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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี   ๒๕๖2  สมัยที่  ๑  คร้ังที่  2 

เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี  28  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 นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์  
๕ นายปรีดา  กุลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีดา  กุลสุวรรณ  
๖ นายบุญมา  ทองภูเหวด สมาชิกสภาเทศบาล บุญมา  ทองภูเหวด  
๗ นายประณต  วิยะรส สมาชิกสภาเทศบาล ประณต  วิยะรส  
๘ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ใจกว้าง  
๙ นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ สมาชิกสภาเทศบาล สวาสด์ิ  ดวงพายัพ  

๑๐ นายตี  พวงพี่ สมาชิกสภาเทศบาล ตี  พวงพี่  
๑๑ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์    
๑๒ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาล จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม  1. นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล    ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล   ติดภารกิจ 

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 นายกิต  สมัครวงศ์ นิตกรชำนาญการ กิต  สมัครวงศ์ 

 

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 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
14 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยาบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  

15 นางนภัทรษกร  วิจิตขจ ี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
16 นางจนัดี  วิญญคาม ตัวแทนชาวบ้าน จันดี  วิญญคาม  
17 นายอนนัต์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน อนันต์  พลแดง  

 
เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      
เข้าห้องประชุมสภาเพื่อดำเนินการประชุม     

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี 2 ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  แจ้งแนวทางการกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันทำเป็นการสนับสนุน 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ประจำป ี๒๕๖2 สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4  กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเลขานุการ

สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว        
มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
แก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
อาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  4  
กุมภาพันธ์ 2562  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               10         เสียง 
    ไม่รับรอง              -          เสียง 
                                        งดออกเสียง          1          เสียง 

    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  3  โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ  มีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้สภา  

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติจำนวน  3  โครงการ  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 
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หลักการ 
จ่ายขาดเงินสะสมในส่วนท่ีเก็บรักษาไว้ ณ  เทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการบริการชุมชนและสังคม
และเป็นกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  จำนวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาองอาจ หมู่ ท่ี 13      
(กม.0+368 - 0+453)  จำนวน  332,000  บาท 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 85 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1 - 01  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1  ป้าย งบประมาณ  332,๐๐๐ บาท  
(สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 7   หน้าท่ี 17  ข้อท่ี 7)  
๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไชยสิทธิ์ (จาก กม. 0+143 -
0-409) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน  
439,000  บาท 
- ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 – 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
270 เมตร  หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,486  ตารางเมตร ตามแบบ ทถ-7-
201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน  1  ป้าย งบประมาณ 
439,000 บาท (ส่ีแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  (ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  7   
หน้าท่ี 17  ข้อท่ี 3)   
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอำนวยสุข 1/1 (หน้าบ้าน ผอ.
พูลทรัพย์)  บ้านชูชาติ หมู่ 15   จำนวน  150,000  บาท 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 124  
เมตร  หรือพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 496  ตารางเมตร ตามแบบ     
ท.1 - 01  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน   1 ป้าย งบประมาณ 
322,000 บาท (สามแสนสองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 5 หน้าท่ี 
44 ข้อท่ี 14)  โดยขอจ่ายจากเงินสะสมในส่วนท่ีเก็บรักษาไว้ ณ เทศบาลตำบล
อาจสามารถ ในครั้งนี้ จำนวน  150,000  บาท  และจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  172,000  บาท   
รวม 3  โครงการ เป็นเงินท้ังส้ิน จำนวน  921,000  บาท (เก้าแสนสองหมื่น  
หนึ่งพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บ   รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89  กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3)  ใหก้ันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ในการดำเนินการตามโครงการท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปเพื่อบริการชุมชน
และสังคมรวมท้ังเป็นไปเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน อีกท้ังสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบล       
อาจสามารถ  ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2562 มีรายละเอียด ดังนี้   
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1)  หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561 24,403,947.70     

(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายได้ค้างรับ

บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. 4,702,454.91     

บัญชีลูกหน้ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 87,822.25           

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า(ใหม่) 8,000.00             

ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 133,685.77        

หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน 1,000.00             

บัญชีลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม- สถานธนานุบาล -                      

บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร -                      

บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) -                      

ยอดผลต่างจากการช าระหน้ีระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหน้ี 7,398,322.41     12,331,285.34      
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้ 12,072,662.36     (1)

2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561 23,620,505.08     

(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน)

บวก รายได้รัฐบาลค้างรับ -                        

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 386,800.00        

(รวมเงินอุดหนุนท่ีได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 667,214.48        

บัญชีรายจ่ายรอคืนจังหวัด -                      

บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย -                      

บัญชีเงินทุนส ารองเงินสะสม 10,493,828.24   11,547,842.72      
ยอดเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้ 12,072,662.36     (2)

หมายเหตุ  ยอดเงินสะสมตาม  (1)  และ  (2)  จะต้องมียอดเท่ากัน

เทศบาลอาจสามารถ   จะมีเงินสะสมท่ีจะน าไปบริหารได้  ดังน้ี

ยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2561  (ยอดตาม  (1)  หรือ  (2) 12,072,662.36     

หัก เงินยืมเงินสะสมท่ียังไม่ส่งใช้  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม 2561 -                      

เงินเดือนพนักงานและคณะผู้บริหาร 3  เดือน  (มกราคม  2562 - มีนาคม  2562) 4,300,560.00     

เงินเดือน/ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก/ประกันสังคม 3 เดือน (มกราคม 2562 - มีนาคม  2562) 159,630.00        

เงินบุคลากรถ่ายโอน/ค่าเล่าเรียน -                      

เงินฟ้ีนฟูผู้ติดยาเสพติด/เงินอบรมผู้ผ่านการติดยาฯ -                      

เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3  เดือน (มกราคม 2562  - มีนาคม 2562) 1,336,800.00     

เงินส ารองกรณีสาธารณภัย 10% 4,519,208.00     10,316,198.00      

เงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 758,700.00        758,700.00           

เงินสะสมท่ีอนุมัติและด าเนินการแล้ว 76,000.00           76,000.00             
คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้  ณ  วันท่ี 14  กุมภาพันธ์ 2562 921,764.36         

หมายเหตุ     เงินทุนส ารองเงินสะสม    ณ  วันท่ี  14  กุมภาพันธ์ 2562 10,493,828.24      

หัก จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม -                        

เงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ -                        
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม 10,493,828.24     

**10% ของเงินงบประมาณรายจ่าย( 45,192,080)
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จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณา
อนุมัติครับ  

 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3  โครงการดังกล่าว  
    โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ            10        เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -         เสียง 
   งดออกเสียง         1        เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ๓.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณมาสมทบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ  มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  เพื่อสมทบโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อให้
สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ  จำนวน  1  รายการ  โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

             หลักการ     
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  เพื่อมาสมทบจ่ายตาม
โครงการท่ีได้ขออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภค  
รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอำนวยสุข 1/1 (หน้าบ้าน 
ผอ.พูลทรัพย์) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15  (ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 5 หน้าท่ี 44 ข้อท่ี 14) 
จำนวน  172,000  บาท โดยโอนลดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
โอนลดรายการท่ี 1  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ ค่าจ้างปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน  70,000  บาท    
โอนลดรายการท่ี 2  โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  จำนวน  102,000  บาท    

      เหตุผล 
เนื่องจาก  เป็นความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  เทศบาลตำบลอาจสามารถจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมาของประชาชนท่ัวไป ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗       
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น 
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