างวัดนายาง กว้าง 0.60-1.40 เมตร  
  ยาว 82.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม 20.00 เมตร 
- สายจากซุ้มวัดนายาง ถึง ถนนนาสามสิบหลังบ้านนางบุญตา กว้าง 0.60-1.20 เมตร ยาว 180.00 เมตร    
  ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนนายางหนองบัว ถึง หนองกะมีด กว้าง 0.50-1.20 เมตร ยาว 1,835.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายจากถนนเพชรเกษมบ้านท่า ถึง สระน้ำวัดนายาง กว้าง 0.50-1.20 เมตร  ยาว 980.00 เมตร  
  ลึก 0.20 เมตร  
- สายจากคลองสายหนึ่งติดถนนหนองบัว ถึง ท่ีดินเบียร์ช้าง กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว  2,150.00 เมตร  
  ลึก 0.20 เมตร 
- สายหนึ่งคูนาดอนถึงถนนนาสามสิบ หมู่ท่ี 3,4 กว้าง 1.00-2.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
- สายเช่ือมวัดห้วยยางถึงตลาดนัดนายาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 72/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2563 หน้าท่ี 16 ลำดับท่ี 2  

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 103,600.-บาท (-หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิ นต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 103,600.-บาท (หนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

                   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 30 
         /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 30 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี   

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 5 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 51,000.-บาท   
(-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

- สายหนองปลาหมอ ถึง หนองกระแช่ กว้าง 0.60-1.10 เมตร ยาว 1,441.00 เมตร 
- สายจากลำห้วยยาง-คลองระบายน้ำดีหนึ่ง กว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 73/2563 (นำมาจากแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 76 ลำดับท่ี 7  
เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 

ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 51,000.-บาท (-ห้าหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 51,000.-บาท (ห้าหมื ่นหนึ ่งพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 31 
      /ระเบียบวาระ... 

 
 
 
 
 



 
-31- 

ระเบียบวาระที่ 31 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 8 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 55,000. -บาท   
(-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

- สายบ้านนายบังเอิญ ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองงูเหลือมสุดเขตท่ีนานายพิน กว้าง 1.00 –  2.00 เมตร  
  ยาว 500.00 เมตร 
- สายจากคลองชลประทาน ผ่านบ้านนายสำราญชนถนนเพชรเกษมบ้านท่า กว้าง 1.00 - 1.20 เมตร  
  ยาว 568.00 เมตร 
- สายเลียบคลองชลประทาน,ตะโกน้อย กว้าง 0.80 – 1.20 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ท่ี กช 75/2563 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561– 2565) หน้า 77 ลำดับท่ี 9  
เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 

ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 55,000.-บาท (-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
        /มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ตำบลนายาง 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี จำนวน 55,000.-บาท (ห้าหมื ่นห้าพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 32 
ระเบียบวาระที่ 32 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุรี   

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 40,000.-บาท   
(-ส่ีหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายข้างลานตะกาดแดงไปบ้านนายสมยศ กว้าง 0.80 
– 1.20 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 70/2563 (นำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 73 ลำดับท่ี 1  

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 40,000.-บาท (-ส่ีหมื่นบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้ 

          /ต่อไปเป็น... 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 33 

ระเบียบวาระที่ 33 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   

(กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี                  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 9 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ต้ังงบประมาณด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 12,000. -บาท   
(-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ สายจากนานางช่วยถึงท่ีดินบริษัทเบียร์ช้าง 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 204.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนายาง ที่ กช 76/2563 (นำมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้า 77 ลำดับท่ี 10  

เนื่องจากขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ต.นายาง    
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 12,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนายาง 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 34 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 34 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด   
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี  พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท (ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น ิ ้ว) จำนวน 2 เคร ื ่อง  เป็นเงินจำนวน 44,000.-บาท                  
(ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 35  
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 35 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)    
จำนวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื ่อง เป็นเงินจำนวน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 36 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 36 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 2 เครื่อง   
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 11,600.- บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผู กพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 11,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-
หกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื ่อง      
เป็นเงินจำนวน 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 37 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 37 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 10 เคร่ือง (กองการศึกษา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผู กพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
10 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว) จำนวน 10 เครื ่อง เป็นเงินจำนวน 220,000.-บาท                  
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 38 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 38 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จำนวน 10 เคร่ือง (กองการศึกษา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 10 เครื่อง  
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 10 เครื ่อง  เป็นเงินจำนวน  
58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี 
พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพัน-
บาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จำนวน 10 เครื่อง   
เป็นเงินจำนวน 58,000.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  39 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 39 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัดเทศบาล) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน       
1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น ิ ้ว) จำนวน 1 เคร ื ่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท                  
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 40 
      /ระเบียบวาระ... 

 
 
 
 
 
 



 
-40- 

ระเบียบวาระที่ 40 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง (สำนักปลัดเทศบาล) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท 
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.- บาท  
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล    
จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท (สองหมื ่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 41 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 41 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เคร่ือง (สำนักปลัดเทศบาล) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 2 เครื่อง   
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๑,๖๐๐.-บาท ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๑,๖๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน-
หกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 2 เครื่อง   
เป็นเงินจำนวน 11,600.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 42 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 42 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตามที่  สภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน  22,000.-บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว  เทศบาลฯ  
ต้องเสนอขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน   
1 เครื่อง  วงเงิน  22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น ิ ้ว) จำนวน 1 เคร ื ่อง เป็นเงินจำนวน 22,000.-บาท                  
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 43 
     /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 43 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที ่  สภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สำหรับงานสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง  
วงเงิน 17,000.-บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  
9  สิงหาคม  2564   นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ  
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจ ัดหาระบบคอมพ ิวเตอร์  ของหน ่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน  17,000.- บาท       
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน  
จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงินจำนวน 17,000.-บาท (หนึ ่งหมื ่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 44 
     /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 44 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
 ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่อง  
วงเงิน  2,600.- บาท  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  
9  สิงหาคม  2564   นั้น 

เนื่องจาก  ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว  ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว   
เทศบาลฯ ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  2,600.- บาท (สองพัน-
หกร้อยบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 2,600.-บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 45 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 45 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  (18 หน้า/นาท)ี  
จำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network    
แบบท่ี 1  (18 หน้า/นาที)  จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที่  สภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า / นาที )   
จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน  10,000.- บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว  เทศบาลฯ 
ต ้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจ ัดหาระบบคอมพ ิวเตอร์  ของหน ่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  สี ชนิด Network   แบบท่ี 1 ( 18 หน้า / นาที )  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  
10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1  
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 46 
      /ระเบียบวาระ... 

 
 
 
 
 
 



 
-46- 

ระเบียบวาระที่ 46 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื ่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  
15,000.- บาท  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  9  
สิงหาคม  2564   นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว  เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี  จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  15,000.- บาท (หนึ่งหมื่น- 
ห้าพันบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเง ินค่าเคร ื ่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์ หร ือ LED สี    
จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงินจำนวน 15,000.-บาท (หนึ ่งหมื ่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 47 
     /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 47 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เคร่ือง (กองคลัง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 3 เครื่อง   
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที่  สภาเทศบาลตำบลนายางได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน  3  เครื่อง  วงเงิน  17,400.- บาท  
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   นั้น 

                เนื่องจาก  ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว  เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจ ัดหาระบบคอมพิวเตอร ์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  จังหวัดเพชรบุรี  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ  จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เทศบาลฯ  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จำนวน 3 เครื่อง  วงเงิน 17,400.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อย-
บาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 3 เครื่อง 
เป็นเงินจำนวน 17,400.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 48 
     /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 48 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เคร่ือง (กองการประปา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 60,000 บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน   
2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน  60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น ิ ้ว) จำนวน 2 เคร ื ่อง  เป็นเงินจำนวน 60,000.-บาท                  
(หกหมื่นบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 49 
      /ระเบียบวาระ... 

 
 
 
 
 
 



 
-49- 

ระเบียบวาระที่ 49 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เคร่ือง (กองการประปา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื ่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื ่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  สี  จำนวน 1 เครื ่อง  วงเงิน  15,000.-บาท       
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน  1  เครื่อง เป็นเงินจำนวน  15,000.-บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 
1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 50 
      /ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 50 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
 ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เคร่ือง (กองการประปา) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 5 เครื่อง   
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA  จำนวน 5 เครื่อง วงเงิน  29,000.-บาท ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลนายาง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นั้น 

เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงินจำนวน  29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพัน-
บาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จำนวน 5 เครื่อง   
เป็นเงินจำนวน 29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 51 

ระเบียบวาระที่ 51 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                               
   ค่าเคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เคร่ือง (กองช่าง) 

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จำนวน 3 เครื่อง    
มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน          
3 เครื่อง วงเงิน 17,400 บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 นั้น 
  เนื่องจากขณะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต ้องเสนอขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบร ิหารและจ ัดหา ระบบคอมพ ิวเตอร ์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 17,400.-บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน-) 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื ่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จำนวน 3 เครื ่อง    
เป็นเงินจำนวน 17,400.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 52 

ระเบียบวาระที่ 52 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                               
   ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เคร่ือง (กองช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
      /นายอนุรักษ์...   
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นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม         
นายกเทศมนตรี  นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนายาง ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน       
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 17,000 บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 นั้น 

  เนื่องจากขณะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เทศบาลฯ 
ต ้องเสนอขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบร ิหารและจ ัดหาระบบคอมพ ิวเตอร ์ของ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
วงเงิน 17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  

ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 17,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 53 

ระเบียบวาระที่ 53 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                               
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 6 เคร่ือง (กองสาธารณสุขฯ)  

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

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน      
6 เครื่อง มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด ้วยเทศบาลตำบลนายาง ม ีความจำเป ็นต ้องใช ้ เง ินงบประมาณเพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ า คร ุภ ัณฑ์                
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง เนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย
ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ ้นทุกวัน จังหวัดเพชรบุรีมีการระบาดของโรคโควิด - 19 พบผู้ติดเชื ้อกระจายทั่วพื้นที่ และถูก
กำหนดให้เป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นท่ี
ควบคุมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548      
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลนายางปัจจุบันพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม
สำหรับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงประชาชนที่เข้าใช้บริการตลาดสด
เทศบาลตำบลนายาง แต่เนื่องจากเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท        
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้จำนวน 360,000 บาท คงเหลือจำนวน 133,500 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 18,000 บาท 
  โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานสาธารณส ุข งานบร ิหารท ั ่ ว ไปเกี่ ยวก ับสาธารณส ุข งบลงท ุน  หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์                  
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ค่าเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด   จำนวน 18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    -  เมื่ออุณหภูมิของร่างกายท่ีวัดได้สูงกว่าค่าสัญญาณจะส่งเสียงเตือน 
    -  ใช้เซ็นเซอร์วัดแสงการวัดท่ีแม่นยำรวดเร็ว 
    -  สามารถวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติได้ 
    -  ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 มล. 
    -  มีหน่วยอุณหภูมิสองหน่วย : องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
    -  สามารถติดต้ังกับขาต้ัง หรือติดต้ังกับฝาผนังได้ 

ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที ่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของ      
ทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
                       /นายพิชิต... 
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นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง ดังนี้ 

โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับสาธารณสุข  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท        
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้จำนวน 360,000 บาท คงเหลือจำนวน 133,500 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 18,000 บาท 
  โอนต้ังรายการใหม่ 
  แผนงานสาธารณส ุข งานบร ิหารท ั ่ ว ไปเกี่ ยวก ับสาธารณส ุข งบลงท ุน  หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์                  
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

ค่าเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรด   จำนวน 18,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    -  เมื่ออุณหภูมิของร่างกายท่ีวัดได้สูงกว่าค่าสัญญาณจะส่งเสียงเตือน 
    -  ใช้เซ็นเซอร์วัดแสงการวัดท่ีแม่นยำรวดเร็ว 
    -  สามารถวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติได้ 
    -  ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 มล. 
    -  มีหน่วยอุณหภูมิสองหน่วย : องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 
    -  สามารถติดต้ังกับขาต้ัง หรือติดต้ังกับฝาผนังได้ 

ซึ่งไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เป็นครุภัณฑ์ที ่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ของ      
ทางราชการ จึงจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 54 

ระเบียบวาระที่ 54 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลท่าแลง)  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความยินยอม

ทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลท่าแลง) รายละเอียดดังนี้  

ด้วยเทศบาลตำบลท่าแลง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย 
ซึ่งเทศบาลตำบลท่าแลงจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อขอความยินยอม
จากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 

        /เทศบาลตำบลนายาง... 
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เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา 16    
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดว่า  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นของตนเองดังนี ้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย สิ ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุ         
อันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ     
ส่วนท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้
เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ี
อยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบล      
แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาลตำบลท่าแลง ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง (สมาชิกสภา/ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลตำบลท่าแลง ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง โดย
ดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลท่าแลงจะต้องนำรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 55 

ระเบียบวาระที่ 55 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลเมืองเพชรบุรี)  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความยินยอม

ทำกิจการนอกเขต (เทศบาลเมืองเพชรบุรี) รายละเอียดดังนี้  
ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะมูลฝอย 

ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรีขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ให้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนายาง พิจารณาให้ความยินยอมให้
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำกิจการนอกเขตในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลนายาง ณ สถานที่กำจัดขยะ          
2 แห่ง ดังนี้ 

                                                                                        /1.บริษัท เอนเนอร์จี... 
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 1. บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เทศบาลเมืองชะอำ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี    

เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดั งต่อไปนี้ 
กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา 16    
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดว่า  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นของตนเองดังนี ้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย สิ ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุ         
อันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ     
ส่วนท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้
เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ี
อยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบล      
แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 

นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (สมาชิกสภา/ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะต้องนำรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ีสถานท่ีกำจัดขยะ 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 

  1. บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
  2. เทศบาลเมืองชะอำ ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 56 

ระเบียบวาระที่ 56 เร่ือง ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลหนองจอก)  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี ขอเสนอ เรื่อง ขอความยินยอม

ทำกิจการนอกเขต (เทศบาลตำบลหนองจอก) รายละเอียดดังนี้    
ด้วยเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ   

มูลฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลหนองจอกจะต้องนำรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปส่งที่ บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค 
จำกัด ซึ่งต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทำหนังสือแจ้งเทศบาลตำบลนายาง เพื่อ
ขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลนายางในการดำเนินกิจการนอกเขตดังกล่าว 
                                                                                                                             /เทศบาล... 
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เทศบาลตำบลนายางได้พิจารณาแล้วตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 50 กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
กล่าวคือ (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมาตรา 16    
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดว่า  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นของตนเองดังนี ้ กล่าวคือ (18) การกำจัดมูลฝอย สิ ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การเก็บ ขน หรือกำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และวรรคสามได้กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุ         
อันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ    
ส่วนท้องถิ่นได้ โดยมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้
เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนินตามอำนาจหน้าท่ี
อยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบล      
แห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำกิจการนอกเขต ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง 
เพื่อพิจารณาลงมติท่ีประชุมสภาว่ายินยอมให้เทศบาลตำบลหนองจอก ทำกิจการนอกเขตดังกล่าวหรือไม่ 
นายพิชิต  มีนาม        ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม)  

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม  
ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมา โปรดยกมือ       
ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง (สมาชิกสภา/ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม  มีมติ เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลตำบลหนองจอก ทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
โดยดำเนินการจ้างเหมาทำการกำจัดขยะ มูลฝอย ซึ ่ง เทศบาลตำบลหนองจอกจะต้องนำ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ไปส่งท่ี บริษัท เอนเนอร์จี รีพับบลิค จำกัด ต้ังอยู่ท่ี 140 หมู่ท่ี 4 
ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 57 

ระเบียบวาระที่ 57 เร่ือง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  
ประจำปี พ.ศ.2564 

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

มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
  ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ช้ีวัดและการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พร้อมท้ังบันทึกลง
ในโปรแกรมระบบของสำนักงาน ก.ก.ถ. เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริก าร
สาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนายางทราบ (รายละเอียดผลการประเมินฯ แนบท้าย
รายงานการประชุม)  

                 /นายพิชิต... 
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นายพิชิต  มีนาม  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานผลการประเมินต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น จะมี
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามนายกเทศมนตรเีพิ่มเติม โปรดยกมือ (ไมม่ี)    
    เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเพิ่มเติม  เป็นอันว่า สภาเทศบาลตำบลนายาง 

รับทราบผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 58 

ระเบียบวาระที่ 58 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
    ผมขอถามท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม ่

         โปรดยกมือ (ไม่มี)  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ  นายกเทศมนตรี  ขอช้ีแจงรายละเอียดกำหนดการให้ 
   บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม วัคซีนทางเลือก  
    เนื่องจากเทศบาลตำบลนายาง ได้กำหนดแผนการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนทางเลือก 

ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 4,400 คน (8,800 โดส) จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบและเข้ารับการฉีดวัคซีน
ตามกำหนด  ดังนี้  

รุ่น จำนวน (คน) เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 สถานที่ฉีด 
รุ่นท่ี 1 880 วันท่ี 20 กันยายน 2564 วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 รพ.ชะอำ 
รุ่นท่ี 2 880 วันท่ี 22 กันยายน 2564 วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 รพ.ชะอำ 
รุ่นท่ี 3 880 วันท่ี 28 กันยายน 2564 วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 รพ.ชะอำ 
รุ่นท่ี 4 880 วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 รพ.ชะอำ 
รุ่นท่ี 5 880 วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 รพ.ชะอำ 

ปัจจุบัน ยอดจำนวนผู้จองวัคซีนยังไม่ครบ เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชน
เพิ่มมากขึ้นและมีกำหนดฉีดทางรุกโดยท่ีประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนจองวัคซนีและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ี ทำให้จำนวนผู้จองวัคซีนของเทศบาลลดลง แต่เราได้ดำเนินการรับลงทะเบียน
จองวัคซีนเพิ่มจนกว่าจะครบตามจำนวน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพิชิต  มีนาม  จะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี) ถ้าไม่มีเรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ          ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลา     
                              มาประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุม   ขอบคุณครับ      
    …………………………………..                                                               
                                                   ปิดประชุมเวลา  12.50  น.  
ปาลิดา  เกตุรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม  สมยศ  คุ้มสะอาด    เลขานุการสภาฯ 
     (นางปาลิดา  เกตุรัตน์)                     (นายสมยศ  คุ้มสะอาด) 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน             สมาชิกสภาเทศบาล  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลนายาง  ได้ตรวจรายงานการ 
ประชุมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี        21  กันยายน  2564                จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือ    สายันต์ ม่วงสวาสดิ    ประธานกรรมการ                  ลงช่ือ   ธนวัฒน์  อินทวาด    กรรมการ 
        (นายสายันต์ ม่วงสวาสดิ)                          (นายธนวัฒน์  อินทวาด) 

                                          ลงช่ือ    ทิน  ครุฑพงษ์   กรรมการและเลขานุการ      
                           (นายทิน  ครุฑพงษ์)    


