
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 

******************** 
ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน  แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายฉลวย  สมใส   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางนกเอ้ียง  เนืองนา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นายบุญมี  สุดตาชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายประจักร  การัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นางมธุริน  แกวมะไล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายวิมล  กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายสนาม  สารารัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายเสริง  จินดาพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายแสวง  ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายหนู  จันทรวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒.นายอำนวย  โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายเฉลิมพร หนูแกว   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นางวงเดือน ศิรวิงศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นายเจริญ จัดงูเหลือม   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๕. นายพรม พิเศษ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๖. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๘. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๙. นายสันติสุข  หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๑๐. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๑๑. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  นักบริหารงานการเกษตร 

๑๒. นางมะณีวรรณ อินทรมณี  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

/เริ่มประชุม... 
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาหองประชุม  มีสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๒ คน โดยมีนายนาวิน  แมนศรนรา 

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ

ประชุม ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     

 -ไมมี- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
     

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ          ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม 
    เทศบาลตำบลกงรถ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนาสุดทาย
    เปนที่เรียบรอยและสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติม
    ขอความหรือไม 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมีผูใดขอแกไข 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม ๑๒ คน ครบเปนองค  
ประธานสภาฯ         ประชุม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภา 
    เทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันที่ 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องกระทูถาม 
         

-ไมมี- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
      ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  
      ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาฯ   งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอเชิญ นายกเทศมนตรตีำบลกงรถ 
รายงานตอสภา 

 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ขาพเจาขอเสนอญัตติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ในหมวด 

คาครุภัณฑ ประเภทครภุัณฑสำนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ขอมอบหมายให นายนฤบล มณีเนตร ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เปนผูนำเสนอ ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

นายนฤบล มณีเนตร  - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

ในหมวดคาครภุัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ดังน้ี 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
พ.ศ.๒๕๔๑แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น ตามขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น     

      เหตุผล 
  ตามที่  เทศบาลตำบลกงรถ ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๓ ตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน   
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาจัดชื้อตูเหล็ก
เก็บเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู ตูละ ๕,๕๐๐ 
บาท เปนจำนวน ๕,๕๐๐ บาท (ราคาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๑) (กอง
สาธารณสุข) (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓ 
เนื่องจากไดตรวจสอบราคาบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงพบวา ตูเหล็กเก็บ
เอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน ไมอยูในมาตรฐานครุภัณฑ ฯ และทำใหไมสามารถดำเนินการจัดซื้อได จึงขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซื้อ
ครุภัณฑในครั้งนี้ สามารถดำเนินการจัดซื้อได จึงขอเสนอตอสภาเทศบาลตำบลกงรถแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจาย ดังนี้ 
 
 

/รปูแบบ... 



๔ 
 

  รูปแบบรายการเดิม 
  ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว ๕ ,๕๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน 
จำนวน ๑ ตู ตูละ ๕,๕๐๐บาท เปนจำนวน ๕,๕๐๐ บาท (ราคาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนัก
งบประมาณ ๒๕๖๑) (กองสาธารณสุข) (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓         
  รูปแบบรายการใหม 

 ตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู 
ตูละ ๕,๕๐๐ บาท เปนจำนวน ๕,๕๐๐ บาท (ราคาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ 
๒๕๖๑) (กองสาธารณสุข) (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓ 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น ตามขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - จึงขอเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดโปรดพิจารณา 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ อนุมัติ 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ในหมวดคาครภุัณฑ  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

    - สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสำนักงาน  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอ  

 
 
 

/๔.๒ เรื่อง... 



๕ 
 

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
      ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่นๆ ของกองชาง 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาฯ   งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ ของกองชาง  

ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ - ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวด

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ ของกองชาง ขอมอบหมายให  
นายประสิทธิ์ ทศดร ผูอำนวยการกองชาง เปนผูนำเสนอ ตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลกงรถ 

 

นายประสิทธิ์ ทศดร  - กองชางขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ 
ผูอำนวยการกองชาง  ประเภทครภุัณฑอ่ืนๆ ดังน้ี 
 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               

พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น ตามขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น     
      เหตุผล 
  ตามที่ เทศบาลตำบลกงรถ ไดตั้งงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๓ ตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่นๆ  เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาทเพื่อจายเปนคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู เปนจำนวน ๕,๕๐๐ บาท  
(ราคาบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๑) กองชาง ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓ นั้น เนื่องจากไดตรวจสอบราคาบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนัก
งบประมาณ ๒๕๖๑ จึงพบวา ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน ไมอยูในมาตรฐานครุภัณฑ ฯ และ
ทำใหไมสามารถดำเนินการจัดซื้อได จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครภุัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ดังนั้น เพ่ือใหการจัดซื้อครุภัณฑในครั้งน้ี สามารถดำเนินการจัดซื้อได จึงขอเสนอตอสภา
เทศบาลตำบลกงรถแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้ 
  รูปแบบรายการเดิม 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาทเพื่อ
จายเปนคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานกระจก ชนิด ๒ บาน 
จำนวน ๑ ตู เปนจำนวน ๕,๕๐๐ บาท  (ราคาบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๑) กอง
ชาง ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓ 
 

/รูปแบบ... 



๖ 
 

 รูปแบบรายการใหม 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑอ่ืนๆ เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว ๕,๕๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ ตู เปน
จำนวน ๕,๕๐๐ บาท  (ราคาบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๑) กองชาง ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๒๗๙ ขอ ๓  

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ นั้น ตามขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - จึงขอเสนอญัตติน้ีมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตำบลกงรถไดโปรดพิจารณา 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ อนุมัติ 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ในหมวดคาครภุัณฑ ประเภทครุภัณฑอื่นๆ ของกองชาง 
    - สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑอื่นๆ ของกองชาง 
ตามท่ีเสนอ  

    
๔.๓ เรื่องขออนุมัติโครงการเพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม  
      ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ  
      วงเงินงบประมาณ ๒,๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

๔.๓.๑ โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงานแสงอาทิตย)   
         บานโคกแค หมูที่ ๗ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงาน
แสงอาทิตย) บานโคกแค หมูที่ ๗ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 
รายงานตอสภา 
 

/นายเฉลิมพร... 



๗ 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงานแสงอาทิตย)  
บานโคกแค หมูที่ ๗ ตำบลกงรถ เพ่ือทำการขุดเจาะน้ำบาดาล(พลังงาน
แสงอาทิตย) จำนวน ๑ บอ ปายโครงการ ๑ ปาย (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๑/
๒๕๖๓) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถังน้ำประปาเกา (กองชาง) (ตั้งจายจากเงิน
สะสม) ) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาท่ี ๒๖  ขอ ๓๙ งบประมาณตั้งไว  
๒๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

หลักการ 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

เหตุผล 
  ตามที่ ประชาชนในพื้นที่ บานโคกแค หมูท่ี ๗  ตำบลกงรถ ไดประสบปญหาไมมีน้ำใชในการ
อุปโภค บริโภค  ในฤดูแลง เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ จึงขออนุมัติเสนอ
โครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เพื่อพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงานแสงอาทิตย) บานโคกแค หมูที่  ๗ ตำบลกงรถ เพื่อ
ทำการขุดเจาะน้ำบาดาล(พลังงานแสงอาทิตย) จำนวน ๑ บอ ปายโครงการ ๑ ปาย (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๑/๒๕๖๓) ท่ีตั้งโครงการ บริเวณถัง
น้ำประปาเกา (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๒๖  ขอ ๓๙ งบประมาณตั้งไว  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙  ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข   ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

 
/(๒) ไดสงเงิน... 



๘ 
 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งนี้   ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงาน
แสงอาทิตย) บานโคกแค หมูที่ ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ขอไดโปรดยกมือ ( ๑๒ เสียง) 

  

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการขุดเจาะบอน้ำบาดาล (พลังงานแสงอาทิตย)  
บานโคกแค หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

  ๔.๓.๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก 
        วัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึง ลำหวยตะเคียน 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากวัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึง ลำหวยตะเคยีน ขอเชิญ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก 
วัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึงลำหวยตะเคียน  เพื่อกอสรางถนน คสล.  
กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๓๓๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐  
เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที่ ปายโครงการ ๑ ปาย  

/จุดเริ่มตน... 



๙ 
 

จุดเริ่มตนโครงการ นานายหนู จุดสิ้นสุดโครงการ ศาลาพักศพ (รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 
ท .กร.๓/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้ งจ ายจากเงินสะสม) ปรากฏอยู ใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หนาที่ ๑๖๗  ขอ ๑๘๕ 
งบประมาณตั้งไว ๒๐๕,๕๐๐ บาท ดังนี้  

หลักการ 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

 

เหตุผล 
  ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการสำรวจ ถนนภายในตำบลกงรถ พบวาถนน               
สายจากวัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึงลำหวยตะเคียน ซึ่งใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานเกิดความชำรุด  เปนหลุม
ลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไปมา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตอง
ปรับปรงุใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่
ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำป 
พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึง  ลำหวยตะเคียน  เพ่ือ
กอสรางถนน คสล. กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๓๓๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐  เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปายโครงการ ๑ ปาย นานาย
หนู จุดสิ้นสุดโครงการ ศาลาพักศพ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสีมา 
แบบเลขท่ี ท.กร.๓/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาที่ ๑๖๗ ขอ ๑๘๕ งบประมาณตั้งไว ๒๐๕,๕๐๐ บาท 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙  ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข   ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

/(๓) เมื่อไดรบั... 



๑๐ 
 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

 

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา มีสมาชิกทานใดจะซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ    

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก 
วัดบานหัวทำนบ หมู ๒ ถึงลำหวยตะเคียน งบประมาณ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท 
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๒เสียง) 

  

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก วัดบาน
หัวทำนบ หมู ๒ ถึงลำหวยตะเคยีน งบประมาณ ๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท  

 

๔.๓.๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา ขอเชิญ นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลา
ประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา  เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๗๙๘ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐  เมตร พรอมวางทอ 
คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตน
โครงการ จากบานนางพวน มนแกว จุดสิ้นสุดโครงการ นานายเกิด จิตรดี 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสีมา  

/แบบเลขที่... 



๑๑ 
 

แบบเลขที่ ท.กร.๔/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ต้ังจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถ่ินหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๑ หนาที่ ๑๑  ขอ ๙ งบประมาณตั้งไว ๔๙๘,๕๐๐ บาท ดังน้ี  

หลักการ 

   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

เหตุผล 

  ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการสำรวจ ถนนภายในตำบลกงรถ พบวาถนน               
สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา  ซึ่งใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานเกิดความชำรุด  เปนหลุมลึก 
ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไปมา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตองปรับปรุง
ใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และพื้นที่ใกลเคียง 
จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำป ๒๕๖๓ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา  เพ่ือกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๗๙๘ 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐  เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ทอน 
ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนางพวน มนแกว จุดสิ้นสุดโครงการ นานายเกิด จิตรดี 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๔/๒๕๖๓)  (กอง
ชาง) (ต้ังจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยู ในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม / 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๑๑  ขอ ๙ งบประมาณต้ังไว ๔๙๘,๕๐๐ บาท 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙  ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

/(๓) เมื่อไดรบั... 



๑๒ 
 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรอืไม 

ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายจาก

ศาลาประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท  

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๒ เสียง) 
     

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลา

ประชาคม หมู ๒ ถึง บานหนองนา งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท  
 

๔.๓.๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
         สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย ขอเชิญ นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน 
บานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา ๙๐๐ 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐ เมตร ปายโครงการ ๑ ปาย 
จุดเริ่มตนโครงการ จากโรงเรียนบานซาเลือด 

/จุดสิ้นสุด... 



๑๓ 
 

จุดสิ้นสุดโครงการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๕/
๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน
หาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ หนาท่ี ๑๕ ขอ 
๑๘ งบประมาณตั้งไว ๕๕๓,๔๐๐ บาท ดังน้ี  

หลักการ 

   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

เหตุผล 
ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการสำรวจ ถนนภายในตำบลกงรถ พบวาถนน                

สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย  ซึ่งใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานเกิดความชำรุด  เปนหลุม
ลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไปมา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตอง
ปรับปรงุใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่
ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ  เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำป 
๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย เพ่ือกอสราง
ถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๐ 
ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐  เมตร ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเร่ิมตนโครงการ จากโรงเรียนบาน
ซาเลือด จุดสิ้นสุดโครงการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๕/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ินหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๑๕ ขอ ๑๘ งบประมาณตั้งไว 
๕๕๓,๔๐๐ บาท 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙  ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

/(๒) ไดสงเงิน... 



๑๔ 
 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรอืไม 

ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายจาก

โรงเรียนบานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย งบประมาณ ๕๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๒ เสียง) 
     

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากโรงเรียน 

บานซาเลือด ถึงบานซาเลือดนอย งบประมาณ ๕๕๓,๔๐๐.๐๐ บาท 
 

๔.๓.๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากนานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขา บานหนองซำ 
หมู ๘ 

 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากนานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขา  บานหนองซำ หมู ๘ ขอเชิญ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ รายงานตอสภา 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางลำพอง 
ถึงสายแยกทางเขา  บานหนองซำ หมู ๘   

/เพ่ือกอสราง...  



๑๕ 
 

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๒๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ 
ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนางเมา เกาพิมาย 
จุดสิ้นสุดโครงการ บานสุพิชญ(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๘/๒๕๖๓) (กองชาง) 
(ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ หนาที่ ๒๙ ขอ ๔๕ งบประมาณ
ตั้งไว ๒๐๐,๙๐๐ บาท ดังนี้  

  

หลักการ 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

 

เหตุผล 
  ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการสำรวจ ถนนภายในตำบลกงรถ พบวาถนน               
สายจากนานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขา  บานหนองซำ หมู ๘  ซึ่งใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานเกิดความ
ชำรุด  เปนหลุมลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไปมา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทกุป และ
จำเปนตองปรับปรุงใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ 
และพ้ืนที่ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
ประจำป ๒๕๖๓  
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขา                   
บานหนองซำ หมู ๘ เพ่ือกอสรางถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๓๒๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมวางทอ คสล.ขนาด ๐.๔๐ 
เมตร จำนวน ๖ ทอน ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนางเมา เกาพิมาย จุดสิ้นสุดโครงการ                 
บานสุพิชญ(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๘/
๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ิมเติม 
/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาที่ ๒๙  ขอ ๔๕ งบประมาณตั้งไว ๒๐๐,๙๐๐ บาท 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙ ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี ้

/(๑) ใหกระทำ... 



๑๖ 
 

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรอืไม 

ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายจาก

นานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขาบานหนองซำ หมู ๘  

งบประมาณ ๒๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท   

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๒ เสียง) 
     

มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายจากนานางลำพอง ถึงสายแยกทางเขา บานหนองซำ หมู ๘ 

งบประมาณ ๒๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท   
 

๔.๓.๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก   
        ทางเขาบานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑  
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของ
ประธานสภาฯ   เทศบาลตำบลกงรถ จากฝายบริหารเทศบาลตำบลกงรถ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
จากทางเขาบานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ ขอเชิญ นายกเทศมนตรี
ตำบลกงรถ รายงานตอสภา 

/นายเฉลิมพร... 



๑๗ 
 

นายเฉลิมพร หนูแกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ขาพเจาขออนมุตัิจายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจายประจำป  

พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากทางเขา
บานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
๗๒๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐  เมตร ปายโครงการ ๑ 
ปาย จุดเริ่มตนโครงการ จากบานนานายหอม นารีย จุดสิ้นสุดโครงการ นา
นางจำลอง ปะติตัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๗/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจาก
เงินสะสม) ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ หนาที่  ๒๖ ขอ ๔๐ งบประมาณตั้งไว 
๔๔๒,๗๐๐ บาท ดังนี้  

  

หลักการ 
   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล มีอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
อำนาจหนาที่ เทศบาล มาตรา ๕๐ ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทำในเขตเทศบาล (๒) ใหมี
และบำรุงทางบกและทางน้ำ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๘๙ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมไดโดยไดรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  

 

เหตุผล 
  ตามที่ กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ ไดดำเนินการสำรวจ ถนนภายในตำบลกงรถ พบวาถนน               
สายจากทางเขาบานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ ซึ่งใชสัญจรไปมาระหวางหมูบานเกิดความชำรุด  เปน
หลุมลึก ทำใหเกิดความไมสะดวกในการสัญจรไปมา ตองเสียงบประมาณในการซอมแซมทุกป และจำเปนตอง
ปรับปรงุใหเปนถนนที่มีความมั่นคง ถาวร เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่
ใกลเคียง จึงขออนุมัติเสนอโครงการเขาสภาเทศบาลตำบลกงรถ เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจำป 
๒๕๖๓ 
  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากทางเขาบานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ 
หมู ๑ เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม
นอยกวา ๗๒๐ ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ ๐.๓๐  เมตร ปายโครงการ ๑ ปาย จุดเริ่มตนโครงการ 
จากบานนานายหอม นารีย จุดสิ้นสุดโครงการ นานางจำลอง ปะติตัง (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ท.กร.๗/๒๕๖๓)  (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินสะสม) ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเตมิ / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หนาท่ี ๒๖ ขอ ๔๐ งบประมาณ
ตั้งไว ๔๔๒,๗๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 



๑๘ 
 

ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 
๘๙  ความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการ  ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือนรอนของประชาชน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท
ตามระเบียบแลว 

(๓)  เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจาย
ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคำนึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว  

  ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรอืไม 

ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมี 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - เพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ขอมติท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก   

สายจากทางเขาบานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ งบประมาณ 

๔๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท   

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสม ขอไดโปรดยกมือ (๑๒ เสียง) 
     

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง  ใหจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากทางเขา

บานโคกแค หมู ๗ ถึงบานกงรถ หมู ๑ งบประมาณ ๔๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท   

 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา   - นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ สมาชิกสภาฯ หรือผูเขารวมประชุมทานใด 
ประธานสภาฯ   จะเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม  

- ถาไมมผีมขอขอบคุณทุกทานที่เขาขอรวมประชุมในวันน้ี  
ขอปดการประชุม 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น 
 

 
    ลงชื่อ     สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง นักบรหิารงานการเกษตร 
 

 
    ลงชื่อ     อำนวย โคตรชมภ ู ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โคตรชมภู) 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 
 

    ลงชื่อ  สนาม สารารัมย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสนาม สารารัมย) 
 
 

    ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โคตรชมภู) 
 
     
    ลงชื่อ บุญมี สุดตาชาติ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญมี สุดตาชาติ) 
 
 
สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันท่ี………… เดือน………………………….พ.ศ…………….. 
 
 
 
      ลงชื่อ       นาวิน แมนศรนรา 
       (นายนาวิน แมนศรนรา) 
                   ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 


