รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2556
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมจงกลณนี ชั้น 11
------------------ผู้มาประชุม
1. นายเยี่ยม เทพธัญญะ ประธานสภาเทศบาล
2. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรี
3. นายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรี
4. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศมนตรี
5. นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองนายกเทศมนตรี
6. นายเสมอ เขียวเปี่ยม รองนายกเทศมนตรี
7. นายรัตนโชติ ยิ่งแจ่มศิริ สมาชิกสภาเทศบาล
8. นางพรพักตร์ เต็กสี สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายชลอ พลอยแสนรัก สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายบารุง สมพืช สมาชิกสภาเทศบาล
11. นางสมจิตร ลิมปตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
12. นางสาวฐิติกานต์ เด่นดวง สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายนเรศ นาคนิกร สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายดารงค์ศักดิ์ แต้เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายพัชรพล คุณสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายพิชัย ศรีคาดอกแค สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายสวงค์ บัวเผื่อนหอม สมาชิกสภาเทศบาล
18. นางนันทนีย์ วัฒนภิโกวิท สมาชิกสภาเทศบาล
19. นางสมบูรณ์ วงษ์ศิริวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
20. นายปรีชา เรียนหัตถกรรม สมาชิกสภาเทศบาล
21. นายอานาจ จิรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
22. นายสนิท บุญธรรม สมาชิกสภาเทศบาล
23. นายทรงสวัสดิ์ รุจสิรภัทร สมาชิกสภาเทศบาล
24. นายชัยชนะ นุชประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
25. นายสมปอง กมลเวช สมาชิกสภาเทศบาล
26. นายออด คงมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
27. นายอนันต์ จึงสุระ สมาชิกสภาเทศบาล
28. นายชั้น รักสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล
29. นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน เลขานุการสภาเทศบาล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองประธานสภาเทศบาล
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1. พันโทนายแพทย์วิสิทธิ์ กลิ่นกุสุม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
2. นายสุเมธ กัลยาณสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
3. นายสง่า
จรัสบุญไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
4. นายเอกภพ
สัมพันธ์เวชกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ รองปลัดเทศบาล
6. นางสาวชฎารัตน์
กุศล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
7. นางสุมาลี
เลี้ยงตระกูลงาม
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
8. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ
บาเทิงเวชช์
ผู้อานวยการสานักการช่าง
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ระวังพาล ผู้อานวยการกองการศึกษา
10. นางสาวพลาพร
สมพรบรรจง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
11. นางสาวจินตนา
ราชวงษ์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
12. นางสาวศิรดา
ฐิติพรขจิต
ผู้อานวยการส่วนแผนงานฯ
13. นายพลกฤต
สุทธิจานงค์
ผู้อานวยการส่วนการโยธาฯ
14. นายวีรพัฒน์
กุดแถลง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
15. นางธัญญา
แฟงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เริ่มประชุมเวลา .น 10.00
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
เลขานุการสภาเทศบาล
2556 . ศ . พและสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมนายเยี่ยม เทพธัญญะ
สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ประธานสภาเทศบาล
การงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2556 .ศ.พเมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1
ประธานสภาเทศบาล
1. ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าวันนี้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองประธานสภา
เทศบาลไม่เข้าร่วมประชุมฯ เนื่องจากจากขอลาป่าย
2
เรื่องการมอบเกียรติบัตรแกนนาเยาชน เนื่องด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ .
นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ได้คัดเลือกแกนนาเยาวชนในพื้นที่เทศบาลนคร
รังสิต จานวน ปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่ “ คน เพื่อร่วมโครงการ 5
กระบวนการ กระจายอานาจในจังหวัดให้คร อบคลุมถ้ว นทั่วกลุ่มเป้าหมายและ
ส่งผลอย่างยั่งยืน ตั้ ”งแต่เดือนตุลาคม – 2555 กันยายน และในการนี้ 2556
มูลนิธิได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นาเยาวชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็น
คน 5 ตัวอย่างที่ดี จานวนดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต
มอบเกียรติบัตร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจรัล
เสียงสันเทียะ
2. นพ.ส.ราวนภา เสาวรส
3. ดวศิน.ช.
บัวคา
4. นายภาคภูมิ บูรณะกรณ์
5. ดชนาธิป.ช. จาปา
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานเทศบาล

นายออด คงมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
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-3ระเบียบวาระที่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 2นครรังสิต
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
-สาหรับรายงานการประชุมท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้รับแล้วสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2555 โปรดยกมือ)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( )
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสามัญ-สมัยที่สี่ ครั้งที่
สาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ2556 .ศ.
และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ255 .ศ.7
- ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546 มาตรา 24 กาหนดว่า ”ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาล
กาหนด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วรรค
แรก กาหนดว่า “การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และตาม
ข้อ 11 (2) กาหนดว่า ”ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่วัน กับให้กาหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน“
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว นั้น ท่าน
สมาชิกท่านใดจะพิจารณากาหนดจานวนวันประชุมและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจาปี พ.ศ. 2556 และกาหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2557 ขอเชิญเสนอได้ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศบาล และ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายออด คงมานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอให้มีการกาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจาปี 2556 ดังนี้
.1วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี พ255 .ศ.6
เริ่มตั้งแต่วันที่ 255 พฤษภาคม 156 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
.ศ.วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี พ . 2556
เริ่มตั้งแต่วันที่ 255 สิงหาคม 156 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
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255 .ศ.วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ . 6
เริ่มตั้งแต่วันที่ 255 พฤศจิกายน 156 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
และกาหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
-วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ2557 .ศ.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วัน
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ขอผู้รับรอง (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองถูกต้อง)
ประธานสภาเทศบาล
-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ เป็นอันว่าที่
ประชุมมีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจาปี
พ.ศ. 2556 และกาหนด วันเริ่ม ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
2557 ตามที่เสนอครับ
มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่
ประจาปี พ 2556 .ศ.ดังนี้
1
255 .ศ.วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี พ . 6
255 พฤษภาคม 15 เริ่มตั้งแต่วันที่6 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
2
. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจาปี พ .ศ.2556
255 สิงหาคม 15 เริ่มตั้งแต่วันที่6 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
3
. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจาปี พ255 .ศ.6
255 พฤศจิกายน 15 เริ่มตั้งแต่วันที่6 เป็นต้นไป มีกาหนด วัน 30
และกาหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
-วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ2557 .ศ.
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ 4
ประธานสภาเทศบาล
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ) สานักการช่าง( 2554 .ศ. ประจาปีงบประมาณ พ 1
ขอเชิญผู้บริหารนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิตขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2554.ศ.ประจาปีงบประมาณ พ 1
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2554 .ศ. ประจาปีงบประมาณ พ 1อนุมัติ
งบประมาณ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ค่า
ครุภัณฑ์กีฬา โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งภายในเขตเทศบาลนครรังสิต ตั้งไว้ บาท 1,747,000
) หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน( และสภาเทศบาลนครรังสิตได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ ของโครงการดังกล่าว เมื่อคราวการประ ) กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน( 2554 .ศ.ชุมสมัย
สามัญ สมัยที่สาม ประจาปีงบประมาณ พ 2555.ศ.วันที่ 2555 กันยายน 17
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาล นครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่
ประจาปี 1
2554.ศ.งบประมาณ พ
สานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา
ลักษณะ โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต ตั้งไว้ บาท 1,747,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จานวน 3 ชุด
ประกอบด้วย เครื่องควบม้ายืดหยุ่นจานวน 1 เครื่อง
เครื่องยกตัวบาร์คู่ จานวน 1 เครื่อง เครื่องถีบ
จักรยานแนวนอนจานวน 1 เครื่อง เครื่องนวดผ่อน
คลายเท้าขาและหลัง จานวน 1 เครื่อง เครื่องโยกกรร
เชียงบก (คู)่ จานวน 1 เครื่อง เครื่องหมุนยืดหยุ่น
หัวไหล่ (วงกว้าง) จานวน 1 เครื่อง เครื่องบริหารต้นขา
และหน้าท้องจานวน 1 เครื่อง เครื่องนวดฝ่าเท้าแบบ
แผ่นหมุน จานวน 1 เครื่อง

ข้อความที่ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่
ประจาปี 1
2554.ศ.งบประมาณ พ
สานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา
ลักษณะ โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต ตั้งไว้ บาท 1,747,000
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายกลางแจ้งสแตนเลส
จานวน ชุด 1 ประกอบด้วย
.1อุปกรณ์แกว่งตัวบริหารขาและข้อเท้า 1 เครื่อง
.2อุปกรณ์หมุนบริเวณเอว สะโพก แบบ คน 3 1 เครื่อง
.3อุปกรณ์พวงมาลัยหมุนข้อมือและหมุนบิดตัว 1 เครื่อง
.4อุปกรณ์เดินอากาศบริหารขา ข้อเข่า แบบ คน 2
1 เครื่อง
.5อุปกรณ์เดินอากาศแบบขาตั้งคู่ 1 เครื่อง
.6อุปกรณ์บริหารกล้ามขาแบบนั่งยันคู่ 1 เครื่อง
.7อุปกรณ์นวดเอวและหลัง แบบ คน 2 1 เครื่อง
.8อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ขา แบบจักรยานเอนปั่น
1 เครื่อง
.9อุปกรณ์บาร์โหนโยกตัวคู่ 1 เครื่อง
.10อุปกรณ์โยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา 1 เครื่อง
.11อุปกรณ์สกีบกบริหารแขน ขา 1 เครื่อง
.12อุปกรณ์ม้าโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา 1 เครื่อง
.13อุปกรณ์ถังหมุนบริหารข้อเท้าและขา 1 เครื่อง
.14อุปกรณ์เดินโยกหน้า หลัง บริหารขาแขนและไหล่ แบบคู่ 1 เครื่อง
.15จักรยานนั่งปั่นบริหารข้อเข่าแบบคู่ 1 เครื่อง
.16 อุปกรณ์บริหารกล้ามอก แขน และไหล่แบบดันมือจับ
เพื่อยกตัวขึ้น 1 เครื่อง
.17 อุปกรณ์บริหารกล้ามอก แขน และไหล่แบบดึงมือจับ
เพื่อยกตัวขึ้น1 เครื่อง
.18อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารไหล่ แบบคู่ 1 เครื่อง
.19อุปกรณ์ยกน้าหนักแบบยืน 1 เครื่อง
.20อุปกรณ์เตียงซิทอัพ- 1 เครื่อง
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เนื่องจากผู้บริหารได้มีแนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน โดยคานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและอายุการใช้งาน จึงกาหนดให้เปลี่ยนแปลงลักษณะของ
ครุภัณฑ์จากเดิมเป็นสแตนเลส ซึ่งมีคุณลักษณะการใช้งานที่คงทนเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ภายนอก ลดคา
ใช้จ่ายในการบารุงรักษา และจานวนงบประมาณคงเดิม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 ข้อ 29 ”การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ” ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ2554 .ศ. ต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม()
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ 2554 .ศ.ได้ สมาชิกฯ ยกมือเป็น( ครับ ) โปรดยกมือ(
)เอกฉันท์
มติที่ประชุม อนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณพ2554 .ศ.
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ 5
ประธานสภาเทศบาล
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ)สานักปลัดเทศบาล( 2556 .ศ.
ขอเชิญผู้บริหารนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิตขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ2556.ศ.ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
าณรายจ่ายของ สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อ
จัดซื้อรถโดยสาร จานวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 1,700,000.-บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน)
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อความใหม่

สานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-รถโดยสาร
เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่
รอยต่อมีการขยายตัวทางด้านคมนาคม ด้านธุรกิจ
หมู่บ้านจัดสรร อาคารร้านค้า ตลอดจนห้างสรรพสินค้า
อีกทั้งจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
ผู้บริหารมีภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
เดินทางตรวจพื้นที่ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่
ประชาชนในพื้นที่ และการติดต่อราชการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
รถโดยสาร จานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง
-เครื่องยนต์เบนซิน
-มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,700 ซีซี
-แรงม้าสูงสุด ไม่ต่ากว่า 111 กิโลวัตต์
-แรงบิดสูงสุด ไม่ต่ากว่า 241 นิวตันเมตร
-มีระบบเบรก ABS
-สีขาวมุก
-พร้อมตกแต่งภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
มาตรฐานจากโรงงาน
-รับประกัน 3 ปี หรือไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

สานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-รถโดยสาร
เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่
รอยต่อมีการขยายตัวทางด้านคมนาคม ด้านธุรกิจ
หมู่บ้านจัดสรร อาคารร้านค้า ตลอดจนห้างสรรพสินค้า
อีกทั้งจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
ผู้บริหารมีภารกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ
เดินทางตรวจพื้นที่ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่
ประชาชนในพื้นที่ และการติดต่อราชการได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว และคล่องตัว จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
รถโดยสาร จานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง
-เครื่องยนต์เบนซิน
-มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,700 ซีซี
-แรงม้าสูงสุด ไม่ต่ากว่า 111 กิโลวัตต์
-แรงบิดสูงสุด ไม่ต่ากว่า 241 นิวตันเมตร
-มีระบบเบรก ABS
-สีขาวมุก
-พร้อมตกแต่งภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
มาตรฐานจากโรงงาน
-รับประกัน 3 ปี หรือไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

เนื่องจากรถโดยสารที่จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณตามวงเงินที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ได้ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2588) ของ
เทศบาลฯ หน้า 156

-ติดตั้งอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ประกอบด้วย
1. ติดตั้งจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณพร้อม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจานดาวเทียมมีสัญญาณ
ความถี่ อยู่ในช่วงระหว่าง 11.7-12.75 GHz กล่องรับ
สัญญาณ ใช้ระบบไฟ 12 โวลต์ ไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์
แปลงไฟ มีสาย IR รีโมท สามารถติดตั้งซ่อนไว้ได้ทุกที่
ภายในรถ กล่องรับสัญญาณ สามารถรับสัญญาณได้ไม่
น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
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ข้อความใหม่
2. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร (เครื่องดา มีกาลังส่งไม่น้อยกว่า
25 W)พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตั้งวิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง มีกาลังส่งไม่น้อยกว่า
10 W) พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตั้งเสาอากาศภายนอกตัวรถเพื่อรองรับวิทยุ
สื่อสาร
เนื่องจากรถโดยสารที่จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้ง
งบประมาณตามวงเงินที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ได้ จึงตั้งราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) ของ
เทศบาลฯ หน้า 156

เหตุผล
เนื่องจากรถโดยสารที่จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่
สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ จึงต้องปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามหลักเกณฑ์กาหนดว่าต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคา
ชี้แจงประกอบงบประมาณ และเมื่องบประมาณอนุมัติแล้ว ก็ให้ดาเนินการจัดหาตามรายการที่ปรากฎในงบประมาณ
ตามวิธีการพัสดุ ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อรถโดยสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด 29
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติ
)ลงชื่อ( ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
)นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( ครับ )โปรดยกมือ(

มติที่ประชุม

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณประจาปีงบประมาณ
2556 .ศ.พ
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ระเบียบวาระที่
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ 6
ประธานสภาเทศบาล
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ)กองสวัสดิการสังคม( 2556 .ศ.
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ2556.ศ.
ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ
2556 . ศ. กองสวัสดิการสังคม ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )1/26 และ 26 นครนายก- จัดซื้อที่ดินบริเวณซอยรังสิต(เป็นเงินจานวน
-.850,000บาท นั้น
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ .ศ.
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 2556
ข้อความเดิม
ข้อความที่เปลี่ยนแปลง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน
ชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
นครนายก-จัดซื้อที่ดินบริเวณซอยรังสิต(
นครนายก- จัดซื้อที่ดินบริเวณซอยรังสิต( 26
)1/26 และ 26
)1/26 นครนายก-หรือซอยรังสิต
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีท่ าการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อทีด่ นิ จานวนเนื้อทีไ่ ม่น้อยกว่า
ชุมชนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และได้ให้ประชาชนได้ใช้
ตารางวา เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ 60
ประโยชน์ร่วมกันในการดาเนินงานในการพัฒนา
เทศบาล สาหรับใช้ดาเนินกิจกรรมของเทศบาลและ
ชุมชน
ผู้สูงอายุ . กิจกรรมของภาคประชาชน เช่น กิจกรรมอสม
และกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น .อปพร
เหตุผล
เนื่องจากรายละเอียดและคาชี้แจงลักษณะของที่ดินที่ต้องการจัดซื้อยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน จึง
ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
. ศ.
2541 ข้อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ 29
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้นต่อไป
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นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
)นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม(

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.
ได้ )สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( ครับ )โปรดยกมือ(มติที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ
2556 .ศ.
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 7
ประธานสภาเทศบาล
งบประมาณ พ)กองการศึกษา( 2556 .ศ.
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิตขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ส่วนของกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) จานวน 1 แห่ง
จานวนเงิน 120,000.- บาท และหมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า จานวนเงิน 350,000.- บาท
หลักการ
เพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปี พ.ศ.
2556 จานวน 1 รายการ เป็นเงิน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โอนลด
โอนเพิ่ม
กองการศึกษา
กองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวด
ค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ประเภท ค่าไฟฟ้า
-โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา
เทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) เป็นเงิน
เด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
120,000.- บาท
นครรังสิต เป็นเงิน 120,000.- บาท
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เนื่องจาก โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) ไม่มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้าง เพราะได้จัดทาป้ายไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ไม่เพียงพอ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต มีจานวนเด็ก
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการขยายห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ทาให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสาหรับจ่ายชาระเงินค่า
ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีเงินคงเหลือ 25,102.97 บาท ดังนั้น จึงขออนุมัติโนเงินงบประมาณในโครงการก่อสร้างป้าย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต(รัตนโกสินทร์) จานวนเงิน 120,000.- บาท มาเพิ่มเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิตฯ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ จานวน 1 โครงการ
และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2556 ต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ 2556.ศ.ได้
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( ครับ )โปรดยกมือ(

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย 8
เป็นรายการใหม่และโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.
(สานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเงิ น
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
ตามที่ สานักการช่าง ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 แผนงานเคหะ
ชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หัวเก๋งบรรทุกรถใหม่ ตั้ง
ไว้ 800,000.- บาท ซึ่งมีความจาเป็นต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากมีภารกิจงานเร่งด่วนและจานวนยานพาหนะมี

-12จากัด ได้พิจารณาความเหมาะสม และความคุ้มค่าจึงได้ดาเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้
สามารถนามาใช้งานไปก่อนแล้ว จึงขอยกเลิกโครงการและนาเงินงบประมาณไปใช้เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
จัดการในภารกิจที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและงบประมาณไม่เพียงพอต่อไป
หลักการ
เพื่อให้อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และการบารุงรักษาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ มีความครบถ้วนและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง สอดคล้อง กับระเบียบปฏิบัติ และหนังสือสั่งการ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการและโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2556
โอนลด
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กาจัดขยะมูลฝอย
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อหัวเก๋งรถบรรทุก จานวน 800,000.- บาท

รวมโอนลด

800,000.- บาท

งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556
1.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอธัญบุรี จานวน
300,000.- บาท
-โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคาร
หอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี โดยดาเนินการ
1.แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้ง เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด
12 เมตร จานวน 4 ต้น พร้อมพาดสายเคเบิ้ลอากาศ
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จานวน 3 สาย ระยะทาง
60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.แผนกเครื่องวัด รื้อถอน เครื่องวัดแรงต่อประกอบซีที.
ขนาด 150/5 แอมป์ จานวน 1 ชุด ติดตั้ง เครื่องวัด
แรงสูงประกอบ ซีที. ขนาด 20/5 แอมป์ จานวน 1 ชุด
2.โอนเพิ่ม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า จานวน 300,000.-บาท
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด ค่าสาธารณูปโภค
ประเภท ค่าไฟฟ้า จานวน 200,000.-บาท
รวมโอนเพิ่ม
800,000.- บาท
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เพื่อให้อาคารสถานที่มีความพร้อมในการบริการประชาชนและสอดคล้องกับการใช้งานและสามารถ
บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวนโยบายของรัฐ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และ
เนื่องจากจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ สานักการช่าง จึงเห็นควรขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครรังสิต
ยกเลิกโครงการและโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) หมวด 4 ข้อ 27 ”การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น“
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้อ 67 ทวิ ”การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว“
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาอนุมัติต่อไป
ลงชื่อ
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติ ให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเงินงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ ) โปรดยกมือ( ได้ 2556 .ศ.ครับ สมาชิกยกมือเป็นเอก(
)ฉันท์
มติที่ประชุม
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และเห็นชอบให้
นุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอธัญบุรี โครงการขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าอาคารหอประชุม 100 ปี
เมืองธัญญบูรี จานวนเงิน
300,000.-บาท และโอนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 9
ประธานสภาเทศบาล
พ( 2556 .ศ.โครงการซ่อมแซมถนน คสล )เพิ่มเติม 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต.
)สานักการช่าง(
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง เรียน
ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล( 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต .เพิ่มเติม หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ )
-.830,000 จานวนเงิน 200 บาท เพื่อทาการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล เมตร พื้นที่ไม่น้อย 0.20 หนา .
ตารางเมตร 600 กว่า
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
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-15เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที(่ พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
)๑ (ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท )๓(้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่ 3.1มเติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมา 3.2
ตั้งไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการ
บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจ
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-16ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะ
ยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจ 3.3แยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ
และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ
255 6 . ศ.
จานวน -.830,000 โครงการ จานวนเงิน 1บาท ) แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน(เพื่อดาเนินการ ตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ )โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( ครับ
ชมติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)เพิ่มเติม 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต.โครงการซ่อมแซมถนน คสล(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ บริเวณข้างร้านดารง . โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล ( 2556 . ศ .
รังสิต)สานักการช่าง( )
ขอเชิญผู้บริหารนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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-17หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล. บริเวณข้างร้านดารงรังสิต จานวนเงิน 100,000.-บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อทาการก่อสร้างถนน คสล. ความหนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 21.00
ตารางเมตร
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
D\การประชุมสภานครรังสิต \รายงานการประชุมสภาฯ

-18เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที(่ พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอาน )๑ (าจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น )3
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ 3.1่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง 3.2
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
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-19เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ
255 6 . ศ.
จานวน โครงการ จานวนเงิน 1100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ ครับ )โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)บริเวณข้างร้านดารงรังสิต.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมา 11ณ
ประธานสภาเทศบาล
พ( 2556 .ศ.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตซอยรังสิต)สานักการช่าง( )46 นครนายก-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล นครนายก- และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรังสิต .
( 46 บริเวณคอสะพานคู่ถึงหน้าบริษัทกรีน สปอร์ต -.1,350,000 จานวนเงิน )บาท เพื่อทาการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล เมตร พื้นที่ไม้น้อยกว่า 0.30 หนา . 300 ตารางเมตร และปูแอสฟัทส์ติกคอนกรีตหนา
ตารางเมตร 1,200 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.05
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
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-21กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอา )๑ (นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเ 3.1ติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง 3.2
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-22ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ. จานวน
-.1,350,000 โครงการ จานวนเงิน 1 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการ ตามภารกิจ
ดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ )โปรดยกมือ(ครับ
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล)46 นครนายก-ซอยรังสิต .
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 12
ประธานสภาเทศบาล
พ)13 นครนายก-ซอยรังสิต.โครงการก่อสร้างถนน คสล( 2556 .ศ.
)สานักการช่าง(
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน อุตสาหกรรม
งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรังสิต-นครนายก 13 (ซอยสิริเวชพันธ์) ช่วงท้าย จานวนเงิน
3,300,000.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อทาการ ก่อสร้างถนน คสล.ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจร
รวมรางวี กว้าง 5.50 เมตร ความยาวประมาณ 525.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมรางวีไม่น้อยกว่า
2,887.50 ตารางเมตร
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
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-24เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๑(
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ 3.2ง
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
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-25เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ. จานวน
โครงการ จานวนเงิน 13,300,000-. บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน )เพื่อดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 . ศ.ได้ ครับ ) โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)13 นครนายก-ซอยรังสิต.โครงการก่อสร้างถนน คสล(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 13
ประธานสภาเทศบาล
พ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน ( 2556 .ศ.
เขตเทศบาลฯ)สานักการช่าง( )
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 2556
พ .ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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-26หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลนครรังสิต จานวน
เงิน -.4,600,000 บาท ) สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน( เพื่อทาการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา ตารางเมตร 10,600 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.05
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
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-27เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
)๑ (ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ )๓(่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง 3.2
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
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-28เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจ 3.3ัดจ้างเป็นส่วน
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โด )4ยให้ระบุให้ชัดเจนว่า
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พจานวน2556 .ศ.
-.4,600,000 โครงการ จานวนเงิน 1บาท )สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน( เพื่อดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ )โปรดยกมือ(ครับ
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลฯ(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 14
ประธานสภาเทศบาล
พ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ( 2556.ศ.
หมู่บ้านฯ )สานักการช่าง( )200
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
บรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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-29หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ จานวนเงิน200
-.2,900,000 บาท เพื่อทาการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ )สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน(
สวน ดังนี้ 4 จานวน
15 จานวน 11 ซอย 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต 1 สวนสาธารณะที่ -ต้น
ต้น 20 จานวน 12 ซอย 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต 2 สวนสาธารณะที่ ต้น 18 จานวน 16 ซอย 14 ปทุมธานี-ซอยรังสิต 3 สวนสาธารณะที่ ต้น 21 จานวน 8 ซอย 12 ปทุมธานี-ซอยรังสิต 4 สวนสาธารณะที่ รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
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-30กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอา )๑ (นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
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-31กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งไว้แล้วแต่งบประมาณ 3.2
มีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็น
โครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ 3.3ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
)4ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พจานวน2556 .ศ.
-.2,900,000 โครงการ จานวนเงิน 1บาท ) สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน(เพื่อดาเนินการ ตามภารกิจ ดังกล่าว
ต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ )โปรดยกมือ(ครับ
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)200 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านฯ(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ)ปทุมธานี-โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรังสิต( 2556.ศ.
)สานักการช่าง(
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
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-32หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
สานักการช่าง
แผนงาน
งาน
หมวด
ประเภท

อุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปการ

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรังสิต-.2,300,000 ปทุมธานี จานวนเงิน-บาท เพื่อ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์สูง ต้น 30 เมตร จานวน 6.50
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
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-33เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที(่ พข้“ ๒๕๔๘ .ศ.อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๑(
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกค )๓(รองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเ 3.1ติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง 3.2
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
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-34และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พจานวน2556 .ศ.
-.2,300,000 โครงการ จานวนเงิน 1บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้2556 . ศ. จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พได้ ครับ ) โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
(โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรังสิต)ปทุมธานีนายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ โครงการ( 2556 .ศ.ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนหลัง
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร)สานักการช่าง()
ขอเชิญผู้บริหารนายเดชา กลิ่นกุสุม
ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
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-35สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนหลังโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร จานวนเงิน -.2,300,000บาท)สองล้านสามแสนบาทถ้วน( เพื่อทาการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมกิ่งยึดโคมชนิดกิ่งคู่ พร้อมทั้งทาการเดินสายไฟฟ้า จานวน ต้น 28
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
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-36ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
)๑ (ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม )๒(
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ 12ตุลาคม เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ 3.2หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
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-37กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พจานวน2556 .ศ.
-.2,300,000 โครงการ จานวนเงิน 1บาท ) สองล้านสามแสนบาทถ้วน(เพื่อดาเนินการ ตามภารกิจ ดังกล่าว
ต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 . ศ.ได้ ครับ ) โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
(โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรังสิต)ปทุมธานีนายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พโครงการปรับปรุงโคม(2556.ศ.ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยรังสิต67 นครนายกและเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์เทศบาล)สานักการช่าง( )
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
เทศบาลนครรังสิต มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในการจัดให้มีบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครรังสิต
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดดังนี้
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-38สานักการช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟ้าถนน
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท สาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ซอยรังสิต 67 นครนายก- และเปลี่ยนแปลงตรา
สัญลักษณ์เทศบาลนครรังสิต จานวนเงิน บาท เพื่อ 650,000 ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ ซอยรังสิต 67 นครนายก และทาการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์เทศบาลนครรังสิต พร้อมเดินสายไฟฟ้า จานวน ต้น 30
รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ด้านถนนหนทาง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม และให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
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-39ให้กับชุมชนและสังคม บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง และไม่อาจรอการจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้
ข้อระเบียบกฎหมาย/
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที่(พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
อาจจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๑(
ซึ่งเกี่ยวก ับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
)๒( ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ 3.2หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

-40ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ. จานวน
บาท 650,000 โครงการ จานวนเงิน 1(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)เพื่อดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 . ศ.ได้ ครับ ) โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
มติที่ประชุม
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
โครงการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์เทศบาลและปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่อง(
)67 นครนายก-สว่าง ซอยรังสิต
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ 18 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล
พ)โครงการพัฒนาระบบการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย( 2556.ศ.
)กองสาธารณสุข(
ขอเชิญผู้บริหารนายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
2556.ศ.จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ
ด้วยเทศบาลนครรังสิต มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน
บริหารจัดการ
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิตจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รายละเอียด ดังนี้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-โครงการพัฒนาระบบการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย จานวนเงิน 992,000.- บาท เพื่อจัดซื้อ
ภาชนะรองรับมูลฝอย ดังนี้
1.จัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ สี่เหลี่ยม มีล้อ พร้อมเบรคล๊อค ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 660 ลิตร จานวน 50 ใบ
2.ถังรองรับมูลฝอยแบบสี่เหลี่ยม มีล้อ ฝาเทอร์โบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จานวน
80 ใบ
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-41รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน 30
224,932,985.15
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ท.ส.
51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
(ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าจ้างชั่วคราว,โครงการถ่ายโอน,ค่าตอบแทน )
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 80,696,300.00
2555-2553
รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 26,605,000.00
2556
รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ 634,734.00
2556
เงินสมทบ กสท.
3,968,319.78
113,424,137.66
59,828,593.73
บวก รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน 2555 พฤศจิกายน 15 โครงการ มติ 4
20,600,000.00
20,600,000.00
80,428,593.73
หัก เงินเดือน (4,100,000 x 3 )12,300,000.00
ค่าจ้างประจา (560,000 x 3 )
1,680,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว ( 5,500,000 x 3 )
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
กันตามหนังสือ(
มท 0808.3/ว 1386 )
5,000,000.00
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
44,948,593.73
เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว ทาให้มี
หมู่บ้านจัดสรร ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มขึ้นจานวนมากส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วทยา
ให้การเก็บขนมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตไม่ครอบคลุมพื้นที่ และมีปริมาณมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิด เหตุ
ราคาญจากกลิ่นของมูลฝอยดังกล่าวรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการ รวบรวมและเก็บขน
มูลอยให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๒ ฉบับที(่ พ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ๘๙ ข้อ“ ๒๕๔๘ .ศ.
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )๑ (
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือ กิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
)๒( ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ )๓(
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาปีและกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการจ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท /0808.4วล 3161งวันที่ ตุลาคม 12 เรื่อง 2553
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
)1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็น
สาคัญ
)2ให้กระทาเฉพาะกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่น
อาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
)3 เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากเป็น
โครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้
พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
จัดทางบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ 3.1
โอนงบประมาณรายจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
3.2กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้ง
ไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจาก
เงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ กับฐานะการคลังในระยะยาว
กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วน 3.3
ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ให้จัดทารายละเอียดประมาณการโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า )4
ดาเนินการเรื่องใด สถานที่ดาเนินการใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจจัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พจานวน2556 .ศ.
992 โครงการ จานวนเงิน 1,000.-บาท (เห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการตามภารกิจ ดังกล่าว
ต่อไป
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
(นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม)
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-43นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ขอเชิญครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.ได้ )โปรดยกมือ(
ครับ )สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)โครงการพัฒนาระบบการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ระเบียบวาระที่ เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ 19
ประธานสภาเทศบาล
พ)เพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่สานักงานที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีฯ(2556.ศ.
)สานักการคลัง(
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556.ศ.
ด้วยเทศบาลนครรังสิต มีความจาเป็นแก้ไขปัญหาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการจานองกรณีได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ให้แก่สานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ในการนาไปจ่ายให้กับผู้ขอคืน
หลักการ
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลนครรังสิต จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 .ศ.กรณี
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จานวนเงินทั้งสิ้น ) หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน( บาท 61,380.00
จ่ายคืนให้แก่สานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ไปดาเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ร้องขอ จานวน
ราย ดังนี้ 4
.1นายภคิน สุนทรพจน์ และนางสาวณัฐกฤตา กิติธรรม
จานวน -.10,494บาท
.2
นางสาวอมรทิพย์ แก่นชา และนายปัญญา แก้วเทพ
จานวน -.9,900บาท
.3นายธนภาค ลิมปิยะกุล
จานวน -.20,493บาท
.4นายชัยชาญ ชัยทะนุ และนางสาวพรพรรณ คูกรินทร์รัตน์ จานวน -.20,493บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน
-.61,380บาท
ซึ่งเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 2555 กันยายน
224,932,985.15
30
หัก บัญชีเงินฝาก กสท. 51,440,938.96
บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
223,240.00
ภาษีบารุงท้องที่
3,594.80
ภาษีป้าย
12,480.00
เงินยืมงบประมาณ
เงินขาดบัญชี
51,680,253.76
173,252,731.39
หัก บัญชีลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม
1,519,783.88
)ค่าตอบแทน,โครงการถ่ายโอน,ค่าจ้างชั่วคราว,เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก,ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา(
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-44รายจ่ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ 2555-2553 80696,300.00,
2556 รายจ่
26,605,000.00
ายที่สภาอนุมัติปีงบประมาณ
2556 รายจ่ายที่ผู้บริหารอนุมัติปีงบประมาณ
634,734.00
.เงินสมทบ กสท
3,968,319.78
113424,137.66,
59,828,593.73
บวก

หัก

รายการปรับปรุงระหว่างปี
ยกเลิกโครงการเบิกตัดปีจานวน โครงการ 4
มติ 2555 พฤศจิกายน 15

20,600,000.00

20,600,000.00
80,428,593.73

4,100,000(เงินเดือนx)3
12,300,000.00
560,000(ค่าจ้างประจาx 3)
1,680,000.00
5,500,000( ค่าจ้างชั่วคราวx 3)
16,500,000.00
กันไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน/0808.3กันตามหนังสือ มท(ว 5,000,000.00 )1386
35,480,000.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 2556 มกราคม 17
44,948,593.73
เหตุผล
เพื่อแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจาก
อุทกภัย ซึ่งเทศบาลได้รับเงินไว้แล้วในลักษณะของลาภมิควรได้ ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินคืนแก่ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน จึงขอจ่ายขาดสะสม จานวน )หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน( บาท 61,380.00
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )2 ฉบับที(่ พ 2548 .ศ.ข้อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 89
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ .)1(
การบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาม
กฎหมายกาหนด
ได้ส่งเงินสมทบกองทุน ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท .)2(
ตามระเบียบแล้ว
.2ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ2547 . ศ. หมวด )2 ( 96 ข้อ 9 ขอเงินคืนภายหลังจาก
ปีงบประมาณที่ได้รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พเป 2556 .ศ.็น
เงินทั้งสิ้น )หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน( บาท 61,380.00
ลงชื่อ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
)นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสม(
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
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มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ 2556 . ศ.ได้ ครับ ) โปรดยกมือ(
)สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์(
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ พ2556 .ศ.
)เพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่สานักงานที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีฯ(

ระเบียบวาระที่ 20 เรื่องขอรับความเห็นชอบในการรับที่ดินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์สาหรับประชาชนใช้ร่วมกันระหว่างซอยรังสิต –นครนายก
( 14 นครนายก – เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต 12สานักการช่าง)
-ขอเชิญผู้บริหาร
นายเดชา กลิ่นกุสุม
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนายกเทศมนตรี
ผมนายเดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศบาลนครรังสิต ขอเสนอญัตติเรื่องขอรับ
ความเห็นชอบในการรับที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์สาหรับประชาชน
ใช้ร่วมกันระหว่างซอยรังสิต12 นครนายก– เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต14 นครนายก–
หลักการ
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครรังสิตในการรับให้ที่ดินจากผู้มีความประสงค์อุทิศ
ที่ดินจานวน 2 แปลง ระหว่างซอยรังสิต
– นครนายก 12 เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต – นครนายก 14 ตาบล
ประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์สาหรับประชาชน
ใช้ร่วมกัน
เหตุผล
ตามที่นายสมศักดิ์ ถึงสุข กับพวก ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอแสดงความ
ประสงค์อุทิศที่ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ถึงสุข,นางเตือนใจ ถึงสุข ,นางสาวพิชญา ถึงสุข ,นายธนาเทพ ถึงสุข ,
นางสาวภัทรธิรา และนาวาอากาศโทธนะพัฒน์ ถึงสุข ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 25486 ระวาง
5316IV7644-5 เลขที่ดิน 1 เล่มที่ 254 หน้า 86 หน้าสารวจ 25486 ตาบลประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งใต้)
อาเภอธัญบุรี(กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี(ธัญบุรี) โดยมีความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินให้ต่อเทศบาลนครรังสิต เพื่อ
เป็นทางสาธารณประโยชน์ สาหรับประชาชนใช้ร่วมกัน โดยแบ่งหักจากที่ดินตามโฉนดดังกล่าว ยาวประมาณ
20.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร เป็นเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางเมตร
2. นายธนาเทพ ถึงสุข ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 31490 ระวาง 5136IV7644-5
เลขที่ดิน 17 เล่ม 314 หน้า 90 หน้าสารวจ 31940 ตาบลประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งใต้) อาเภอธัญบุรี(กลาง
เมือง) จังหวัดปทุมธานี(ธัญบุรี) โดยมีความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินให้ต่อเทศบาลนครรังสิตเพื่อเป็นทาง
สาธารณประโยชน์ สาหรับประชาชนใช้ร่วมกัน โดยแบ่งหักจากที่ดินตามโฉนดดังกล่าว ยาวประมาณ 20.00 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร เป็นเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางเมตร
ที่ดินทั้งสองแปลง มีรายละเอียดตามแผนผังโดยสังเขป ที่แนบมาพร้อมนี้ รวมที่ดินที่อุทิศให้
ระหว่างซอยรังสิต-นครนายก 12 เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต-นครนายก 14 กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร อุทิศ
ให้แก่เทศบาลนครรังสิต โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์สาหรับประชาชนใช้ร่วมกัน โดยผู้
อุทิศที่ดินให้ดังกล่าวจะเป็นผู้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินต่อสานักงานที่ดินจังหวัดธัญบุรี และการอุทิศที่ดินครั้งนี้ผู้อุทิศ
ที่ดินทั้งหมดไม่ขอเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายและค่าตอบแทนใด ๆ จากเทศบาลนครรังสิตทั้งสิ้น
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-46ตามข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดว่า ”ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือ
มีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น“ เมื่อผู้อุทิศที่ดินมีเงื่อนไขว่า ให้นาไปใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ดังนั้น การอุทิศที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ โดยมีเงื่อนไข ซึ่ง
ข้อ 9 ของระเบียบดังกล่าวกาหนดให้กระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ลงชื่อ

นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
นายเยี่ยม เทพธัญญะ
ประธานสภาเทศบาล

ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
)นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสม(
ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ครับ
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอรับ
ความเห็นชอบในการรับที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์สาหรับประชาชนใช้
ร่วมกันระหว่างซอยรังสิต นครนายก – เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต 12 นครนายก –
14 )สมาชิกฯ ยกมือเป็นเอกฉันท์( ครับ )โปรดยกมือ(
เห็นชอบในการรับที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์สาหรับประชาชนใช้
ร่วมกันระหว่างซอยรังสิต14นครนายก–เชื่อมต่อถึงซอยรังสิต 12นครนายก–
ระเบียบวาระที่ เรื่องอื่ 21น ๆ )ถ้ามี(
ใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้มา
ประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.3น
)ลงชื่อ(
)ลงชื่อ(
(
ลงชื่อ)
นางสุมาลี เลี้ยงตระกูลงาม(
)นางธัญญา แฟงจันทร์(
)นายทวีศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน(
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
ผูถ้ อดรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล
คณะกรรมการสามัญประจาสภาเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13 00.น.
)ลงชื่อ(

ประธารกรรมการ

(นายรัตนโชติ ยิ่งแจ่มสิริ))
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางพรพักตร์ เต็กสี))
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)ลงชื่อ(

กรรมการ
(นายนเรศ นาคนิกร))

)ลงชื่อ(

กรรมการ
(นายสนิท บุญธรรม))

)ลงชื่อ(

เลขานุการ/กรรมการ

(นายชลอ พลอยแสนรัก)
สภาเทศบาลนครรังสิต ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)
(

ประธานสภาเทศบาล
(นายเยี่ยม เทพธัญญะ)

