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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  3 

เม่ือวันจันทร์ ที่  16  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  
๑๐ นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
๑๑ นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
๑๒ นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติงาน พนิจดา  สาระภักดี  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

13 นายเกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์  
14 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
15 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
16 นางพรรณผกา  พรหมโลก เจ้าพนักงานธุรการ พรรณผกา  พรหมโลก  
17 นายวิเชียร  มงคลเมือง ตัวแทนชาวบ้าน วิเชียร  มงคลเมือง  
18 นางสุพรรณ์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน สุพรรณ์  พลแดง  

เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้า
ห้องประชุมสภาเพื่อดำเนินการประชุม      

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล           ประจำปี ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี  3  ณ บัดนี้ครับ   

     ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
1.  แจ้งการอนุญาตให้ขยายสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 สมัยท่ี 3 
นายอำเภออาจสามารถได้อนุญาตให้ขยายสมัยประชุมประจำปี 2562 สมัยท่ี 3 
ออกไปอีก 30 วัน ต้ังแต่วันท่ี  31  สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 29  กันยายน  
2562 
2.  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศเมื่อวันท่ี 27  
สิงหาคม 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ 1  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖2 
ประธานสภาเทศบาล               สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  13  สิงหาคม  2562  ซึ่งทางเลขานุการสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว        
มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
แก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล     
อาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี  13 
สิงหาคม 2562  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               11         เสียง 
    ไม่รับรอง              -          เสียง 
                                        งดออกเสียง          1          เสียง 
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    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียง
ประธานสภาฯ   หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ........ สำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล 
   เป็นผู้ช้ีแจงครับ 

 นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียง หรือการ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 
กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว “ผู้บริหารท้องถิ่น” หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ผมขอเสนอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ พิจารณาญัตตินี้สามวาระ 
    รวดเดียวครับ  

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ท่านนายกเทศมนตรีเสนอขอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาล พิจารณาญัตติ เรื่อง 
ประธานสภาฯ   การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ......... สามวาระรวดเดียว  

สมาชิกท่านใด เห็นควรพิจารณาญัตติ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อย
สัตว์ พ.ศ. ......... สามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ    11       เสียง 
ไม่อนุมัติ              -        เสียง 
งดออกเสียง                  1        เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจรินทร์  สายเชื้อ           เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์พ.ศ. ...... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อให้ความเห็นชอบใน
การตรา เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.... เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิด
จากสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ      
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เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ในเขต
เทศบาลตำบลอาจสามารถ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕       
ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัตินี้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบ
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำ
ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงตรา เทศบัญญัติเทศบาลตำบล
อาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..... เพื่อบังคับใช้
ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถต่อไป  จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .....เพื่อสภา
เทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาต่อไปครับ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการครับขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ อภิปรายครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/หากไม่มีผมขอมติเลย

นะครับ/สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการญัตติ  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลอาจสามารถ  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........    
โปรดยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับหลักการ          11           เสียง 
ไม่รับหลักการ         -            เสียง 
งดออกเสียง           1           เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล       
ประธานสภาฯ                       อาจสามารถ  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........      
   เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณา  
เลขานุการฯ รับหลักการแห่งพระร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี 1 แล้ว ให้พิจารณาในวาระท่ี 2 

ขั้นแปรญัตติ ให้ท่ีประชุมสภาแห่งนี้เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยมีท่าน
ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถทำหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติครับ เริ่มเลยนะครับ เริ่มจากช่ือเรื่องครับ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ/   
เชิญครับ 

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติฯ มีท่านใดจะ 
เลขานุการฯ แก้ไขหรือไม่ครับ  

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
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นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นเนื้อหา (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุม
เลขานุการฯ   การเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........  หน้าท่ี 1  ย่อหน้าท่ี 1 และย่อหน้าท่ี 2 

มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ /เชิญครับ 

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็น ข้อ 1 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ    

มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็น ข้อ 2 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ 

มติที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็น ข้อ 3 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ 

มติที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็น ข้อ 4 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ 
มติที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็น ข้อ 5 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นพื้นท่ีในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลอาจสามารถการควบคุมการเล้ียง 
เลขานุการฯ หรือการปล่อยสัตว์ ข้อ (ก) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้ เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือห้ามปล่อยสัตว์

โดยเด็ดขาด ต้ังแต่ (1) ถึง (3) มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ /เชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นพื้นท่ีในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลอาจสามารถการควบคุมการเล้ียง 
เลขานุการฯ หรือการปล่อยสัตว์ ข้อ (ข) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้ เป็นเขตการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์  

ท่ีต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ต้ังแต่ (1) (1.1) ถึง (1.7)  มีท่านใด 
แก้ไขหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข 
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นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นพื้นท่ีในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลอาจสามารถการควบคุมการเล้ียง 
เลขานุการฯ หรือการปล่อยสัตว์ ข้อ (ค)  ให้พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ 

ประเภท สุนัข แมว และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ต้ังแต่ (1) ถึง (14) มีท่านใด 
แก้ไขหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไปเป็นพื้นท่ีในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลอาจสามารถการควบคุมการเล้ียง
เลขานุการฯ   หรือการปล่อยสัตว์ ข้อ (ง)  พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ทุก
    ประเภทท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ต้ังแต่ (1) ถึง (3) 
    มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ/เชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไป ข้อ 6 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ  

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไป ข้อ 7 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ  

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไป ข้อ 8 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ  

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ต่อไป ข้อ 9 มีท่านใด แก้ไขหรือไม่ครับ 
เลขานุการฯ  
มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ประกาศ ณ วันท่ี ... เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ลงช่ือ นายจรินทร์ สายเช้ือ 
ปลัดเทศบาล   นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ  เห็นชอบ ลงช่ือ นายเริงวิทย์  ถนอมแสง 
    นายอำเภออาจสามารถ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

แก้ไขหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  
 ยืนยันให้คงไว้ตามร่างเดิม  

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ในการพิจารณาในวาระท่ี ๒  เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล       
เลขานุการสภาฯ   อาจสามารถ  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. .........     

จึงถือว่าท่ีประชุมยืนยันตามร่างเดิม  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศ
บัญญัติฯ ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ เชิญท่าน
ประธานสภาฯ ครับ  



[๗] 
 
 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอาจสามารถ       
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ......... ในวาระที่ ๓  ขั้นลงมติ 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่  โดยไม่มีการอภิปรายแต่ประการใด/  
ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์  
พ.ศ. ......... ขอได้โปรดยกมือข้ึนครับ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         11           เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -             เสียง 
งดออกเสียง       1            เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.2  ญัตติเห็นชอบการอุทิศเล่ือยยนต์ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบล         
ประธานสภาฯ   อาจสามารถ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ด้วยได้มีราษฎรประสงค์จะอุทิศเล่ือยยนต์  จำนวน  2  เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ

ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยราษฎรราย  นายโต่ ง  สายเช้ือ  ประสงค์ ท่ีจะอุ ทิศ เล่ือยยน ต์  ยี่ห้ อ 
NAKAYO/YUSAWA รุ่น AYD-119STD  กำลังสูงสุด 538.9 + 51.9 W แรงม้า
สูงสุด 0.72 + 0.07 HP จำนวน 2 เครื่องให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อใช้ใน
กิจการของเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

เหตุผล 
เนื่องจากมีราษฎรราย นายโต่ง  สายเช้ือ ประสงค์จะอุทิศเล่ือยยนต์ จำนวน       
2  เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการและมอบให้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบล         
อาจสามารถ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ  4 (3) กำหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้
อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอา
พัสดุท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่น  จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ปรากฏตามนัยหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค(ก วจ) 
0404.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทาง



[๘] 
 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจ
สามารถได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการอุทิศเล่ือยยนต์ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบล 

อาจสามารถ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11        เสียง 
   ไม่เห็นชอบ          -         เสียง 
   งดออกเสียง        1         เสียง 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.3  ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2           
ประธานสภาฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน เชิญท่าน

นายกเทศมนตรีเสนอครับ  
    

นายจรินทร์  สายเชื้อ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  1  รายการ  เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3  
ดังนี ้
๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 (ทางเข้าหมู่บ้าน  B52) 
จำนวน 234,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7  (ทางเข้า
หมู่บ้าน  B52)  ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
97 ม. หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 388 ตร.ม.  ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน  234,000 บาท ต้ังจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
หน้าท่ี  59 ข้อท่ี 66  ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  5  
สิงหาคม  2562  
 
 
                     



[๙] 
 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลอาจสามารถยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุฯ ประกอบกับขณะนี้เป็นห้วงเวลาใกล้ท่ีจะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
แล้ว  แต่เทศบาลตำบลอาจสามารถไม่สามารถท่ีจะดำเนินการก่อสร้างได้       
เพื่อประโยชน์ทางราชการและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จึงมีความจำเป็น
ต้องกันเงินจำนวนดังกล่าวนี้ไว้โดยท่ียังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.     
๒๕61 ข้อ  ๕๙ ได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่ งปี  กรณีเมื่อ ส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแล้ว        
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลา      
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว 
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้   กรณีท่ีองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
การกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว  หากยัง
ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม” จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือข้ึน 
ด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ           11         เสียง 
   ไม่อนุมัติ            -          เสียง 
   งดออกเสียง       1          เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี) 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายอำคา  อนิทะแพทย ์  ผมขอเสนอให้ทางเทศบาลลงลูกรังถนนเส้นทางไปวัดป่าอาจสามารถ เหตุเนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำท่วมทำให้ถนนขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ฝากทางเทศบาลพิจารณาด้วยครับ 
 
 
 






