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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี   ๒๕๖2  สมัยที่  ๑  คร้ังที่  ๑ 

เม่ือวันจันทร์  ที่  4  กุมภาพันธ์   ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาเทศบาล สมเกียรติ  พันทองคำ  
๒ นายทองใส  วิจารจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล 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 นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ใจกว้าง  

๑๐ นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ สมาชิกสภาเทศบาล สวาสด์ิ  ดวงพายัพ  
๑๑ นายตี  พวงพี่ สมาชิกสภาเทศบาล ตี  พวงพี่  
๑๒ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์    
๑๓ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาล จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม       
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายจรนิทร์  สายเชื้อ นายกเทศมนตรี จรินทร์  สายเชื้อ  
๒ นายไพโรจน์  สายเชื้อ รองนายกเทศมนตรี ไพโรจน์  สายเชื้อ  
๓ นางกาญจนา  แสนพรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กาญจนา  แสนพรม  
๔ นายสุวรรณ  สัตยาคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ  สัตยาคุณ  
๕ นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผ่องพรรณ  มุริกานนท์  
๖ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
๗ นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
8 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์ 

 

9 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรินทร์  หาญสุริย์  
10 นางสาวมะลิวัลย์  พนัทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองคำ  
๑1 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
12 นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
13 นายกิต  สมัครวงศ์ นิตกรชำนาญการ กิต  สมัครวงศ์  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
14 นายเกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย ์  

15 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
16 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กนกพร  เอกวุธ  
17 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยาบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
18 นางนภัทรษกร  วิจิตขจ ี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
19 นายอนนัต์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน อนันต์  พลแดง  
20 นายบุญทัน  นิลฉว ี ตัวแทนชาวบ้าน บุญทัน  นิลฉวี  

เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      
เข้าห้องประชุมสภาเพื่อดำเนินการประชุม 
    นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖๑  สมัยท่ี  ๑  ตามท่ีสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖1  สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  
โดยท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖2 สมัยท่ี ๑  เริ่มต้ังแต่ 
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา  ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล
อาจสามารถ สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี ๒๕๖2  สมัยท่ี ๑  ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  ถึงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖2  มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศ     
มาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2  ลงช่ือ          
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี 1  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ  1.1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบล   
ประธานสภาเทศบาล   อาจสามารถ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
    1.2  แผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ (พ.ศ. 2561 - 2564)  
                                          เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 7  ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 25  มกราคม  2562 

1.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-
2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 
2561 

ที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ประจำป ี๒๕๖๑ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว        
มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
แก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
อาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖๑  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  1 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                   10     เสียง 
    ไม่รับรอง                  -      เสียง 
                                        งดออกเสียง              1      เสียง 

    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑ การกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี ๒  , สมัยท่ี ๓ , สมัยท่ี ๔  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ 

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562  สมัยท่ี 2  เชิญครับ 

นายสวาสดิ์  ดวงพายัพ           ผมขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๒  ให้กำหนด 
สมาชิกสภาเทศบาล           ระหว่างวนัท่ี  ๑ – ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๖2  ครับ 
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง    ๑. นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์     
 ๒. นายบุญมา  ทองภูเหวด     

นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ/หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับว่า เห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   

๒๕๖2  สมัยท่ี 2 กำหนดระหว่างวันท่ี 1 – 30  พฤษภาคม  2562  ตามท่ี 
ท่านสวาสด์ิ  ดวงพายัพ เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             10        เสียง 
   ไม่เห็นชอบ            -          เสียง 
   งดออกเสียง           1         เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ เชิญท่านสมาชิกเสนอการกำหนดสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี ๓        
ประธานสภาเทศบาล               เป็นลำดับต่อไปครับ  
 

นายมาโนชย์  สวัสด์ิพาณิชย์ ผมขอเสนอการกำหนดสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓  ให้กำหนด 
สมาชิกสภาเทศบาล  ระหว่างวนัท่ี  ๑ - ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖2 ครับ 
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง    ๑.  นายปรีดา  กุลสุวรรณ    
 ๒.  นายอำคา  อินทะแพทย์    

นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ/หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับว่า เห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   

๒๕๖2  สมัยท่ี 3  ให้กำหนดระหว่างวันท่ี 1 – 30  สิงหาคม  2562  ตามท่ี 
ท่านมาโนชย์  สวัสด์ิพาณิชย์ เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ               10       เสียง 
   ไม่เห็นชอบ              -        เสียง 
   งดออกเสียง             1       เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ เชิญท่านสมาชิกการกำหนดเสนอสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี 4 เชิญครับ      
ประธานสภาเทศบาล                   

นายปรีดา  กุลสุวรรณ  ผมขอเสนอการกำหนดสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๔ ให้กำหนดระหว่าง  
สมาชิกสภาเทศบาล  วันท่ี  ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖2 ครับ 
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ผู้รับรอง    ๑. นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล     
 ๒. นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์     

นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ/หากไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับว่า เห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี   

๒๕๖2  สมัยท่ี 4 ตามท่ีท่านปรีดา  กุลสุวรรณ เสนอหรือไม่ ท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ                 9       เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               -       เสียง 
   งดออกเสียง              2      เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.๒  การกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖3   สมัยท่ี ๑  เชิญครับ 
 

นายทองใส  วิจารจันทร ์ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  ๒๕๖3 สมัยท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ๒๕๖3  เป็นต้นไป โดยมีกำหนด  ๓๐  วัน ครับ 
 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



[๕] 
 

ผู้รับรอง    ๑.  นายอำคา  อินทะแพทย์     
 ๒.  นายบุญมา  ทองภูเหวด    

นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ/หากไม่มี  
ประธานสภาฯ   ผมขอมติท่ีประชุมเลยนะครับว่าเห็นควรกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ 

ประจำปี  ๒๕๖3  สมัยท่ี  ๑  ระหว่างวันท่ี  ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖3  เป็นต้นไป  
โดยมีกำหนด  ๓๐  วัน ตามท่ีท่านทองใส  วิจารจันทร์ เสนอ  ท่านใดเห็นด้วย
โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ                 10    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               -      เสียง 
   งดออกเสียง               1    เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          ๓.๓  ญัตติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕62  หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการโครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ  มีความต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการ  โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ดังนี้ 

         ข้อความเดิม   
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดย
ปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 
(ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)  กว้างเฉล่ีย 
6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 154 เมตร หรือ
พื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบล  อาจสามารถ
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย   งบประมาณ  
382,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน (ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 หน้า 39 ข้อท่ี 1)   



[๖] 
 

         ข้อความใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ 13     
(ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic  Concrete)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาร่วมมิตร บ้าน    
อาจสามารถ หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 
(Asphaltic  Concrete)  
ช่วงที่ 1  กว้างเฉล่ีย 8.00  ม. หนาเฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 140 ม. 
ช่วงที่ 2  กว้างเฉล่ีย 5.00  ม. หนาเฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 29  ม.   
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  169  ม.  หรือพื้นท่ีก่อสร้างรวมทางเช่ือมไม่น้อยกว่า  
1,312  ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท (แบบเลขท่ี ทถ-7-201) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ  382,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ตามบัญชีแก้ไข
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ (พ .ศ. 2561 -2564) เพิ่ ม เติม 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 (ครั้งท่ี 1) หน้า 2 ข้อท่ี 1)   
เหตุผล 
เนื่องจาก  เทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน คสล. ถนน
ประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไปมาให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๙  กำหนดให้
การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้
สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ  

 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง รายการ โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 
(ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ            11        เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -        เสียง 
   งดออกเสียง         1       เสียง 
 
 
 



[๗] 
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.๔  ญัตติขอรับความเห็นชอบให้รับการอุทิศท่ีดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ตำบลอาจสามารถ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยได้มีราษฎรประสงค์จะอุทิศท่ีดินให้แก่เทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อนำไป

ก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๒ สาย คือ  
๑) สายจากถนนข้างร้านน้ำคำการเกษตรถึงทางหลวงแผ่นดินเส้นอาจสามารถ-
พนมไพร  ๒) สายจากถนนราษฎรภิรมณ์ ถึงถนนชัฏพลกิจ ดังนี้ 
๑.  สายจากถนนข้างร้านน้ำคำการเกษตรถึงทางหลวงแผ่นดินเส้นอาจสามารถ- 
พนมไพร มีผู้อุทิศท่ีดินให้แก่เทศบาลตำบลอาจสามารถ จำนวน ๘ ราย ๘ แปลง 
คือ 
๑.๑)  นายจรูญโรจน์ บุตรรักษา โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๒๑๔๔ ขนาดกว้าง ๑ เมตร 
        ยาว ๒๑.๒๔ เมตร เนื้อที่ ๒๑.๑๗ ตารางเมตร หรือ ๕.๒๙ ตารางวา 
๑.๒)  นางนิจพร บุตรรักษา โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๔๔๔๔ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว  
        ๕๐.๒๐ เมตร เนื้อที่ ๕๐.๒๖ ตารางเมตร หรือ ๑๒.๕๖ ตารางวา 
๑.๓)  ด.ต.รังสันต์ นามศิริ โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๒๑๓๕ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว    
        ๑๕.๔๓ เมตร เนื้อที่ ๑๕.๓๕ ตารางเมตร หรือ ๓.๘๔ ตารางวา 
 
๑.๔)  ร.ต.อ.สุนทร สีสมัย โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๔๒๔ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว  
        ๒๗.๙๖ เมตร เนื้อที่ ๒๗.๙๗ ตารางเมตร หรือ ๖.๙๙ ตารางวา 
๑.๕)  นางคำศิริ สุนทรา โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๑๒๓๔ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว 
        ๑๔.๗๔ เมตร เนื้อที่ ๑๔.๗๔ ตารางเมตร หรือ ๓.๖๘ ตารางวา 
๑.๖)  นางลัดดา โสรมรรค โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๑๘๘ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว  
        ๒๒.๓๔ เมตร เนื้อที่ ๘๙.๐๔ ตารางเมตร หรือ ๒๒.๒๖ ตารางวา 
๑.๗)  นางสุนิสา วงษ์ศิลป ์โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๘๗๓๒๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว  
        ๓๔.๒๐ เมตร เนื้อที่ ๑๐๖.๕๓ ตารางเมตร หรือ ๒๖.๖๓ ตารางวา 
๑.๘)  นางทองสา เร็วรุด โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๕๐ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว  
        ๑๑๘.๐๙ เมตร   เนื้อที่ ๑๒๐.๑๘ ตารางเมตร หรือ ๓๐.๐๔ ตารางวา  

    รวมเนื้อที่ท้ังหมด ๔๔๕.๒๔ ตารางเมตร หรือ ๑ งาน ๑๑.๓๑ ตารางวา 
๒. สายจากถนนราษฎรภิรมณ์ ถึงถนนชัฏพลกิจ  มีอุทิศท่ีดินให้แก่เทศบาลตำบล          
อาจสามารถ เพื่อนำไปก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 
๓ ราย ๗ แปลง คือ 

    ๒.๑)  นายสำเร็จ สุระมณี โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๒๕๒๕ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร  
        ยาว  ๕๕.๓๐ เมตร   เนื้อที่  ๖๖.๓๖ ตารางเมตร หรือ ๑๖.๕๙ ตารางวา 
๒.๒)  นางบุญโฮม ผ่องผุดผาด โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๔๓๙๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร 
        ยาว ๕๐.๖๐ เมตร   เนื้อที่  ๖๐.๗๒ ตารางเมตร หรือ ๑๕.๑๘ ตารางวา 

    ๒.๓)  นางบุญโฮม ผ่องผุดผาด โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๔๓๙๒ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร  
        ยาว ๔๙.๐๐ เมตร เนื้อที่ ๕๘.๘๐ ตารางเมตร หรือ ๑๔.๗๐ ตารางวา 

    ๒.๔)  นางบุญโฮม ผ่องผุดผาด โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๔๓๙๑ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร 
        ยาว ๔๔.๐๐ เมตร เนื้อที่  ๕๒.๘๐ ตารางเมตร หรือ ๑๓.๒๐ ตารางวา 

    ๒.๕)  นายฉันท์ โยธาเสน โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๙๐๓ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร  
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        ยาว  ๔๖.๑๐ เมตร เนื้อที่  ๕๕.๓๒ ตารางเมตร หรือ ๑๓.๘๓ ตารางวา  
    ๒.๖)  นายฉันท์ โยธาเสน โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๙๐๔ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  

        ยาว ๓๐.๐๐ เมตร เนื้อที่  ๑๕.๐๐ ตารางเมตร หรือ ๓.๗๕ ตารางวา 
    ๒.๗)  นายฉันท์ โยธาเสน โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๗๙๐๕ ขนาดกว้าง ๐.๕ เมตร  

        ยาว ๒๕.๐๐ เมตร เนื้อที่ ๑๒.๕๐ ตารางเมตร หรือ ๑.๑๓ ตารางวา 
    รวมเนื้อท่ี ๓๒๑.๕๐ ตารางเมตร หรือ ๘๐.๓๗ ตารางวา 

จึงมีความจำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้รับการอุทิศท่ีดินดังกล่าว 
หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ รับการอุทิศท่ีดินให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลอาจสามารถจากนายจรูญโรจน์ บุตรรักษา ,นางนิจพร 
บุตรรักษา , ด.ต.รังสันต์ นามศิริ  , ร.ต.อ.สุนทร สีสมัย , นางคำศิริ สุนทรา ,    
นางลัดดา โสรมรรค, นางสุนิสา วงษ์ศิลป์, นางทองสา เร็วรุด ,นายสำเร็จ สุระมณี,  
นางบุญโฮม ผ่องผุดผาด  และนายฉันท์ โยธาเสน เพื่อให้เทศบาลฯ นำไปก่อสร้าง
เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก สบาย ยิ่งขึ้น 
เหตุผล 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศท่ีดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการใน
ท่ีดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ 
๑. กรณีท่ีมีผู้อุทิศท่ีดินให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับการอุทิศ
ท่ีดินจากราษฎรหรือเข้าไปดำเนินการในท่ีดินเอกชน จัดทำหนังสือแสดงความ
ประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป
ดำเนินการ โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ ท่ีดินท่ีอุทิศให้กับทางราชการหรือจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ ต้องเป็น
ท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในท่ีดินนั้นโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย หากท่ีดินนั้นมีภาระผูกพัน ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน 
๑.๒ ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินหรือยินยอมจะให้ทาง
ราชการเข้าไปดำเนินการ รวมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้างและพืชผลต่างๆท่ีอยู่
บนท่ีดิน พร้อมแผนท่ีแสดงขอบเขตและเนื้อท่ีของท่ีดินท่ีจะอุทิศหรือยินยอมให้
ทางราชการเข้าไปดำเนินการ แล้วให้เจ้าของท่ีดินและผู้มีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ี
สาธารณประโยชน์ ลงช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ในกรณีมีเอกสาร
สิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินให้สำเนาประกอบเรื่องไว้ด้วย 
๑.๓ การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศท่ีดินหรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้า
ไปดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำ ๔ ชุด มีข้อความและรายละเอียดถูกต้องตรงกัน 
เก็บไว้ท่ีหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ี เจ้าของท่ีดิน หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ี
สาธารณะตามกฎหมาย และสำนักงานท่ีดินท้องท่ี แห่งละ ๑ ชุด 
๒. หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของท่ีดินสามารถทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมรับโอนท่ีดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสำนักงานท่ีดินให้ถูกต้องครบถ้วน
ได้ ก็ให้ดำเนินการด้วย 
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๓. สำหรับกรณีท่ีราษฎรอุทิศท่ีดินให้รัฐหรือรัฐเข้าไปดำเนินการในท่ีดินของเอกชน
ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของท่ีดินสามารถดำเนินการ
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้เพียงใด  ก็ให้ดำเนินการต่อไปด้วย 
๔. ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศท่ีดินให้กับ
ราชการ หรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เท่าท่ีพอจะดำเนินการให้
ได้ เช่น อาจกำหนดให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดำเนินการ ณ ภูมิลำเนาหรือท่ีผู้อุทิศท่ีดิน
ให้ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศท่ีดิน เป็นต้น 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(กวจ) ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนด
ไว้ว่า “เนื่องจากการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวด้วย” 
เทศบาลตำบลอาจสามารถพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับการอุทิศท่ีดินเพื่อนำไป
ก่อสร้างทางสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น  
จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบครับ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับการอุทิศท่ีดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบล  

อาจสามารถ  โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ              

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             11           เสียง 
   ไม่เห็นชอบ            -            เสียง 
   งดออกเสียง           1           เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.๕  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  3  โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้สภา

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติจำนวน  3  โครงการ  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 
จ่ายขาดเงินสะสมในส่วนท่ีเก็บรักษาไว้ ณ  เทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม
และเป็นกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
๑.  โครงการปรับปรุงถนนดิน  ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามปั๊ม ปตท.) บ้านชูชาติ 
หมู่ท่ี 15  โดยปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉล่ีย  4.00 - 
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5.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า  280  ม. ผิวจราจรลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  ม. ตาม
แบบ ทถ -2 -304  พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน  1  ป้าย 
งบประมาณ  200,๐๐๐ บาท  (สองแสนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 7   หน้าท่ี 
18  ข้อท่ี 5 )    
๒.  โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนนเทศบาล 9 (ข้างเทศบาลเก่า) บ้านอาจสามารถ 
หมู่ท่ี  13 โดยปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 278 ม. ผิวจราจรลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 ม. ตามแบบ ทถ-2-304 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย งบประมาณ  219,500  
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
อาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี  7  หน้าท่ี 18  
ข้อท่ี 4 )    
๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาองอาจ บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13  
โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 183  ม. หรือหรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1 ,168  
ตร.ม. ตามแบบ ทถ-7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
งบประมาณ 339,200 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)     
(ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  7   หน้าท่ี  17  ข้อท่ี 2 )    
รวม 3  โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน จำนวน  758,700  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปด
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิ น         
การฝากเงิน การเก็บ   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89  กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 



[๑๑] 
 

ในการดำเนินการตามโครงการท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปเพื่อบริการชุมชน
และสังคมรวมท้ังเป็นไปเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน อีกท้ังสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบล       
อาจสามารถ  ณ  วันท่ี  15  มกราคม  2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๒] 
 

 
 

   จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  3  โครงการ ดังกล่าว 
   โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ                11       เสียง 
   ไม่อนุมัติ               -        เสียง 
   งดออกเสียง           1       เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.๖  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2   
ประธานสภาเทศบาล  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ จัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้       
หลักการ 
ขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
รายการที่  ๑  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน  2  เครื่องๆ ละ  
17,000 บาท  เป็นเงินท้ังส้ินจำนวน  34,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจำปี พ.ศ.  2562  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
(ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 7 หน้าท่ี 19 ข้อท่ี 1) โดยโอนลดงบประมาณ  จาก
แผนงานดังต่อไปนี้ 
รายการที่ ๑ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จำนวน  
34,๐๐๐  บาท  
 
 
 



[๑๓] 
 

 
 
เหตุผล 
เนื่องจาก เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานสำนักงาน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่
ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

  ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                       
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน  2 เครื่อง โปรดยกมือ
ขึ้นด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ              11         เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -          เสียง 
   งดออกเสียง         1         เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.7  ญัตติขอรับความเห็นชอบตัดต้นไม้ยางนาในเขตทางสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับแจ้งจากอำเภออาจสามารถว่า โรงเรียนเช้ือ

จรูญวิทย์ ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตัดต้นไม้ยางท่ียืนต้นตายบริเวณหน้า
โรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ จึงมีความจำเป็นท่ีเทศบาลตำบลอาจสามารถจะต้อง
ดำเนินการขอตัดต้นยางนา เพื่อความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ตัดต้นไม้ยางท่ียืนต้นตาย
บริเวณหน้าโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ เนื่องจากหากหักโค่นลงมา อาจเป็นอันตรายแก่
ครู นักเรียน ประชาชนท่ัวไป รวมทั้งทรัพย์สินของโรงเรียนและบ้านใกล้เรือนเคียง 
จากการตรวจสอบปรากฏว่า ต้นยางอยู่ในเขตถนนประชาองอาจ หมู่ท่ี ๑ ตำบล
อาจสามารถ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เทศบาลจึงได้จัดทำประชา
พิจารณ์ประชาชนในหมู่ท่ี ๑ ปรากฏว่า ประชาชนให้ความเห็นชอบให้ตัดไม้ยาง 
จำนวน ๑๖๕ ราย จึงได้เสนอญัตตินี้ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้ให้
ความเห็นชอบให้ตัดไม้ยางต้นดังกล่าว เพื่อจะได้ขออนุญาตตัดไม้ยางต่อไป 



[๑๔] 
 

 
 

 






