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 (สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลนาจอมเทยีน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 

วันจันทรท์ี่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
********************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวสุภาพร กิตติชาติสกุล รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นางลัดดา พ่ึงกลั่น สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายสุภาพ คอนกําลัง สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมชาติ พารักษา สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางประนอม มัตนาวี สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายปราโมทย์ มีสมสินธ์ุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสายชม สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสมโภชน์ งามขํา สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจ้อย ญาติเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวรัชนี กรรมลิขิต รองนายกเทศมนตรี 
3. นายกรีฑา บูรประทีป รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสําราญ หนุนดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางสาวภัทราวดี สายนภา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายพัฒน์พงศ์ มาศเกษม ปลัดเทศบาล 
7. นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ รองปลัดเทศบาล 
8. นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดเทศบาล 
9. นายโกยุทธ บ่อเกิด หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

10. นายบรรจง ผันประเสริฐ ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
11. นางปัณฑิตา สิงห์สู่ถ้ํา ผู้อํานวยการกองคลัง 
12. นายอรุณ โชติสุภาพ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ         
13. นายจิรศักด์ิ สุภารส หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ 
14. นายศุภมิตร  เกิดไทสง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
15. นางสาวนันท์สินี บุญนากร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
16. นางชลธิชา รุ่งไพบูลย์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
17. นายนิคม แย้มดา เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 

    
    
    

 
/เริ่มประชุม... 
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นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุม

สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 เรียนเชิญครับ... 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ตามที่สภา
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 กําหนดให้วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีกําหนด 30 วัน และสภาเทศบาล
ตําบลนาจอมเทียน ได้ประกาศการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวแล้ว น้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และข้อ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีกําหนด 30 วัน ประกาศ ณ 
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายพยอม พินทอง ประธานสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งต่อที่ประชุมสภา

เทศบาล  
 - ไม่มี - 
นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที ่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 
เม่ือวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 
2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกล่าว ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรับรอง
รายงานการประชุมฯ ต้ังแต่หน้าที่ 1 จนถึงหน้าที่ 6 ไปพร้อมๆ กัน ขอเรียน
เชิญ... (ตรวจสอบทีละหน้า)  

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 
สิงหาคม 2559 ขอให้ยกมือขึ้น 

 
 

/มตทิีป่ระชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันจันทร์ที่ 22 
สิงหาคม 2559 เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายนภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 6,640,000 บาท (หกล้านหก
แสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) จากสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เพ่ือนําไปใช้จ่าย
ดําเนินงาน ตามอํานาจหน้าที่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาล และ
นโยบายระดับต่างๆ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า ตามความจําเป็น
เร่งด่วน ประกอบกับงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
บางรายการที่ต้ังไว้แล้ว ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ และบาง
รายการที่ ได้ดําเนินการไปแล้วมีเ งินเหลือจ่าย ดังน้ัน เพ่ือให้นําไปสู่การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเป็นไปตามแนว
ทางการดําเนินนโยบายที่ผู้บริหารเทศบาลแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล อันจะส่งผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ตามรายการดังต่อไปน้ี 

ขออนุมัติโอนลด เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 6,640,000 บาท (หก
ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนลด) เป็นเงิน 2,500,000 
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังไ ว้ 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือ 492,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โอนลด 492,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ค่าตอบแทนประเภท
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว้ 
3,211,770 บาท (สามล้านสองแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
คงเหลือ 3,211,770 บาท (สามล้านสองแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) โอนลด 1,211,770 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 

/1.3 แผนงาน… 
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1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน  

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ ต้ังไว้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือ 158,415.48 
บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) โอนลด 
157,055 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 

1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ – ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ต้ังไว้ 659,800 บาท (หกแสนห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 638,775 บาท (หกแสนสามหม่ืนแปดพัน
เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โอนลด 638,775 บาท (หกแสนสามหม่ืนแปด
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. หน่วยงานกองช่าง (โอนลด) เป็นเงิน 4,140,0๐๐ บาท (สี่
ล้านหน่ึงแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการติดต้ังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 (ระยะที่ 2) ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงเด่ียว ดวงโคม 250 วัตต์ หลอดโซเด่ียม (HPS) จํานวน 111 
ต้น มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดต้ังหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ พร้อม
มิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ต้ังไว้ 
4,990,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 4,990,000 
บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลด 4,140,000 บาท (สี่ล้านหน่ึงแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 
6,640,000 บาท (หกล้านหกแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน 
2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง เป็นเงิน 2,500,000 
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกนํ้า จํานวน 1 คัน ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2559 ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) (อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ หน้าที่ 94 ลําดับที่ 9) 

2. หน่วยงานกองช่าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน 
4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        /- โครงการ… 
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- โครงการติดต้ังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 

8, 9 เป็นเงิน 4,140,000 บาท (สี่ล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดําเนินโครงการติดต้ังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 ติดต้ัง
ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงเด่ียว ดวงโคม 250 วัตต์ หลอดโซเดียม (HPS) พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดและติดต้ังหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 
4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้าที่ 39 ลําดับที่ 2) รายละเอียดที่ผมได้
เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบและใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ ชบ 53101/1834 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ให้ที่ประชุมทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณา ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลีย่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543   

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผล ความ
จําเป็นและรายละเอียดในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ . 2559 และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบ 
กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติไปแล้วน้ัน มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญ… ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอม
เทียนเสนอขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียนโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามญัตติที ่นายกเทศมนตรี
ตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน ขอเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายสมพงษ์  สายสภา 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ ง ก่อสร้าง  ที่ ยั งไม่ ได้ ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 
20,140,000 บาท (ย่ีสิบล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) จากสภาเทศบาลตําบล
นาจอมเทียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕5๘ ข้อ ๕๙ 

/ด้วยเทศบาล… 
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ด้วยเทศบาลตําบลนาจอมเทียน มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกผันได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวน 20,140,000 บาท (ย่ีสิบ
ล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
จํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

1.1 โครงการจัดหารถบรรทุกนํ้าดับเพลิง เป็นเงิน 2,500,000 
บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานกองช่าง จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ จํานวน 
6,640,000 บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

2.1 โครงการติดต้ังขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 8, 9 
เป็นเงิน 4,140,000 บาท (สี่ล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

2.2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้า
เสียรวมเทศบาลตําบลนาจอมเทียน เป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้า
แสนบาทถ้วน) 

3. หน่วยงานกองการศึกษา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
จํานวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

3.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน (2 ช้ัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลนาจอมเทียน แห่งที่ 2 หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 11,000,000 บาท (สิบ
เอ็ดล้านบาทถ้วน) 
และขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับเทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทั้ง 4 
โครงการให้เกิดการขับเคลื่อนประโยชน์สาธารณะไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยรวม จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามโครงการและงบประมาณ
จํานวนดังกล่าวมา เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณาอนุมัติ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕5๘ ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี” 

จึงได้เสนอญัตติน้ีมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียนพิจารณา
อนุมัติรายละเอียดที่ผมได้เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ และใช้
ประกอบการพิจารณาทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ที่ 
ชบ 53101/1835 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ขอบคุณครับ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมั ติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ ขอเรียนเชิญครับ 

 
 

/นางสาวระพีพรรณ... 
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นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหลี่ยม 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๕๙ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี” 
เรียนช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียน ได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น
และรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน และเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจง
ระเบียบ กฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติไปแล้ว
น้ัน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้เทศบาลตําบลนาจอมเทียน กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม
ญัตติที่นายกเทศมนตรีตําบลนาจอมเทียนเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

นายพยอม  พินทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใด  ให้ที่
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ... ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าการประชุมสภา
เทศบาลในวันน้ีได้ดําเนินมาครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  ในนาม
ของสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่มา
ประชุมในวันน้ีอย่างพร้อมเพรียงกันและทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ผมขอปิดประชุม                   

 

 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.  
 
  
ลงช่ือ     ศุภมติร    เกิดไทสง        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายศภุมิตร    เกิดไทสง) 
   
 
ลงช่ือ     ระพีพรรณ รตันเหลี่ยม     เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นางสาวระพีพรรณ รตันเหลี่ยม) 
       

 
 
 


