
ห น้ า  | 1 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี   ๒๕๖2  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๑ 

เม่ือวันจันทร์ ที่ 5  สิงหาคม   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 นายสุวรรณ  สัตยาคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ  สัตยาคุณ  
๔ นางกาญจนา  แสนพรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กาญจนา  แสนพรม  
๕ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
๖ นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผ่องพรรณ  มุริกานนท์  
๗ นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
๘ นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์ 

 

9 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
10 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองคำ  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑1 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรชำนาญการ  กิต  สมัครวงศ์  
๑2 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
๑3 นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติงาน พนิจดา  สาระภักดี  
๑4 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
15 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
16 นายเกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์  
17 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
18 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กนกพร  เอกวุธ  
19 นางสาวนิตยา  ศิลปักษา จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ นิตยา  ศิลปักษา  
20 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
21 นางวิตาพร  ขันโมลี เจ้าพนักงานธุรการ วิตาพร  ขันโมลี  
22 นางภัคธิมา  สุมามิตร์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ภัคธิมา  สุมามิตร์  
23 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
24 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
25 นายบุญทัน  นิลฉวี ตัวแทนชาวบ้าน บุญทัน  นิลฉวี  
26 นางสุพรรณ์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน สุพรรณ์  พลแดง  

เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
เพื่อดำเนินการประชุม 
    นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา   เทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓  ตามท่ีสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ    
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  4  กุมภาพันธ์  ๒๕๖2  
โดยท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖2 สมัยท่ี ๓  เริ่มต้ังแต่ 
วันท่ี ๑  สิงหาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น  อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา  ๒๔ และ มาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖1   สมัยท่ี  ๓  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖2  ถึง
วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖2  มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 9  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2  ลงช่ือ นายสมเกียรติ  พันทองคำ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี   
ประธานสภาฯ   ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๑  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ  
ได้ประกาศเมื่อวันท่ี 14  มิถุนายน 2562 

ที่ประชุม   ทราบ        

    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ ประจำปี 
ประธานสภาฯ ๒๕๖2 สมัยท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  22  พฤษภาคม  ๒๕๖2  ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาล

ตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  
๒๕๖2  สมัยท่ี  2  เมื่อวันท่ี  22 พฤษภาคม  ๒๕๖2  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               11         เสียง 
    ไม่รับรอง             -           เสียง 
                                        งดออกเสียง          1          เสียง 

    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑  ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ   ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ           เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญั ติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจำปี   

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖3  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ      
ในสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้    

 

หลักการ 
เพื่อให้เทศบาลตำบลอาจสามารถได้มีเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลอาจสามารถ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  และงบเฉพาะการกิจการ
ประปาประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  ใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลและ
กิจการประปา  ตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
๑.๑   ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ประมาณการไว้   

เป็นเงินจำนวน  47,561,250  บาท  (ตามเอกสารหมายเลข  ๑) 
         ๑.๒  ประมาณการรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ประมาณการไว้   

เป็นเงินจำนวน  47,560,790  บาท   แยกเป็น 
1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป              จำนวน       14,349,280   บาท 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน           จำนวน         ๑,671,720   บาท 
3) แผนงานการศึกษา                  จำนวน         ๗,774,570  บาท 
4) แผนงานสาธารณสุข                           จำนวน          6,933,440  บาท 
5) แผนงานเคหะและชุมชน       จำนวน          4,492,960 บาท 
6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ จำนวน       1,184,000  บาท 
7) แผนงานการเกษตร        จำนวน            ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
8) แผนงานการพาณิชย์        จำนวน            ๓5๐,๐๐๐   บาท 
9)  แผนงานงบกลาง         จำนวน 10,694,820   บาท 

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
2.๑   ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ประมาณการไว้  เป็นเงิน   

จำนวน   3,129,000    บาท 
๒.2  ประมาณการรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ประมาณการไว้  เป็นเงิน   

         จำนวน   3,125,380     บาท
แยกเป็น 

   (๑)  รายจ่ายงบกลาง    จำนวน       62,380  บาท 
   (๒)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  จำนวน  1,028,320  บาท 
   (๓)  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
               หมวดค่าสาธารณูปโภค   จำนวน            2,004,680 บาท 
   (4)  หมวดรายจ่ายอื่น    จำนวน                  -              บาท 
   (5)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จำนวน      3๐,๐๐๐      บาท   
      เหตุผล 
    เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดทำร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี  ๑๕   สิงหาคม  เพื่อท่ี
สภาท้องถิ่นจะได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 จักได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  และนายกเทศมนตรีจักได้ประกาศใช้ เพื่อบริหารกิจการของเทศบาล ตาม
อำนาจหน้าท่ี  ท้ังนี้เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนในลำดับต่อไป  ซึ่งรายละเอียด
ของการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3          
ฝ่ายบริหารได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกล่วงหน้าก่อนประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณา       
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ สำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เทศบาลตำบลอาจสามารถ   
ปลัดเทศบาล   อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 

 
  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     

เทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ 

อ ำเภออำจสำมำรถ  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
        
  รำยรบัจรงิ ปี  2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

รำยไดจ้ดัเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 1,226,346.18 1,113,000.00 710,300.00 

  หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 900,247.90 975,700.00 979,200.00 

  หมวดรำยได้จำกทรพัย์สนิ 1,284,955.29 1,121,250.00 1,121,250.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 33,369.00 172,500.00 182,500.00 

  หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 3,000.00 3,000.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บเอง 3,444,918.37 3,385,450.00 2,996,250.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดภำษีจดัสรร 21,067,097.23 22,025,000.00 23,565,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 21,067,097.23 22,025,000.00 23,565,000.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 18,431,604.00 19,800,000.00 21,000,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 18,431,604.00 19,800,000.00 21,000,000.00 

รวม 42,943,619.60 45,210,450.00 47,561,250.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

        

ดำ้น ยอดรวม 

ดำ้นบรหิำรท ั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป 14,349,280 

  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 1,671,720 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและสงัคม   

  แผนงำนกำรศึกษำ 7,774,570 

  แผนงำนสำธำรณสุข 6,933,440 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 4,492,960 

  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 1,184,000 

ดำ้นกำรเศรษฐกจิ   

  แผนงำนกำรเกษตร 110,000 

  แผนงำนกำรพำณิชย์ 350,000 

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอืน่   

  แผนงำนงบกลำง 10,694,820 

งบประมำณรำยจำ่ยท ัง้สิน้ 47,560,790 
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รำยรบังบประมำณรำยจ่ำย-เฉพำะกำร ประปำ 
 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

  รำยรบัจรงิ 
 

  
ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

 

หมวดรำยได ้
      

 

  คำ่จ ำหน่ำยน ้ำจำกมำตรวดัน ้ำ 1,185,000.00 1,185,000.00 1,460,000.00  

  คำ่จ ำหน่ำยสิง่ของจำกคลงัพสัดุ 1,000.00 1,000.00 1,000.00  

  คำ่เช่ำมำตรวดัน ้ำ 200,000.00 210,600.00 265,000.00  

  
เงนิทีง่บประมำณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมำณเฉพำะกำร 

1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00  

  ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 5,000.00 10,000.00 10,000.00  

  ผลประโยชน์อืน่        

  คำ่ขำยเศษของ 12,000.00 12,000.00 12,000.00  

  คำ่ธรรมเนียม 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

  คำ่ปรบั 3,000.00 3,000.00 3,000.00  

  คำ่แรง 75,000.00 75,000.00 75,000.00  

รวมรำยรบั 2,784,000.00 2,799,600.00 3,129,000.00  

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย-เฉพำะกำรประปำ 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  รำยจ่ำยจรงิ 

  
ประมำณกำร ปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

งบกลำง                48,803.00                 55,000.00                 62,380.00  

งบบุคลำกร (หมวดเงนิเดือน, คำ่จ้ำง
ประจ ำ, และคำ่จ้ำงช ั่วครำว) 

             587,898.27               877,080.00           1,028,320.00  

งบด ำเนินงำน (หมวดคำ่ตอบแทน, คำ่ใช้
สอยและวสัดุ, และหมวดคำ่
สำธำรณูปโภค) 

          1,459,758.76           1,825,000.00           2,004,680.00  

งบลงทุน (หมวดคำ่ครุภณัฑ์ทีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้ง) 

               13,750.00                 30,000.00                 30,000.00  

รวมรำยจำ่ย 2,110,210.03 2,787,080.00 3,125,380.00 
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3  และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ  
                                         พ.ศ. ๒๕๖3 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายแต่ประการใด 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/หากไม่มีผมขอมติเลยนะครับ/ 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการญัตติ  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โปรดยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับหลักการ              11       เสียง 
ไม่รับหลักการ             -        เสียง 
งดออกเสียง               1       เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  การพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาฯ                       คณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค         ในการพิจารณาวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ให้ท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
เลขานุการสภาฯ                    ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  และงบ

เฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมท้ังฉบับแก้ไข    
ข้อ 103 (1) จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และ ข้อ 12 โดยอนุโลม 
ดำเนินการเลือกทีละคนก่อน แล้วเลือกต่อไปทีละคน อันดับแรกขอให้ท่ีประชุมเสนอ
จำนวนกี่คนครับ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

 
นายมาโนชย์  สวัสด์ิพาณิชย์  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1. นายบุญมา  ทองภูเหวด  
  คนที่ 2. นายสุนทร  ใจกว้าง 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
จำนวน 5 คน อย่างเป็นเอกฉันท์ 

 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ต่อไปดำเนินคัดเลือกทีละคนครับ คณะกรรมการคนท่ี 1  เชิญเสนอครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล ผมขอเสนอ  ท่านสวาสด์ิ  ดวงพายัพ ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ขอผู้รับรองครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1.  นายประณต  วิยะรส 
  คนที่ 2.  นายอำคา  อินทะแพทย ์
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ      
 
นายบุญมา ทองภูเหวด คนท่ี 2 ผมขอเสนอ ท่านสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ขอผู้รับรองครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1.  นายทองใส  วิจารจันทร์ 
  คนที่ 2.  นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย ์
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ      
 
นายปรีดา  กุลสุวรรณ คนท่ี 3 ผมขอเสนอ ท่าน ตี  พวงพี่  ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
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นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ขอผู้รับรองครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1. นายสวาสดิ์  ดวงพายัพ  
  คนที่ 2.  นายอำคา  อินทะแพทย ์
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายตี  พวงพี่  
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ      
 
นายประณต  วิยะรส คนท่ี 4  ผมขอเสนอ ท่านปรีดา  กุลสุวรรณ์ ครับ  
สมาชิกสภาฯ 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ขอผู้รับรองครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1.  นายสวาสดิ์  ดวงพายัพ 
  คนที่ 2.  นายทองใส  วิจารจันทร์ 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายปรีดา  กุลสุวรรณ์  
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ      
 
นายทองใส  วิจารจันทร์ คนท่ี 5  ผมขอเสนอ  นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ขอผู้รับรองครับ 
เลขานุการสภาฯ                            
 
ผู้รับรอง  คนที่ 1.  นายปรีดา  กุลสุวรรณ์ 
  คนที่ 2.  นายบุญมา  ทองภูเหวด 
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5   
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มติที่ประชุม  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน  ดังนี้ 
1. นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล 
2. นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ 
3. นายตี  พวงพี่ 
4. นายปรีดา  กุลสุวรรณ 
5. นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ 

 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ในลำดับต่อไปเป็นการกำหนดกันว่าเราจะกำหนดให้ยื่นคำแปรญัตติกี่วัน 
ประธานสภาฯ   และคณะกรรมการแปรญัตติจะทำการแปรญัตติในวันไหน ขอเชิญท่ีประชุม 

เสนอครับ 

นายสวาสดิ์  ดวงพายัพ  ขอเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติ  ต้ังแต่วันท่ี  5  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา 13.00  น.  
สมาชิกสภาฯ ถึงวันท่ี  6  สิงหาคม  ๒๕๖2  เวลา  ๑6.๓๐ น.  
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาฯ   ๑. นายปรีดา  กุลสุวรรณ์      
    ๒. นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์           

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตตินับแต่วันท่ี 5  สิงหาคม  
๒๕๖2 เวลา 13.00 น. จนถึงวันท่ี  6  สิงหาคม ๒๕๖2  เวลา ๑6.๓๐ น.  

เห็นชอบ               11      เสียง 
ไม่เห็นชอบ              -       เสียง 
งดออกเสียง            1       เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ       ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๒ 
ประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวันท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ที่ประชุม   รับทราบ    

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          ๓.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มาต้ังจ่าย

เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดังนี้   
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   หลักการ 
โอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  4  รายการ   ดังนี้   
รายการท่ี  ๑.  จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งเล็ก  ขนาด  4 × 8 ม. จำนวน 2 หลัง       
ในราคาหลังละ 9,500 บาท เป็นเงินจำนวน  19,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ  
หน้าท่ี 165  ข้อ 11     
รายการท่ี  ๒.  จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งใหญ่ ขนาด  4 × 12 ม. จำนวน 3 หลัง ใน
ราคาหลังละ 10,500 บาท เป็นเงินจำนวน  31,500 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบล   อาจสามารถ 
หน้าท่ี 165 ข้อ 13    
รายการท่ี  3.  จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงเหล่ียมเล็ก ขนาด  4 × 8 ม. จำนวน 2 หลัง ใน
ราคาหลังละ 9,500 บาท เป็นเงินจำนวน  19,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบล   อาจสามารถ 
หน้าท่ี 165 ข้อ 10 
รายการท่ี  4.  จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงเหล่ียมใหญ่ ขนาด  4 × 12 ม. จำนวน 2 หลัง 
ในราคาหลังละ 10,500 บาท เป็นเงินจำนวน  21,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบล   
อาจสามารถ หน้าท่ี 165 ข้อ 12  
รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  90,500  บาท (เก้าหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 

         โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่ นๆ   รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล    ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  จำนวน  90,500  บาท 
 

       เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดหาเต็นท์ผ้าใบ เนื่องจากในปัจจุบันผ้าใบ     
คลุมเต็นท์มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรด
พิจารณาอนุมัติครับ 
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ            11       เสียง 
   ไม่อนุมัติ            -         เสียง 
   งดออกเสียง        1        เสียง 
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          ๓.3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    

ประเภท  ค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท ค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน 1 
รายการ ดังนี้   
หลักการ 
โอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน แผนงาน
ไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค   
จำนวน  1  รายการ   ดังนี้   
รายการท่ี  ๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 (ทางเข้าหมู่บ้าน  

B52)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - กว้างเฉล่ีย 4.00 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 97 ม. หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 388 ตร.ม.  ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน  234,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี  59 ข้อท่ี 66 

         โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  จำนวน   234,000  บาท 
เหตุผล 
เนื่องจาก  เทศบาลมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยแก่ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือ



ห น้ า  | 14 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตตินี้
มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ            11        เสียง 
   ไม่อนุมัติ            -          เสียง 
   งดออกเสียง         1        เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ          ๓.4  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบเฉพาะการกิจการประปา จำนวน 2 รายการ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมของงบเฉพาะการ

กิจการประปา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติจำนวน  2  
รายการ ดังนี้   
หลักการ 
จ่ายขาดเงินสะสมของงบเฉพาะการ กิจการประปา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำจากท่าแพบ้านชีโหล่น และสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอสูง  เพื่อจ่ายน้ำให้กับ
ผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลเพื่อทดแทนเครื่องเดิมท่ีอยู่ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งเป็นการ
บริการชุมชนและสังคมและเป็นกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
 ๑. จัดซ้ือเคร่ืองสูบเคร่ืองสูบน้ำหอยโข่ง End Suction Centrifugal pump 
(เฉพาะตัวปั้ม)   ใช้สำหรับดูดน้ำจากแม่น้ำชีที่ท่าแพสูบน้ำบ้านชีโหล่น 
มีรายละเอียดดังนี้ 

                    - Total Head 45 m. Capacity 60 m/h. VN80 / 40  Power 25 Hp. Speed  
                       1450 rpm.   

- Inlet 4" Outlet 3" พร้อมวาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 mm. มอก. (เรือนส้ัน) และประตูน้ำ (Gate Valve) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 mm. มอก. บนดิน  รวมค่าติดต้ังเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง      
ในราคาเครื่องละ 135,000  บาท เป็นเงิน ท้ังส้ิน จำนวน  270,000  บาท       
(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว1989          
ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 170  ข้อท่ี 7     
๒.  จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำหอยโข่ง End Suction Centrifugal pump (เฉพาะตัวปั้ม) 
ใช้สำหรับติดต้ังเพื่อสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอสูง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
- Total Head 30 m. Capacity 60 m/h. (NN65-315) Power 15 Hp. Speed 
1450 rpm.   



ห น้ า  | 15 

- Inlet 3" Outlet 2  ½" พร้อมวาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150  mm. มอก. (เรือนส้ัน)  และประตูน้ำ (Gate Valve) เส้น ผ่าน
ศูนย์กลาง 150 mm. มอก. บนดิน รวมค่าติดต้ังเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ใน
ราคาเครื่องละ 105,000  บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 210,000  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ หน้าท่ี 
169 ข้อท่ี  6   
รวม 2  รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน จำนวน  480,000  บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บ  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561  ข้อ 89  กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ      
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ในการดำเนินการตามโครงการท้ังหมดดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปเพื่อบริการชุมชนและ
สังคม รวมท้ังเป็นไปเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน อีกท้ังสถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลอาจสามารถ  ณ  
วันท่ี  24 กรกฎาคม  2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 
 
 



ห น้ า  | 17 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ             11       เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -         เสียง 
   งดออกเสียง         1        เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายทองใส  วิจารจันทร์  ผมขอให้ทางเทศบาลตำบลอาจสามารถดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ท่ี 15   
รองประธานสภาฯ  ทางออกไปทางบ้านโพนเมือง เนื่องจากช่วงปลายท่ออุดตัน จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ  
    พิจารณาดำเนินการให้ด้วยครับ 
 
นายจรินทร์  สายเชื้อ  มอบกองช่างสำรวจครับ 
นายกเทศมนตรี 
 
นายกัมพล  หาญสุริย์  รับทราบครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
นายอำคา  ทองภูเหวด  ผมขอให้ทางเทศบาลฯพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 เส้น คือ เส้นทางเข้า 
สมาชิกสภาฯ   วัดป่าอาจสามารถ และเส้นจากบ้าน ผู้ช่วยน้อย (คนเก่า) ไปทางบ้านแวง  

โค้งมาทางจ๋องการยาง ถนนมีสภาพการสัญจรไปมาลำบากช่วงหน้าฝน ฝากพิจารณา
ด้วยครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  มอบกองช่างสำรวจครับ 
นายกเทศมนตรี 
 
นายกัมพล  หาญสุริย์  รับทราบครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
นายอำคา  อนิทะแพทย ์  ผมอยากให้พิจารณาจุดน้ำพลุบริเวณหนองหูลิง เพิ่มอีกจุดด้านฝ่ังติดกับ 
สมาชิกสภาฯ   โรงเรียนเมืองอาจสามารถด้วยครับ 
 
 
 






