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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่  3  คร้ังที่ 2 

เม่ือวันจันทร ์ท่ี  20  กันยายน  2564  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าคา  อินทะแพทย์  
๒ นายวิจารย์  สุระมณี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ วิจารย์  สุระมณี    
๓ นายวันชัย  สารคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 วันชัย  สารคาญ  
๔ นายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 ปรีชา  ทนงยิ่ง  
๕ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์  
๖ นายสุนทร  ใจกว้าง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 สุนทร  ใจกว้าง    
๗ นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 รัชนี  เปรมไทยสงค์  
๘ นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 เฉลียด  กล่าวรัมย์  
๙ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 สุนทร  สีสมัย  

๑๐ นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 บังอร  ราชกิจ  
11 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ทองใส  วิจารจันทร์  
๑2 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม    นางวรัทยา  จินดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2  ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเทพพร  จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เทพพร  จ าปานวน  
2 นางนวลรัตน์  พันธโคตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นวลรัตน์  พันธโคตร    
3 นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ ณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์  
4 นายพูลทรัพย์  มานะดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ พูลทรัพย์  มานะดี  
5 นายกฤช  ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ กฤช  ภูศรี  
6 นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
7 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
8 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
9 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองค า  

10 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  กิต  สมัครวงศ์  
11 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
12 พ.จ.อ.สุวิจักขณ์  บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สุวิจักขณ์  บูรณะพล  
13 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
14 นางพนิจดา  สาระภักดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
15 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
16 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
17 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กนกพร  เอกวุธ  
18 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
19 พ.จ.อ.สุวิจักขณ์  บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สุวิจักขณ์  บูรณะพล  
20 นายเกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ เกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  
21 นางนิตยา  ประสารสัตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นิตยา  ประสารสัตย์  
22 นางปริศนา  วรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปริศนา  วรวงศ์  
23 นางวาสนา  สุดคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  สุดคล้าย  
24 นายสมชาย  สุนทรา พนักงานขับรถยนต์ สมชาย  สุนทรา  
25 นางสาวศิรินภา  สารคาญ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ศิรินภา  สารคาญ  
26 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
27 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
28 นางรจนา  พุทธามาตย์ คนงานท่ัวไป รจนา  พุทธามาตย์  
29 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
30 นายบัญชา  ก าลังเลิศ ผู้แทนชาวบ้าน หมู่ 13 บัญชา  ก าลังเลิศ  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เข้าห้องประชุม
สภาเทศบาล เพื่อด าเนินการประชุม  

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖4  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

     - ไม่มี – 
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นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ สมัยสามัญ 
                                       ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี  8  กันยายน  2564 
 ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้น าส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการ

ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖4  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1   
เมื่อวันท่ี 8  กันยายน 2564  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                 10       เสียง 
    ไม่รับรอง                -         เสียง 
                                        งดออกเสียง             1        เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองเสนอใหม่ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ประธานสภาเทศบาล                มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3  
    รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการ
    ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ  เพื่อให้สภา 
    เทศบาลต าบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 
รายการที่  ๑  จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 17,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาด 3 สายนอก 16 สายใน    
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น       
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 17,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)   
รายการที่  2  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz  จ านวน 1 หน่วย  
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
ไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง  มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 16,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป) โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี ้
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 33,500 บาท  
รายการที่ 3  จัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ปั้มไดโว่ ปั้มแช่) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,700 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- สามารถดูดน้ า และมีขนาดท่อน้ าออกไม่น้อยกว่า  2 นิ้ว  
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ จ านวน 13,500 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) 
โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 13,500 บาท  

เหตุผล            
เนื่องจาก  เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเครื่องสูบน้ า (ป้ัมไดโว่ ปั้มแช่) เพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้
โปรดพิจารณาอนุมัติ 
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นายอ าคา  อินทะแพทย์        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ / หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโทรศัพท์ จ านวน 3 รายการ โปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ               10    เสียง 
   ไม่อนุมัติ              -        เสียง 
   งดออกเสียง            1     เสียง 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  3.2 ญัตติขอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    
ประธานสภาเทศบาล                ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2564    
    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี จ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนท่ีเก็บรักษาไว้  ณ  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  เพื่อน ามา

จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 
2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ัวประเทศและได้มีการประกาศใช้
บังคับพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในทุกเขต
ท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน และรัฐบาลได้
ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น  
เทศบาลต าบลอาจสามารถได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการต่างๆของ
รัฐบาล โดยได้รับผลกระทบด้านรายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ เทศบาล
ได้รับการจัดสรรภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและน าส่งลดลงอย่างมาก เทศบาลต าบลอาจ
สามารถ จึงได้รายงานขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าเดือนกันยายน 2564  โดยขออนุมัติยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1)(3) เป็นเงินจ านวน  1,315,820 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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เหตุผล 
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
4)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ซึ่งในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ยกเว้นการปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสือ
จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ 0023.3/14679 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564  โดยอนุมัติ
ให้จ่ายเฉพาะเดือนกันยายน  2564   เป็นเงินจ านวน 1,315,820 บาท (หนึ่ง
ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และให้รายงานขอความ
เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวนี้ ต่อสภาเทศบาล ตามนัยระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
ต่อไป 
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         สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลอาจสามารถ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย์        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ / หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
    พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2564 

โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ              10   เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -        เสียง 
   งดออกเสียง          1      เสียง 

1)  หายอดเงนิสะสมจากงบแสดงฐานะการเงนิ

ยอดเงนิสะสม  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2563 27,156,206.62    

(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงนิ)

หกั บัญชรีายไดค้า้งรับ

บัญชเีงนิฝาก ก.ส.ท. หรอื กสอ. 4,979,828.47      

บัญชลีูกหนี้ ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 60,991.91            

เงนิประกนัการใชไ้ฟฟ้า(ใหม)่ 9,000.00              

ค่าเชา่หรอืบรกิารสถานที่ 119,557.77          

หุน้ในโรงพมิพส์่วนทอ้งถิน่ 1,000.00              

บัญชลีูกหนี้เงนิยมืเงนิสะสม- สถานธนานุบาล -                        

บัญชเีงนิฝากส่งเสรมิอาชพีเกษตรกร -                        

บัญชเีงนิขาดบัญช ี(ถา้ม)ี -                        

ยอดผลต่างจากการช าระหนี้ระหวา่งทรัพยส์นิเกดิจากเงนิกูแ้ละเจา้หนี้ 10,550,769.78    15,721,147.93    

ยอดเงนิสะสมทีน่ าไปบรหิารได้ 11,435,058.69    

2) พสิจูนย์อดเงนิสะสมจากบญัชเีงนิสด  เงนิฝากธนาคารและเงนิฝากคลงัจงัหวดั

ยอดเงนิสด  เงนิฝากธนาคารและเงนิฝากคลังจังหวดั  ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2563 22,827,024.41    

(ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงนิ)

บวก รายไดรั้ฐบาลคา้งรับ 597,000.00          

หกั บัญชรีายจ่ายคา้งจ่าย 943,676.04          

(รวมเงนิอดุหนุนทีไ่ดโ้อนเขา้บัญชเีงนิฝากขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่)

บัญชเีงนิรับฝากต่าง ๆ 576,509.91          

บัญชเีงนิทุนส ารองเงนิสะสม 10,468,779.77    11,988,965.72    

ยอดเงนิสะสมทีน่ าไปบรหิารได้ 11,435,058.69    

หมายเหต ุ ยอดเงนิสะสมตาม  (1)  และ  (2)  จะตอ้งมยีอดเทา่กนั

เทศบาลอาจสามารถ   จะมเีงนิสะสมทีจ่ะน าไปบรหิารได ้ ดังนี้

ยอดเงนิสะสมทีน่ าไปใชไ้ด ้ ณ  วนัที ่ 30  กนัยายน  2563  (ยอดตาม  (1)  หรอื  (2) 11,435,058.69    

หกั เงนิยมืเงนิสะสมทีย่ังไมส่่งใช ้ ณ  วนัที ่ 1  ตุลาคม 2563 -                        

เงนิเดอืนพนักงาน ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง 3  เดอืน       ( กนัตามระเบยีบขอ้ 89 ) 3,866,511.00       

เงนิเดอืน/ค่าตอบแทนครผููดู้แลเด็ก/ประกนัสังคม 3 เดอืน    ( กนัตามระเบยีบขอ้ 89 ) 116,490.00          

เงนิส ารองกรณีสาธารณภัย 10%    ( กนัตามระเบยีบขอ้ 89 ) 5,030,091.00      9,013,092.00       

เงนิสะสมทีอ่นุมตัแิลว้แต่ยังไมไ่ดด้ าเนินการ -                        

เงนิสะสมทีอ่นุมตัแิละด าเนินการแลว้ 328,765.00          328,765.00          

คงเหลอืเงนิสะสมทีน่ าไปบรหิารได ้ ณ  วนัที ่ 31 สงิหาคม 2564 ( หลงัจากกนัตามระเบยีบขอ้ 89 ) 2,093,201.69       

หมายเหต ุ    เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    ณ  วนัที ่ 31 สงิหาคม  2564 10,468,779.77    

หกั จ่ายเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 1,039,500.00       

เงนิทุนส ารองเงนิสะสมทีอ่นุมตัแิลว้แต่ยังไมไ่ดด้ าเนินการ -                        

คงเหลอืเงนิทุนส ารองเงนิสะสม 9,429,279.77       






