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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี   ๒๕๖2  สมัยที่  2  คร้ังที่  ๑ 

เม่ือวันพุธ  ท่ี   ๒๒  พฤษภาคม   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 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       

๑. นายปรีดา  กุลสุวรรณ    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล     ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายจรนิทร์  สายเชื้อ นายกเทศมนตรี จรินทร์  สายเชื้อ  
๒ นายปราโมทย์  สายเชื้อ รองนายกเทศมนตรี ปราโมทย์ สายเชื้อ  
๓ นายไพโรจน์  สายเชื้อ รองนายกเทศมนตรี ไพโรจน์  สายเชื้อ  
๔ นางกาญจนา  แสนพรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กาญจนา  แสนพรม  
๕ นายสุวรรณ  สัตยาคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ  สัตยาคุณ  
๖ นางนนัทิยา ถนัดค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑ นันทิยา ถนัดค้า  
๗ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
8 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย 

 

9 นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผ่องพรรณ  มุริกานนท์  
10 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
๑1 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรินทร์  หาญสุริย์  
12 นางสาวศิริกุล สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล สาศิริ  



[๒] 
 

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑๓ นางสาวมะลิวัลย์  พนัทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองคำ  

14 นางนภัทรษกร วิจิตขจ ี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร วิจิตขจี  

15 นางสาวรุ่งนภา ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา ภูงาแก้ว  
16 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
17 นางสาวศรัญญา  พารา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศรัญญา  พารา  
๑๘ นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรชำนาญการ กิต  สมัครวงศ์  

 
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  ๒๕๖๒  สมัยท่ี ๒  ตามท่ีสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  
โดยท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๒  เริ่ม
ต้ังแต่ วัน ท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีกำหนด  ๓๐  วัน นั้น                 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔ และ มาตรา ๒๕   แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ   สมัยประชุมสามัญ   ประจำปี  ๒๕๖2  
สมัยท่ี  ๒  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖2  ถึงวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  2562  
มีกำหนด ๓๐วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วัน ท่ี          
เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2  ลงช่ือ  นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖2  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี 1  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

 ๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๘ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปี  ๒๕๖๒  สมั ย ท่ี  ๑  ครั้ ง ท่ี  ๒  เมื่ อ วัน ท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒              

ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็น              
การล่วงหน้าแล้ว    มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖๒  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒    
เมื่อวันท่ี   ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               ๑๐         เสียง 
    ไม่รับรอง             -           เสียง 
                                        งดออกเสียง         ๑           เสียง 

    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑ โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 
นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ  มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 

เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติจำนวน   ๑  โครงการ  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่ีต้องจัดทำขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และเป็นโครงการท่ีเทศบาลตำบล   
อาจสามารถได้รับมอบภารกิจจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดำเนินการเอง  
ดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองหูลิง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- มีพื้นท่ี ท่ีทำการปรับปรุงท้ังหมดประมาณ ๑ ไร่ ๘๔ ตารางวา ดังนี้   งาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินโดยรอบ  งานก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้า งาน 
ม้านั่งรอบหนองหูลิง งานป้าย (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
อาจสามารถกำหนด) งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท  (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน)   (ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอาจสามารถ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๘   หน้าท่ี  ๑๗  ข้อท่ี  ๑  )    
ร ว ม  ๑   โค ร งก า ร  เป็ น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น  จ ำ น ว น   ๔ ๙ ๙ ,๕ ๐ ๐  บ า ท                                      
(สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)    
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 เหตุผล 

เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบั บ ท่ี  4) พ .ศ . 2561   ข้อ  87  กำหนดว่ า ทุกวัน ส้ินปี งบประมาณ                       
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสม
ประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 

1. กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ  วันท่ี 1 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

2.  กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน                    
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  หากมีความจำเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ซึ่งสถานะการเงินการคลังเทศบาลตำบลอาจสามารถ  ณ วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม 
2562  ดังนี้ 
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๑. เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณต้ังจ่ายท้ังส้ิน จำนวน 45,192,080  บาท 

๒. เทศบาลมีเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม 2562 จำนวน 
10,493,๘28.24  บาท 

๓. เงินทุนสำรองเงินสะสมในวงเงิน 15 % ของจำนวนเงินตามเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เป็นจำนวน 
6,778,812  บาท  

๔. เงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนท่ีเกิน 15 % ของจำนวนเงินตามเทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจำนวน 
3,715,016.24  บาท  ซึ่งอยู่ในอำนาจของสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ
ท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (๒)  ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามข้อ ๘๙ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กิจการท่ีจัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือนร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งใน
การดำเนินการเรื่องนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
อนึ่งโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองหูลิง เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี ๑๐   
ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อบริการชุมชนและสังคม เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการ                
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตามเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นให้สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสม 
หรือเงินทุนสำรองเงินสะสม หากไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือ
เงินทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89/1 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1673 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 
2562  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม หรือเงินทุนสำรองเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมาย
ภารกิจในงานพิธีบรมราชาภิเษกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดแล้ว ปรากฏตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0023.4/              
ว2543 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2562 
จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ 






