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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  4 

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  26  กันยายน   ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาฯ สมเกียรติ  พันทองคำ  
๒ นายทองใส  วิจารจันทร์ รองประธานสภาฯ ทองใส  วิจารจันทร์  
๓ นายอำคา  อินทะแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล อำคา  อินทะแพทย์  
๔ นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล สุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล  
๕ นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์  
๖ นายปรีดา  กุลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีดา  กุลสุวรรณ  
๗ นายบุญมา  ทองภูเหวด สมาชิกสภาเทศบาล บุญมา  ทองภูเหวด  
๘ นายประณต  วิยะรส สมาชิกสภาเทศบาล ประณต  วิยะรส  
๙ นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ สมาชิกสภาเทศบาล สวาสด์ิ  ดวงพายัพ  

๑๐ นายตี  พวงพี่ สมาชิกสภาเทศบาล ตี  พวงพี่  
๑๑ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์    
๑๒ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ใจกว้าง  
๑๓ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาล จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม      - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์  สายเช้ือ นายกเทศมนตรี จรินทร์  สายเช้ือ  
๒ นายปราโมทย์  สายเช้ือ รองนายกเทศมนตรี ปราโมทย์  สายเช้ือ  
๓ นายไพโรจน์  สายเช้ือ รองนายกเทศมนตรี ไพโรจน์ สายเช้ือ  
๔ นางกาญจนา  แสนพรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กาญจนา  แสนพรม  
๕ นายสุวรรณ  สัตยาคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ  สัตยาคุณ  
๖ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
๗ นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผ่องพรรณ  มุริกานนท์  
๘ นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์ 

 

๙ นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๐ นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
๑๑ นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
๑๒ นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติงาน พนิจดา  สาระภักดี  
13 นายเกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์  
14 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
15 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
16 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กนกพร  เอกวุธ  
17 นางพรรณผกา  พรหมโลก เจ้าพนักงานธุรการ พรรณผกา  พรหมโลก  
18 นายวิเชียร  มงคลเมือง ตัวแทนชาวบ้าน วิเชียร  มงคลเมือง  

เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
เพื่อดำเนินการประชุม      

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2   
ประธานสภาเทศบาล           สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี  4  ณ บัดนี้ครับ   

     ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศเมื่อวันท่ี  24  
กันยายน  2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖2 
ประธานสภาเทศบาล               สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  3  เมื่อวันท่ี  16  กันยายน  2562 ซึ่งทางเลขานุการสภาเทศบาล 

ตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  
๒๕๖2  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี  16  กันยายน  2562  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               11         เสียง 
    ไม่รับรอง              -          เสียง 
                                        งดออกเสียง           1         เสียง 
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    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
ประธานสภาฯ  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จำนวน  3 

รายการ เชิญนายกเทศมนตรีครับ  

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
โอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
จำนวน  3  รายการ   ดังนี้ 

                     โอนเพิ่มรายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชัฏพลกิจ  (ทางไปบ้าน  
สท.สวาท ดวงพายัพ) บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13  จำนวน 389,800 บาท  
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.00 เมตร หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๑๗๐ 
เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่
ตามสภาพ ตามแบบ ท.1 - 01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ๑  ป้าย 
จำนวน  389,800 บาท จ่ายเงินรายได้ จำนวน 83,000 บาท จ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จำนวน  306,800  บาท (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)           
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 
49  ข้อ 43)   

         โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน   69,800  บาท 

2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  จำนวน  110,000  บาท 

3) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา  จำนวน  105,000  บาท 

4) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ จำนวน  
105,000 บาท 
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โอนเพิ่มรายการที่  2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  (รางยู+ฝาวี)  ถนน
ประชาองอาจ  (ฝ่ังทิศตะวันออก ต่อจากแยก ถนนเยี่ยมพัฒนา เช่ือมกับถนนประชา
ร่วมมิตร) บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13  จำนวน 272,600  บาท 
- ขนาดกว้าง 0.55 ม. ลึกเฉล่ีย 0.575  ม.ฝาหนา0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 145 ม. 
ตามแบบเทศบาลตำบลอาจสามารถกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน  1 ป้าย จำนวน  272,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 55  ข้อ 57) 
โดยโอนลดงบประมาณ  ดังนี้ 

1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล  
จำนวน  40,000  บาท 

2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ  จำนวน 10,000  บาท 

3) แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนพนักงาน  จำนวน  200,000  บาท 

4) แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 12,600 บาท 

5) แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  รายการโครงการ
ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์  จำนวน  10,000  บาท 
โอนเพิ่มรายการที่  3  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ถนนกิจเสนา (ซอยบ้านมณฑล  
ทองภูเหวด) บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 จำนวน  92,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 65  ม. หรือพื้นท่ี  คสล. 
ไม่น้อยกว่า  162.50 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ ท.1 - 01 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน   1  ป้าย จำนวน  92,000  บาท จ่าย
จากเงินรายได้  จำนวน  22,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัว จำนวน  70,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 52  ข้อ 50)  
โดยโอนลดงบประมาณ  ดังนี้ 

1) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จำนวน  70,000  บาท 

2) แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร  จำนวน  22,000  บาท 
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   เหตุผล 
เนื่องจาก  เทศบาลมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีสัญจรไป-
มา ประกอบกับระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด 
๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบล
อาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน
    3 รายการโปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 
มติที่ประชุม   อนุมัติ              11      เสียง 
    ไม่อนุมัติ              -        เสียง 
    งดออกเสียง          1       เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        3.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2  หมวดค่า 
ประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 รายการ ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ียังมิได้ก่อ
    หนี้ผูกพัน จำนวน  3 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  ในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  3  รายการ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  ดังนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชัฏพลกิจ (ทางไปบ้าน สท.สวาท ดวงพายัพ)                 
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13  จำนวน 389,800 บาท  
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.00 เมตร หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๑๗๐ 
เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่
ตามสภาพ ตามแบบ ท.1 - 01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ๑  ป้าย 
จำนวน  389,800 บาท จ่ายเงินรายได้ จำนวน 83,000 บาท จ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จำนวน  306,800  บาท (ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)           
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 
49  ข้อ 43) 
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2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  (รางยู+ฝาวี) ถนนประชาองอาจ (ฝั่งทิศ
ตะวันออก ต่อจากแยก ถนนเยี่ยมพัฒนา เชื่ อมกับถนนประชาร่วมมิตร )          
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13  จำนวน 272,600  บาท 
- ขนาดกว้าง 0.55 ม. ลึกเฉล่ีย 0.575  ม.ฝาหนา0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 145 ม. 
ตามแบบเทศบาลตำบลอาจสามารถกำหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน  1 ป้าย จำนวน  272,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 55  ข้อ 57) 
3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ถนนกิจเสนา (ซอยบ้านมณฑล  ทองภูเหวด)    
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13  จำนวน  92,000 บาท 
- ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 65 ม. หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า  162.50 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ ท.1 - 01 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 92,000 บาท จ่ายจากเงิน
รายได้  จำนวน  22,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัว จำนวน  70,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 52  ข้อ 50) 
เหตุผล 
เนื่องจาก เทศบาลตำบลอาจสามารถยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ   
พัสดุฯ ประกอบกับขณะนี้ เป็นห้วงเวลาใกล้ท่ีจะส้ินปีงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๖2      
แล้วแต่เทศบาลตำบลอาจสามารถไม่สามารถท่ีจะดำเนินการก่อสร้างได้ เพื่อประโยชน์
ทางราชการและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินจำนวน
ดังกล่าวนี้ไว้โดยท่ียังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ  ๕๙ ได้กำหนดไว้ว่า   
“ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการ  ก่อหนี้
ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี  
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าว   ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว  หากยังไม่ได้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม” จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติครับ 

 






