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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1ประจำปี  2563 

วันที่  26 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

 
 

1. ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจักรี      พาจรทิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง จักรี  พาจรทิศ  

2 นายจรูญ     ธาตุอินจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง จรูญ  ธาตุอินจันทร์  

3 นายสมชาย  พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมชาย  พากดวงใจ  

4 นายอำพล   ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อำพล  ภูธรใจ  

5 นายสมศักดิ์   พานวนเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมศักดิ์  พานวนเศษ  

6 นางอุไรวรรณ พรหมรังษีแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อุไรวรรณ พรหมรังษีแสง  

7 นายพิชัย      พ่วงโชติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พิชัย  พ่วงโชติ  

8 นายพินิจ      ธิยาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พินิจ  ธิยาม  

9 นายจอมศักดิ์  โปธิปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง จอมศักดิ์  โปธิปัน  

10 นายอุดม      หมอยาดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อุดม  หมอยาดี  

11 นายศุภกฤษ   พิลัยหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ศุภกฤษ  พิลัยหล้า  

12 นางกัลยา  มีรักษ ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปา่ป้อง กัลยา  มีรักษ์  

2. ผู้ไม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศรี        ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง - ลาประชุม 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายธัญญา  ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ธัญญา  ภาวะเดช  

2 นายอุดม     พวงเงินมาก รองนายกเทศมนตรีฯ อุดม  พวงเงินมาก  

3 น.ส. ภัควรินทร์  มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์  

4 นางปภาภัทร  พากดวงใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ปภาภัทร  พากดวงใจ  

5 นายสมาน  โพธิยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาน  โพธิยา  

6 น.ส.จิราพร   วรรณกิตร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จิราพร วรรณกิตร์  

7 น.ส.ชฎาพร  ปินตาเสน ผู้อำนวยการกองคลัง ชฎาพร  ปินตาเสน  

8 นายสมชาติ    วงศ์ตาคำ ผู้อำนวยการกองช่าง สมชาติ  วงศ์ตาคำ  

9 นางสาวชนรัฎฐ์    พรสกุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองศึกษา ชนรัฎฐ์    พรสกุลรุ่งโรจน ์  

10 น.ส.สุพรรษา  สารีอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สุพรรษา  สารีอินทร์  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  นายจักรี  พาจรทิศ  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
ป่าป้อง  เข้าสู่ห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

ประธานสภาฯ   -  กราบสวัสดีท่านผู ้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ ่นทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุม  ขณะนี้ที่ประชุมมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่านซึ่งก็ถือครบ
องค์ประช ุมแล ้ว  ก่อนอื ่นในฐานะประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป ้อง                  
ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ในการประชุม
สภาท้องถิ่น  ผู้มีสิทธิอภิปรายหรือซักถามในที่ประชุมสภาได้กำหนดสิทธิให้
เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเท่านั้น  นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ถือ
ว่าเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น  ไม่มีสิทธิในการซักถามหรือให้
ความเห็นใดใด กระผมขออนุญาตในโอกาสนี้  เพ่ือทำความเข้าใจและไม่ให้มีข้อ
ครหาว่าการประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นได้
ชี ้แจง หรือซักถามปัญหา  ต่อไปกระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
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ตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่ 1  ประจำปี  2563ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปีเทศบาลตำบลป่าป้อง            
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3เทศบาลตำบล                
ป่าป้อง (เอกสารหมายเลข 1) 

ประธานสภาฯ   ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในข้อ 22 และ ข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลป่าป้อง วันที่  14 มกราคม 2563  ได้มีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แล้ว นั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าป้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง  จ ึงขอแจ้งประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3ของเทศบาลตำบลป่าป้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าป้อง ต่อไป ประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ทั้งนี้เป็นไป
ตามระเบียบฯ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลขท่ี  1 

1.2 การย้ายถังแชมเปญ (ถังเก็บน้ำ) ประปาหมู่ที่ 4 จากบริเวณประปา
หมู่ที่ 4 ไปท่ี  ยังที่ดินสาธารณประโยชน์ ข้างวัดชยาลังการ์ 
(เอกสารหมายเลข 2) 

ด้วย ประธานสภาฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากทางนายกเทศมนตรีฯ  
ว่าทางเทศบาลตำบลตำบลป่าป้อง ได้รับแจ้งจากทางคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ว่าขอดำเนินการย้ายถังแชมเปญจำนวน1 ถัง 
ที่ใช้ในการบริหารระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ทำการกองทุนหมู ่บ้าน            
ไปยังที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้องกำลังดำเนินการขอ
รังวัดที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันใช้
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เป ็นท ี ่ก ่อสร ้างประปาหมู ่บ ้าน ข ้างบร ิ เวณว ัดชยาล ังก าร ์โดยทาง           
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การย้ายถังดังกล่าว 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง
ทางสภาเทศบาลตำบลป่าป้องได้รับทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2  

1.3 แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม  

เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นายศรี  ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล           
ป่าป้องเขต 2 ว่าวันนี้ขอลาการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ

สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 

ประธานสภาฯ   ตามที่คุณกัลยา  มีรักษ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้
จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั้น มี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้องท่านใด  มีความประสงค์จะแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดใดขอรายงานการประชุมในที่ประชุมหรือไม ่  

หากไม่มีผู้ใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง  กระผมขอ
ประกาศว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่29 พฤศจิกายน  
2562 

ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562วันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 
(รับรองจำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธานสภาฯ ไม่รับรอง
ไม่มี) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 

3.1  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ  
ประจำปี  พ.ศ.2563  และสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประจำปี  
พ.ศ.2564  สมัยแรก 
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ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.
๒๕62 
มาตรา  24  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  

ฯลฯ 

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   
ข้อ  21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ  11  ฯลฯ 
(๒) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน 

ฯลฯ 
  การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 

ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเสนอการกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 

นายพินิจ  ธิยาม           ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2563 จำนวน
สมาชิกสภาเทศบาล    3 สมัย และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564  ดังนี้    
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- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั ้งแต่วันที ่ 1 – 30 พฤษภาคม 
2563 
-   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 
- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่  4  ตั ้งแต่วันที่  1 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ.
2563  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 – 30 
พฤศจิกายน 2563  และ 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564  ตั ้งแต่ว ันที่  1เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง และผู้รับรอง ได้แก่ 
1. นายจอมศักดิ ์ โปธิปัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายสมชาย  พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายศุภกฤษ  พิลัยหล้า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4. นายอำพล  ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางอุไรวรรณ พรหมรังสีแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  

ประธานสภาฯ   สอบถามว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู ้ใดเสนอ จึงสรุปว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติกำหนดสมัยการประชุม
สามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564  
ดังนี้                                                                                                

1. การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2563 จำนวน 3 สมัย 
- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวันต้ังแต่ว ันที ่ 1 – 30 พฤษภาคม 
2563 
-   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 
- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่  4  ตั ้งแต่วันที่  1 เดือน พฤศจิกายนพ.ศ.
2563  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 – 30 
พฤศจิกายน 2563  และ 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564  ตั ้งแต่ว ันที่  1 เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 
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ที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการ
ปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง ( Over lay ) ด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านป่าไม้แดง  หมู่ที่ 2  ซอย 8 ) งบประมาณจำนวน 422,000.- 
บาท (เอกสารหมายเลข 4) 

ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 

 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด     

 
ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน

สะสม (โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง ( Over lay ) ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8 ) งบประมาณจำนวน 422,000.- 
บาท 

นายกเทศมนตรีฯ   เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการปรับปรุง
ผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง ( Over lay ) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่า
ไม้แดง  หมู่ที่ 2  ซอย 8 ) งบประมาณจำนวน 422,000.- บาท 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง   

ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ขอเสนอ
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการ
ทำการปูทับผิวทาง ( Over lay )  ด้วยแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2  
ซอย 8  ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที ่   เทศบาลตำบลป่าป ้องได ้ป ิดบัญช ีรายร ับรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี 
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมและมียอดเงินเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  5 ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) โครงการปรับปรุง
ผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง ( Over lay ) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่า
ไม้แดง  หมู่ที่  2  ซอย  8  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 948.00 ตารางเมตร งบประมาณ 422,000.00  บาท 
(-สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)  (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่
แนบ) 

เหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื ่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ  
จากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุน
สำรองเงินสะสม (โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทาง (Over lay ) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าไม้แดง หมู ่ที ่ 2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 
422,000.- บาท โปรดกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม        มีมตอินุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการปรับปรุงผิวถนนโดย
การทำการปูทับผิวทาง (Over lay ) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 
2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 422,000.- บาท (อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, 
ประธานสภางดออกเสียง) 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 
108,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 5) 

ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 

¬ ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด    

ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสม (โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8) 
งบประมาณจำนวน 108,000.- บาท 

นายกเทศมนตรีฯ   เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่ 2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 
108,000.- บาท 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 108 ,000.- บาท
ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที ่   เทศบาลตำบลป่าป ้องได ้ป ิดบัญช ีรายร ับรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี 
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม และมียอดเงินเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  5 ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) โครงการขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2  ซอย 8  ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 68.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า   102.75 
ตารางเมตร งบประมาณ  108,000.00 บาท (-หนึ ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-)             
( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบ ) 
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เหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 

     ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กร ณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ 
จากสภาท้องถิ่น 

    ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสม (โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8) 
งบประมาณจำนวน 108,000.- บาท โปรดกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม        มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8) งบประมาณจำนวน 108,000.- 
บาท(อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง) 
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3.4 ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที ่ 2 ซอย 9) งบประมาณ
จำนวน 36,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 6)  

ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 

¬ ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด    

ประธานสภาฯ   เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 9 ) 
งบประมาณจำนวน 36,000.- บาท  

นายกเทศมนตรีฯ   เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ( โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู ่ที ่ 2 ซอย 9 ) งบประมาณจำนวน 
36,000.- บาท  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง   
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ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ขอเสนอ
ญัตติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ป่าไม้แดง  หมู่ที่ 2 ซอย 9 งบประมาณจำนวน 36,000.- บาท ด้วยหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที ่   เทศบาลตำบลป่าป ้องได ้ป ิดบัญช ีรายร ับรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี 
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม และมียอดเงินเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง  หมู่ที ่ 2 ซอย 9  ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 
ตารางเมตร งบประมาณ 36,000.00  บาท (-สามหมื ่นหกพันบาทถ้วน-)                  
( รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบ ) 

 เหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 
 
     ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น 

    ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
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บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

         ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 9 ) 
งบประมาณจำนวน 36,000.- บาท  โปรดกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม        มีมตอินุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 9 ) งบประมาณจำนวน 36 ,000.- บาท 
(อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง) 
 
3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ  คสล. 
มอก. ชั้น 3) งบประมาณจำนวน 243,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 7)  
 

ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 
¬ ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงิน
สะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ใน
ส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิน่ 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
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บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด    

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครง
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง  หมู่ที ่ 3 วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3) งบประมาณจำนวน 243,000.- บาท  

นายกเทศมนตรีฯ  เสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ  คสล. มอก. 
ชั้น 3) งบประมาณจำนวน 243,000.- บาท 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง   

ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ขอเสนอ
ญัตติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพัก บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น 3 งบประมาณจำนวน 
243,000.- บาท ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 หลักการ 
ตามท่ี เทศบาลตำบลป่าป้องได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี เพื่อเป็นทุน
สำรองเง ินสะสมและมียอดเงินเง ินทุนสำรองเง ินสะสมเกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที ่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ 
คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาดศก. 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อนและบ่อพัก  จำนวน  
10  บ่อ  งบประมาณ 243,000.00 บาท (-สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) ( 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบ ) 
 
 เหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  
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(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น 

    ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสม (โครงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 
3 วางท่อระบายน้ำ  คสล. มอก. ชั้น 3) งบประมาณจำนวน 243,000.- บาท โปรด
กรุณายกมือ 

มติที่ประชุม        มีมตอินุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ  คสล. มอก. ชั้น 3) 
งบประมาณจำนวน 243,000.- บาท (อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, ประธานสภา
งดออกเสียง) 

 
3.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสร ิมเหล ็กบ้านใต้ร ้อง หมู ่ท ี ่  5) งบประมาณจำนวน 
132,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 8)  

ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 
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¬ ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด    

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใต้ร้อง หมู่ที่ 5) งบประมาณ
จำนวน 132,000.- บาท  

นายกเทศมนตรีฯ  เสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใต้ร้อง หมู่ที่ 5) งบประมาณจำนวน 132 ,000.- 
บาท 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง   

ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ขอเสนอ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใต้ร้อง  หมู่ที่ 5 งบประมาณจำนวน 132,000.- บาท 
ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ตามที ่   เทศบาลตำบลป่าป ้องได ้ป ิดบัญช ีรายร ับรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุก
ปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมและมียอดเงินเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการ
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ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใต้ร้อง  หมู่ที่ 5  ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30  เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 46.00  
เมตร พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 0.40  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
งบประมาณ  132,000.00 บาท (-หนึ ่งแสนสามหมื ่นสองพันบาทถ้วน-)                    
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบ ) 

เหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น หากมีความ
จำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติ   
จากสภาท้องถิ่น 

    ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

 ดังนั ้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ   สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใต้ร้อง  หมู่ที่ 5
งบประมาณจำนวน 132,000.- บาท โปรดกรุณายกมือ 
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มติที่ประชุม        มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใต้ร้อง  หมู่ที่ 5  งบประมาณจำนวน 132,000.- บาท 
(อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง) 

3.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดวงดี หมู่ที่ 6) งบประมาณจำนวน 
365,000.- บาท (เอกสารหมายเลข 9) 

 
ประธานสภาฯ  - ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ  - นำเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) และ ข้อ 89 (1) 

¬ ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี 
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงิน
สะสมเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมี
ความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเฉพาะ  ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที ่เป็นการเพิ ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด    

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงิน
สะสม (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดวงดี หมู ่ที ่ 6) 
งบประมาณจำนวน 365,000.- บาท  

นายกเทศมนตรีฯ  เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสร ิมเหล ็กบ้านดวงดี หมู่ ท ี ่  6) งบประมาณจำนวน 
365,000.- บาท 
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เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง   

ข้าพเจ้า  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดวงดี  หมู่ที่ 6 ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

   หลักการ 

ตามที ่   เทศบาลตำบลป่าป ้องได ้ป ิดบัญช ีรายร ับรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2562 และได้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปี 
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมและมียอดเงินเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบาลตำบลป่าป้องมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี  หมู่ที ่ 6 ขนาดความกว้าง 
0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30  เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 116.00  
เมตร พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 0.40  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
งบประมาณ  365,000.00  บาท (-สามแสนหกหมื ่นห ้าพ ันบาทถ้วน -) ( 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่แนบ ) 

   เหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2)  และ
ข้อ 89 (1) 

ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ของทุกปีเพ่ือเป็นทุน
สำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมได้กรณี
ดังต่อไปนี้  

(2) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองในเงินสะสม
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะ  ในส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

   ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพิ่มพูนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือ
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บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด                                                          

ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องเพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปรายหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มี  จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง
เงินสะสม (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดวงดี หมู่ ที่ 6) 
งบประมาณจำนวน 365,000.- บาท โปรดกรุณายกมือ 

มติที่ประชุม        อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดวงดี หมู ่ที ่ 6) งบประมาณจำนวน 365 ,000.- บาท 
(อนุมัติ 10 ท่าน, ไม่อนุมัติไม่มี, ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  

4.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
ป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข  10) 

ประธานสภาฯ - ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้องได้ส่งประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 จึงขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ - นำเรียนชี้แจงรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง  
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปอง ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข
อ 29  ทั้งนี้ ไดนําขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององคกร
ปกครองส วนทองถิ ่น (e-plan)  มาใช ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองดังกลาวดวย  โดยคณะกรรมการได
ดําเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเม ินผลแผนพ ัฒนาต อนายกเทศมนตร ีต ํ าบลป าป อง  และ
นายกเทศมนตรีตําบลปาปองเสนอตอสภาเทศบาลตําบลปาปอง และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปาปองเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสรุปผล
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
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1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ จำนวน 313 โครงการ 
งบประมาณ 196,395,616.84 บาท 

2. จัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 101 โครงการ งบประมาณ 
21,295,240.00 บาท 

3. โครงการที่ได้นำไปตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะ จ ำ ป ี  2 5 6 2  จ ำ น ว น  1 0 1  โ ค ร ง ก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
21,295,240.00 บาท 

4. โครงการที ่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติฯ 2562 จำนวน                
76 โครงการ งบประมาณ 19,615,394.00 บาท  

- คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 32.27 
- คิดเป็นร้อยละของแผนดำเนินงาน ร้อยละ 75.25 
- คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติฯ ร้อยละ 75.25 

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาเทศบาลตำบลป่าป้องทราบ 

ที่ประชุม          รับทราบ 

ประธานสภาฯ  กระผมขอแจ้งไฟกิ่งเสีย บริเวณหน้าบ้านอาจารย์สุภาพ ซอยทะเลทอง 
ขอให้ช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืน
อีกหรือไม่ หากไม่มี  กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและขอปิดการ
ประชุม 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น.  

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นางกัลยา  มีรักษ์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

- คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ. 2563  
 

    

 

 

 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

          (นายจอมศักดิ์  โปธิปัน)  

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม          

             (นายศรี   ใจแสง)  

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นายสมศักดิ์  พานวนเศษ)  
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สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภานี้แล้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล 

สมัย.................สมัยที่.............ครั้งที่............ประจำปี............วันที่..........เดือน................พ.ศ. ... ............ 

 

  (ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

          (นายจักรี  พาจรทิศ) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
       

 


