
 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/๒๕62  

วันอังคารที่  14 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภ ี
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
3.  นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี   
4.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
5.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี    
7.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
3. นายพิชัย  อินต๊ะ  ลาออก 

ขาด -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
2. นายศุภกร  สุวรรณมณี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
6. นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี 
7. นางสาวศิริกานดา รัตนงาม   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลสารภ ี
8. นางขนิษฐา  พุ่มประทีป  ต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นายนิพนธ์  กันทาใจ   ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 
10. นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
11. สิบเอกวิมล   รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
12. นางสาวณิชากานต ์ ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
13. นางสาวคณิตา  วังจินา   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.๓๐ น. นายวิทยา เมืองลือ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  ปรากฏว่า สมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ 
เข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภา ฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                         วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
                                         ครั้งที่ 1/๒๕62 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
                                         กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายวิทยา เมืองลือ    (อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี) 
เลขานุการสภาฯ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลสารภีได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 
  บัดนี้  ใกล้จะถึ งก าหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัย
สามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีหรือผู้บริหารมีเรื่องจะเสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลสารภีพิจารณา ให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   19   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
ประสงค์ จันต๊ะกอง 

 (นายประสงค์  จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ       

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งท่ี 
1/2562  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี  ได้ด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ  (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลต าบลสารภี   
 

โดยได้ด าเนินการ... 
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โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการประชาคมระดับต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี การ
พิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสารภีและ
นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติตามล าดับเรียบร้อยแล้ว โดยได้ด าเนินการ
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลสารภีแล้วในวันที่ 
30 เมษายน 2562 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 
โครงการพัฒนา ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
19,268,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
19,268,000 บาท 

  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท  
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 1,050,000 บาท 
  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 24 โครงการ งบประมาณ 11,218,000 บาท 

โครงการพัฒนา ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
410,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 410,000 
บาท 

  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 410,000 บาท 
บัญชีครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 17,000 บาท 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

1.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาลฯ  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ของ 

เทศบาลต าบลสารภี  โดยได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการประชาคมระดับ 
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ต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี 
การพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสารภี
และนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติตามล าดับเรียบร้อยแล้ว โดยได้
ด าเนินการปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลสารภี
แล้วในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
โครงการพัฒนา ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 37 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
25,931,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 37 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
25,931,000 บาท 

  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 3,886,000 บาท  
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 6,742,000 บาท 
  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 28 โครงการ งบประมาณ 15,303,000 บาท 

 2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,610,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (2.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,610,000 
บาท 

  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 1,610,000 บาท 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีโครงการทั้งหมด 1 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 368,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (3.1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 368,000 บาท  

  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 368,000 บาท 
 บัญชีครุภัณฑ์ ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 1,030,800 บาท 
  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 1,001,000 บาท 
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 27,200 บาท 
  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 2,600 บาท 
 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 2,510,900 
บาท 
  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท 
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 10,900 บาท 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 488,280 บาท 
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 10 โครงการ งบประมาณ 488,280 บาท 
 4. แผนงานสาธารณสุข มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,800 บาท 
  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 12,300 บาท 
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 36,500 บาท  

แผนพัฒนาท้องถิ่น... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
 โครงการพัฒนา ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
17,719,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
17,719,000 บาท 

  - ปี 2562 จ านวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 5,397,000 บาท  
  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 2 โครงการ งบประมาณ 948,000 บาท 
  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 21 โครงการ งบประมาณ 11,374,000 บาท 
 
โครงการพัฒนา ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
2,800,000 บาท แยกเป็นแผนงานดังนี้ 

 (1.1) แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,800,000 
บาท  

  - ปี 2563 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 1,300,000 บาท 
  - ปี 2564 จ านวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก    
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ           สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2562 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้วทุกหน้า 
ทุกตัวอักษรว่ามีข้อความใดท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุม 
ไม่มีผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
กระผมใคร่ขอถามที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 8 ท่าน)      
ท่านผู้ใดไม่รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย   
ที่ผ่านมานะครับ 

 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
จ านวน 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

3.1 เรื่อง พิจารณายอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมได ้
ประธานสภาเทศบาลฯ             พิจารณายอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

เพ่ือจะน าไปบริหารจัดการด าเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งก่อนที่จะได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมดังกล่าว กระผมขอเชิญ คุณวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลสารภี ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ 

นายวิทยา เมืองลือ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมการประชุม 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายวิทยา เมืองลือ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี     

ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาฯในการชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือ
แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถิน่ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่      
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  

(3)ให้กันเงิน... 



-7- 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
  ในการนี้ กระผมได้ส าเนาหนังสือฉบับดังกล่าวข้างต้นให้กับท่าน
สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้วนะครับ กระผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ            ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56102/42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
โดยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้เพ่ือใช้ใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็นและพิจารณากันเงินสะสม
คงเหลือไว้ให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยค านวณจาก    
ฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ที่จะปรับขึ้นไม่น้อยกว่าสามเดือน 
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยที่ เกิดขึ้น โดย          
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพในระยะยาวเพ่ือใช้ในการทดรองจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (3) 
และวรรคท้าย ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมียอดเงิน
สะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะ
ภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพ
ในระยะยาว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล
สารภีในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

รายงานยอดเงินสะสม... 
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แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

เทศบาลต าบลสารภี 
รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562       31,774,943.23 
หัก  เงินฝาก ก.ส.ท. 10%      2,887,403.53 

ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           5,336.00 
ลูกหนี้-ภาษีป้าย               400.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             2,000.00 
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้        4,785,500.00  7,680,639.53 

ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้       24,094,303.70 
หัก 1. เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ านวน 3 เดือน  2,868,900.00 

     2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง    จ านวน 3 เดือน    621,360.00 

     3. เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า    จ านวน 3 เดือน      27,790.02 

     4. เงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ    จ านวน 3 เดือน  2,776,200.00 
     5. เงินเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ    จ านวน 3 เดือน    499,200.00 

     6. เงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์   จ านวน 3 เดือน      33,000.00 
     7. ค่าอาหารเสริมนม     จ านวน 3 เดือน       22,030.06 
     8. ค่าอาหารกลางวัน     จ านวน 3 เดือน     65,000.00  6,913,480.08 
เงินสะสมคงเหลือหลังจากกันเงินไว้จ่าย       17,180,823.62 
หัก ส ารองสาธารณภัย 10 % ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562   5,025,500.00 
     (50,255,000*10%) 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้       12,155,323.62 
หมายเหตุ เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2562    15,083,056.41 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี   
ได้ร่วมกันพิจารณายอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
ซึ่ ง คณะผู้ บ ริ ห า ร เห็ นว่ า มี จ า นวน เ งิ นสะสม เ พีย งพอที่ จ ะน า ไป           
ด าเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีจ านวนเงินสะสมเพียงพอที่จะน าไป
ด าเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑0.45 น. 

นายวิทยา เมืองลือ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการ 
3.2.1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (Over lay)      

ซอยน้ าดื่มประทานทิพย์ หมู่ที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาวรวม 70.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 110,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมได ้
ประธานสภาเทศบาลฯ             พิจารณาอนุมัติ ให้ ใช้จ่ ายเงินสะสมเ พ่ือด า เนิน โครงการปรับปรุ ง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยน้ าดื่มประทานทิพย์ 
หมู่ที่ 1 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด     
ต่อที่ประชุม เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56103/199 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ขอเสนอญัตติจ่ายขาด

เงินสะสมโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวน 10 โครงการ ตามที่  
ได้มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเมื่อคราว
ประชุมประชาคมระดับต าบล ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 และนโยบาย
คณะผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ ชม 56101/564 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2562 มีข้อสั่งการ ให้กองช่างด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  ต าบลสารภี เพื่อเสนอสภาเทศบาลต าบลสารภี
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร     
ในหมู่ที่ 1-10 จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ ส าหรับ
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay)ซอยน้ าดื่ม
ประทานทิพย์ หมู่ที่ 1 

เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากสภาพปัจจุบันเกิดปัญหาการสัญจร   
จากลักษณะถนนเดิมมีสภาพช ารุดเสียหายจากการใช้งานที่มีการก่อสร้าง
มายาวนาน ประกอบกับถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง
เทศบาลต าบลสารภีกับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง อีกทั้งมีบ้านเรือนราษฎร
อาศัยอยู่ภายในมีการใช้ยานพาหนะสัญจรเข้าออกตลอด จ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขปัญหาถนนที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือความสะดวกในการสัญจร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
และเพ่ิมประสิทธิภาพสัญจรที่ดีขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า 
 

มีความจ าเป็น... 
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มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  โดยเร่งด่วน      
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตามความต้องการของประชาชนบ้าน
ป่าแดด หมู่ที่ 1 โดยมีรายละเอียด ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Over lay) ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาวรวม 
70.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่      
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี   
ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยน้ าดื่มประทานทิพย์ 
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการปรับปรุง 
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยน้ าดื่มประทานทิพย์ 
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
(ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวนงบประมาณ 
110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) 
ซอยน้ าดื่มประทานทิพย์ หมู่ที่ 1  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 

3.2.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2 (ข้างวัด) หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.30 ม.    
ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวรวม 126.00 ม. ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 งบประมาณที่ตั้งไว้ 352,000.00 บาท      
(สามแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2 

(ข้างวัด) หมู่ที่ 2 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าฝนและน้ าจากบ้านเรือนราษฎรใน

พ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะทางระบายน้ าไหลที่ระบายออก
จากพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับล าเหมืองสายหลักที่รองรับการระบายน้ าตาม
ธรรมชาติเดิม ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเพราะสภาพบ้านพ้ืนที่บ้านเรือน
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่ลุ่มต่ า  จ าเป็นต้องมีการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าในอนาคตโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าจากที่มี
อยู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า ซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณา
แล้วว่ามีจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยเร่งด่วน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา... 
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      เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.55 ม. ความยาวรวม 126.00 ม. 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

 
นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ า ซอย 2 (ข้างวัด) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 352,000 บาท 
(สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถาม
และอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ซอย 2 (ข้างวัด) หมู่ที่ 2  งบประมาณ 352,000 บาท 
(สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) 
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ ายเงินสะสม จ านวนงบประมาณ 
352,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2 (ข้างวัด) หมู่ที ่2 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.3  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายบุญธรรม แขไข หมู่
ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาวรวม 72.00 ม. ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 -2564) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  1/2562  หน้า 48 งบประมาณที่ตั้ งไ ว้ 
197,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กข้างบ้านนายบุญธรรม แขไข หมู่ที ่4  เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
 พ้ืนที่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลสารภี สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

การระบายน้ าฝนและน้ าจากบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่ ในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะทางระบายน้ าไหลที่ระบายออกจากพ้ืนที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับล าเหมืองสายหลักที่รองรับการระบายน้ าตามธรรมชาติเดิม ท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเพราะสภาพพ้ืนที่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความ
เดือดร้อนเป็นที่ลุ่มต่ า จ าเป็นต้องมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ า
ในอนาคตโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าจากที่มีอยู่ เป็นการน าน้ าขัง
บางส่วนออกจากพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาบังคับน้ าให้ไหลออกนอกพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า เป็นไปตามความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาวรวม 72.00 ม. 

 

ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายบุญธรรม แขไข หมู่ที่  4  
งบประมาณ 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น     
ที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายบุญธรรม แขไข หมู่ที่  4 
งบประมาณ 197,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

โปรดยกมือครับ... 
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โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
(ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 197,000 
บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย        
ในโครงการก่อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ างบ้ าน           
นายบุญธรรม แขไข หมู่ที่ 4  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)  ซอย 22 ถึงเขต
แดนเมือง หมู่ที่ 6 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาวรวม 670.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2562  หน้า 12 งบประมาณที่ตั้งไว้  1,053,000.00  บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืน
สามพันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์

ติกคอนกรีต (Over Lay)  ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง หมู่ที ่6 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี โดยพื้นที่บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง เนื่องจากสภาพ 

ปัจจุบันเกิดปัญหาการสัญจร จากลักษณะถนนเดิมมีสภาพช ารุดเสียหาย
จากการใช้งานที่มีการก่อสร้างมายาวนาน  ประกอบกับถนนสายดังกล่าว
เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลต าบลสารภีกับเทศบาลต าบลอุโมงค์   
อีกท้ังมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ภายในมีการใช้ยานพาหนะสัญจรเข้าออก
ตลอดจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาถนนที่ช ารุดเสียหายเพ่ือความสะดวกใน
การสัญจร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพสัญจรที่ดีขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหาร
พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดย
เร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตามความต้องการของ
ประชาชนบ้านปากกอง หมู่ที่ 6 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. ความยาวรวม 670.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,680.00 
ตารางเมตร 
 
 

ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง 

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)  ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง 
หมู่ที ่6 งบประมาณ 1,053,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)  ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง 
หมู่ที ่6 งบประมาณ  1,053,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

โปรดยกมือครับ... 
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โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
(ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 1,053,000
บาท (หนึ่ งล้านห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย          
ในโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)    
ซอย 22 ถึงเขตแดนเมือง หมู่ที ่6  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.5  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ หมู่ที่ 7    
กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวรวม 94.00 ม.ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561-2564)  แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 56 งบประมาณที่ตั้งไว้ 
274,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน  

ข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ หมู่ที ่7 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ซอยข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง  

การระบายน้ าฝนและน้ าจากบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่ ในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะทางระบายน้ าไหลที่ระบายออกจากพ้ืนที่ไม่สามารถ
เชื่อมต่อกับล าเหมืองสายหลักที่รองรับการระบายน้ าตามธรรมชาติเดิม     
ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเพราะสภาพพ้ืนที่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับ     
ความเดือดร้อนเป็นที่ลุ่มต่ า จ าเป็นต้องมีการเตรียมการแก้ไขปัญหาการ
ระบายน้ าในอนาคตโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าจากที่มีอยู่เป็นการ
น าน้ าขังบางส่วนออกจากพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาบังคับน้ าให้ไหลออกนอกพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าเป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้างเฉลี่ย 0.30 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวรวม 94.00 ม.  
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ89... 
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ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
 
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ าถนนข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
274,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าถนนข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
274,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้  
ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 



-19- 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 274,000
บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนข้างบ้านนางศรีนวล สุภาวัฒน์ หมู่ที่ 7  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.6  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (Over 
Lay) บริเวณสะพานร้องซาววา ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบลชมภู หมู่ที่ 8 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอย 1/7) ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวม 164.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาวรวม 1,205.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4,990.00 ตารางเมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562  หน้า 17 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,491,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาท
ถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 6  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (Over Lay) บริเวณสะพาน    
ร้องซาววา ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบลชมภู หมู่ที่ 8 งานปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/7) เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาการสัญจร จากลักษณะถนนเดิมมีสภาพช ารุด 

เสียหายจากการใช้งานที่มีการก่อสร้างมายาวนานประกอบกับถนนสาย
ดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลต าบลสารภีกับเทศบาลต าบล
ชมภู อีกทั้งมีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ภายในมีการใช้ยานพาหนะสัญจร
เข้าออกตลอด จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาถนนที่ช ารุดเสียหายเพ่ือ    
เพ่ิมประสิทธิภาพสัญจรให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณาแล้ว
ว่า มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยเร่งด่วน   
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตามความต้องการของประชาชนบ้าน
บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8  บริเวณสะพานร้องซาววาถึงเขตติดต่อ
เทศบาลต าบลชมภู  โดยมีรายละเอียด ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวรวม 164.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุง 
ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.      
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความยาวรวม 1,205.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร   
ไม่น้อยกว่า 4,990.00 ตารางเมตร 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (Over Lay) บริเวณ
สะพานร้องซาววา ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบลชมภู หมู่ที่ 8 งานปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/7) งบประมาณ 2,491,000 บาท   
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด     
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (Over Lay) บริเวณ
สะพานร้องซาววา ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบลชมภู หมู่ที่ 8 งานปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/7) งบประมาณ 2,491,000 บาท   
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ      
๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 2,491,000
บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง (Over Lay) บริเวณสะพานร้องซาววา ถึงเขตติดต่อเทศบาลต าบล
ชมภู หมู่ที่ 8 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/7)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.7  โครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ความกว้าง 17.00 ม. ความยาว 
30.00 ม. มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 63 งบประมาณที่ตั้งไว้   3,500,000.00  
บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬา 

หมู่ที ่9 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ด้วยกองการศึกษา ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56104/120 ลงวันที่ 3 

พฤษภาคม 2562 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬา หมู่ที่ 9  เนื่องจากสภาพปัจจุบันเกิดปัญหาไม่มี
สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมในร่ม และพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกายในช่วงฤดูฝน
หรือฤดูร้อน และสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ปัญหาโดยการก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬาเพ่ือความสะดวกในการจัด
กิจกรรมตลอดจนประชาชนที่มาออกก าลังกายให้มีที่ออกก าลังกายได้ทุก
ฤดูกาลซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่ามีจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทา
ความเดือดร้อน  ในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียด อาคาร ความกว้าง 17.00 ม. 
ความยาว 30.00 ม. มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร 

คลุมสนามกีฬา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสน
บาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้าง
อาคารคลุมสนามกีฬา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบ
โปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

เป็นอันว่า... 
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  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 3,500,000
บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬา หมู่ที่ 9  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.8  โครงการท ารางระบายน้ า ซอย 21/2 บ้านนายเกรียงไกร ทรงสุภา หมู่ที่ 10 
กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ความยาวรวม 99.00 ม. ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) แก้ ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  1/2562  หน้า 66  งบประมาณที่ตั้ งไ ว้  
270,000.00  บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการท ารางระบายน้ า ซอย 21/2 

บ้านนายเกรียงไกร ทรงสุภา หมู่ที่ 10 เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าฝนและน้ าจากบ้านเรือนราษฎร 

ในพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะทางระบายน้ าไหลที่ระบาย
ออกจากพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับล าเหมืองสายหลักที่รองรับการระบายน้ า
ตามธรรมชาติเดิม  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเพราะสภาพบ้านพ้ืนที่
บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่ลุ่มต่ าจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในอนาคต โดยการเพ่ิมช่องทางการ
ระบายน้ าจากที่มีอยู่ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า ซึ่ง    
คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่ามีจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวโดยเร่งด่วน พ้ืนที่บ้านปากกอง หมู่ที่  10 ต าบลสารภี  โดย         
มีรายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 
ม. ความยาวรวม 99.00 ม.  

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิน่ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
 

(1)ให้กระท าได้... 
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(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนิน โครงการท ารางระบาย

น้ า ซอย 21/2 บ้านนายเกรียงไกร ทรงสุภา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด  
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการท าราง
ระบายน้ า ซอย 21/2 บ้านนายเกรียงไกร ทรงสุภา หมู่ที่ 10  งบประมาณ 
270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 
๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

 
ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 270,000.00  
บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ   
ท ารางระบายน้ า ซอย 21/2 บ้านนายเกรียงไกร ทรงสุภา หมู่ที่ 10 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.9  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ าสาธารณะ (ภายในที่ดิน
วัดร้างป่าขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5  งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7.50 ม. ยาว 12.00 ม. มีพ้ืนที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร งานก่อสร้างอาคารห้องน้ า กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562 หน้า  51  
งบประมาณที่ตั้งไว้  1,100,000.00  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

และอาคารห้องน้ าสาธารณะ (ภายในที่ดินวัดร้างป่าขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5     
เชิญครับ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี เนื่องด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 

56104/120 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ า
สาธารณะภายในที่ดินวัดป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหา
การการจัดเก็บของและใช้จัดกิจกรรมของชุมชนบ้านปากกอง หมู่ที่ 5 มี
วัสดุอุปกรณ์ของใช้ของหมู่บ้าน ยังไม่มีที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท าให้อุปกรณ์เกิดการช ารุด สูญหาย อีกทั้งประชาชนที่มาออก
ก าลังกายไม่มีห้องน้ าใช้ที่เพียงพอเพ่ือได้มีห้องน้ าให้บริการประชาชนที่มา
ใช้สนามกีฬาในการออกก าลังกายหรือจัดกิจกรรมที่เพียงพอและมีที่จัดเก็บ
อุปกรณ์ของใช้จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา โดยการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยมีรายละเอียด งาน
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 7.50 ม. ยาว 12.00 ม. มีพ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร งานก่อสร้างอาคารห้องน้ า กว้าง 
4.00 ม. ยาว 8.00 ม. 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
 
 

ข้อ89องคก์รปกครอง... 
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ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร 

อเนกประสงค์และอาคารห้องน้ าสาธารณะ (ภายในที่ดินวัดร้างป่าขี้เหล็ก) 
หมู่ที ่5 งบประมาณ 1,100,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ าสาธารณะ (ภายในที่ดินวัดร้างป่า
ขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5  งบประมาณ 1,100,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท
ถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 1,100,000
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารห้องน้ าสาธารณะ (ภายในที่ดิน
วัดร้างป่าขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2.10  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโบสถ์คริสตจักร   พระ
กรุณา หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวรวม 82.00 ม.ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้า 8  งบประมาณที่ตั้งไว้   
215,000.00  บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หน้าโบสถ์คริสตจักรพระกรุณา หมู่ที ่3 เชิญครับ 
นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เหตุผลและความจ าเป็น 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี พ้ืนที่บ้านสารภี หมู่ที่ 3  สภาพปัจจุบันเกิดปัญหาการระบายน้ าฝนและน้ า

จากบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน  เนื่องจากพ้ืนที่มีลักษณะทาง
ระบายน้ าไหลที่ระบายออกจากพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับล าเหมืองสาย
หลัก  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเพราะสภาพพ้ืนที่ของบ้านเรือนราษฎรที่
ได้รับความเดือดร้อนเป็นที่ลุ่มต่ า  จ าเป็นต้องมีการเตรียมการแก้ไขปัญหา
การระบายน้ าในอนาคต  โดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าจากที่มีอยู่ 
กรณีมีปริมาณน้ าฝนตกต่อเนื่องหรือมากกว่าปกติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ซึ่งคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
บรรเทาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.55 ม. ความยาวรวม 82.00 ม. 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิน่ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่     
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(2)ได้ส่งเงิน... 
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(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโบสถ์คริสตจักรพระกรุณา หมู่ที่ 3
งบประมาณ 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโบสถ์คริสตจักรพระกรุณา หมู่ที่ 3
งบประมาณ 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โปรด  
ยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในโครงการ
ดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณ 215,000
บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโบสถ์คริสตจักร   
พระกรุณา หมู่ที ่3  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

***พักรับประทานอาหารกลางวัน*** 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑3.00 น. 
นายวิทยา เมืองลือ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 3 รายการ 

๓.3.1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท รวมงบประมาณ 
56,000 บาท (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองคลัง 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท รวมงบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56102/232 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 รายงานว่า ตามที่กองคลัง 

มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีครุภัณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ แต่เนื่องจากกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ได้ประกาศบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตามหนังสือ ส านักงบประมาณที่ นร 0731.1/ว25 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2560 หน้า 21 และ 73 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท าให้การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงขออนุมัติ
น าเรื่องเข้าบรรจุวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในรายการดังกล่าว 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 88 รายการที่ 2) เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 56,000 บาท         
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่ วนชนิ ดติ ดผนั ง  จ า นวน  2  เครื่ อ ง  เครื่ อ งละ  28 ,000 บาท              
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1.ขนาดที่ก าหนด... 
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    1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
    2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู   ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า ( Ionizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 

    - ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน – ชนิดติดผนัง 
    6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตช์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 
15 เมตร 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากกองคลัง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 49 ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 
2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หน้า 19 ล าดับที่ 10.8.2 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน หน้า 88 รายการที่ 2) เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 56,000 บาท      
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดติดผนัง จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท โดย           
มีคุณลักษณะ ดังนี้  

    1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
    2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 

 5.,มีความหน่วง... 
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    5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6.การจั ดซื้ อ เครื่ อ งปรับอากาศขนาด อ่ืน  ๆ (นอกจากข้อ  3 ) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 
15 เมตร 
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
ราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 
3,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากกองคลัง 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) และแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 49 ครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2561 หน้า 21 ล าดับที่ 10.8.3 

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 
บีทียู  จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท รวมงบประมาณ 
56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะ
ซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท รวม
งบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ    
(มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2562 เพื่ อ เป็นค่าจัดซื้ อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 
บาท รวมงบประมาณ 56,000 บาท (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3.2 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียด     
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562  ซึ่งท าให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี หมวดค่าครุภัณฑ์ บาง
รายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับดังกล่าว ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรายการดังกล่าว 

 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง... 
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เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 78  2) เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)  
จ านวน  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จ านวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 15,000  บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 หน้า 17 ข้อ 46 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) หน้า 47 ล าดับที่ 6 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 78  2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน  
15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
ๆ ละ 15,000  บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 หน้า 17 ข้อ 46 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) หน้า 47 ล าดับที่ 6 

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและ
อภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ 
ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.3.3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 
บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  จึงขอ     
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56104/114 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รายงานว่า กระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 
 

พ้ืนฐาน... 
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พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562 ซึ่งท าให้คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมคุณลักษณะบางประการ ดังนั้น    
จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในรายการดังกล่าว 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เดิม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
23,000 บาท หน้า 135 รายการที่ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้าที่ 5 รายการที่ 
21 ตั้ งจ่ายจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 รายการที่ 10 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 
หน้า 135 รายการที่ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้าที่ 5 
รายการที่ 11   ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 รายการที่ 10 

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All 
In One จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท
ถ้วน)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท   
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท 
(สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ 

3.4.1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน     
1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอ    
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

 
นายสัญญา... 
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นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า กระทรวง 

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562  ซึ่งท าให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี หมวดค่าครุภัณฑ์ บาง
รายการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับดังกล่าว ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในรายการดังกล่าว 
โอนลดงบประมาณ 
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ หน้า 92 1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 700,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม 
เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก าจัดวัชพืชตามถนน 
ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าบ ารุง ค่าปรับปรุง    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ         
ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน รายวันที่เป็นประโยชน์
แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  294,025  บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสี่พัน
ยี่สิบห้าบาทถ้วน)  โอนลด จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
เม่ือโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 293,025 บาท (สองแสน
เก้าหม่ืนสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)   

โอนเพิ่มงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
เดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 78  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  
16,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 

ส านักงาน... 
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ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
16,000  บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 หน้า 3 ข้อ 7 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.2561-2564) 
และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) หน้า 132 ล าดับที่ 1 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและรับโอนเพิ่มงบประมาณจ านวน 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน)  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 78  1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  
17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน           
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 
บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562 หน้า 3 ข้อ 7 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากส านักปลัด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 หน้า 34  ล าดับที่ 1 

    ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลง     

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่น
หกพันบาทถ้วน)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณและ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ 
ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติ เป็น เอกฉันท์อนุ มัติ ให้ ขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณและ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 6 รายการ 

3.5.1 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัวๆละ 6,500 บาท     
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 
ตัวๆละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงขอท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า มีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์บางรายการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการ
ดังกล่าว 

 
โอนลดงบประมาณ... 



-40- 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 92 1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน  
700,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ 
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัด
แปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก าจัด
วัชพืชตามถนน ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าบ ารุง 
ค่าปรับปรุง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน ที่เป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด 

ตั้งไว้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
293,025  บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)  โอนลด
จ านวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้ง
นี้แล้วคงเหลือ 286,525บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน)   

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 2) โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 6,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท    
มีคุณลักษณะดังนี้  เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด  5 ฟุต พร้อมกระจก โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2562 หน้า 29 
ล าดับที่ 5 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ของเทศบาล ทั้งนี้สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดและจะด าเนินการด้วย
ความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
 

ข้อกฎหมาย... 
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ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  
โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัวๆละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม ่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท     
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่
เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท     
(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 
 
 
 

3.5.2ค่าจัดซื้อ... 
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3.5.2 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็กปรับโช๊ค จ านวน 1 
ตัวๆละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขา
เหล็กปรับโช๊ค จ านวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า มีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์บางรายการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการ
ดังกล่าว 
โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 92 1.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน  
700,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ 
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัด
แปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก าจัด
วัชพืชตามถนน ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าบ ารุง 
ค่าปรับปรุง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน ที่เป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด 

ตั้งไว้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
286,525 บาท (สองแสนแปดหม่ืนหกพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  
โอนลดจ านวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 283,025 บาท (สองแสนแปดหมื่นสาม
พันยี่สิบห้าบาทถ้วน)  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่... 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  3) เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็กปรับโช๊ค 
จ านวน 3,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็ก
ปรับโช๊ค  จ านวน 1 ตัว ๆ ละ  3,500  บาท มีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเก้าอ้ี
หมุนบุหนัง  พนักสูง  ขาเหล็กปรับโช๊ค โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 
0444 ลงวันที่ 24  มกราคม  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งจ่ายจากส านัก
ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)เพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้า 29 ล าดับที่ 6  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์อยู่นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ทั้งนี้สามารถ
จัดหาได้ตามท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็กปรับโช๊ค จ านวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ ใดจะซักถามและ
อภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็กปรับโช๊ค จ านวน 1 
ตัวๆละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 
๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีหมุนบุหนังพนักสูงขาเหล็กปรับโช๊ค จ านวน      
1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ    
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน 1 เครื่องๆละ 28,600บาท (สองหม่ืนแปดพันหกร้อย      
บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆ
ละ 28,600บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) จึงขอท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า มีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์บางรายการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการ
ดังกล่าว 

 
 

โอนลดงบประมาณ... 
 
 



-45- 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า  92 1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  
700,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ 
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ    
คัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรื อที่ดิน หรือ
สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานก าจัดวัชพืชตามถนน ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซม ค่าบ ารุง ค่าปรับปรุง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานราย
เดือน รายวัน ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

ตั้งไว้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
283,025 บาท (สองแสนแปดหม่ืนสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โอนลด
จ านวน 28,600 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 254,425 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่
ร้อยยี่สิบห้า  บาทถ้วน) 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พ้ืนหรืแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 28,600 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรืแบบแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  28,600  บาท ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2561 หน้า 20, 73 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562  หน้า 27  ล าดับที่ 1 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
 

ข้อ27... 
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ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,600บาท (สองหมื่นแปดพัน
หกร้อยบาทถ้วน)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปรายหรือไม ่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือ    
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 28,600บาท 
(สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) 
ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ    
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,600บาท 
(สองหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.4 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ    
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่องๆละ 40,200บาท รวมงบประมาณ 80,400 บาท
(แปดหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 
40,200บาท รวมงบประมาณ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า มีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์บางรายการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการ
ดังกล่าว 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 92 1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน  
700,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ 
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ   
คัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ ดิน หรือ
สิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานก าจัดวัชพืชตามถนน ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซม ค่าบ ารุง ค่าปรับปรุง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานราย
เดือน รายวัน ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

ตั้งไว้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
254,425 บาท (สองแสนห้าหม่ืนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โอนลด
จ านวน 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณ
ครั้งนี้แล้วคงเหลือ 174,025 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบห้าบาท
ถ้วน) 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่... 
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ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พ้ืนหรืแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน  80,400  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรืแบบแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  40,200  บาท  ซึ่ง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 20, 73 ตั้งจ่ายจากส านัก
ปลัด ปรากฏ    ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 30  ล าดับที่ 8 

ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่องๆละ 40,200บาท รวมงบประมาณ 
80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใด     
จะซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 40,200บาท     
รวมงบประมาณ 80,400 บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ
ครับ (มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 

เป็นอันว่า... 
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 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ    
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่องๆละ 40,200บาท 
รวมงบประมาณ 80,400 บาท(แปดหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.5 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่องๆละ 22,000บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000บาท (สองหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)  จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย ส านักปลัด เทศบาลต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ชม 56101/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายงานว่า มีความ

จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์บางรายการเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ 
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้าบรรจุวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการ
ดังกล่าว 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  หน้า 92 1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน  
700,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดท าของ 
ค่าแรงงานให้กับผู้รับจ้างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัด
แปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานก าจัด
วัชพืชตามถนน ค่าบริการก าจัดปลวกแมลง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าบ ารุง 
ค่าปรับปรุง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป และค่าจ้างเหมาบริการ 

อ่ืนๆที่จ าเป็น... 
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อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน รายวัน ที่เป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลสารภี รวมถึงค่าจ้างเหมาที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ งจ่ายจาก
ส านักปลัด 

ตั้งไว้ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
174,025 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันยี่สิบห้าบาทถ้วน) โอนลด
จ านวน 22,000 บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อ โอนลด
งบประมาณครั้งนี้แล้วคงเหลือ 152,025 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
ยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 22,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
22,000 บาท มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 หน้า 6 ข้อ 13 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจ่ายจากส านักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  หน้า 28  ล าดับที่ 3 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท   
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและ
อภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่องๆละ 22,000บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  โปรดยกมือครับ 
(มีผู้ยกมือ ๘ ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  (ไม่มี) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่องๆละ 22,000บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
จ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.5.6 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม
จ านวน 1 เครื่องๆละ 12,300บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เนื่องด้วย นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ             โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่งแบบ
ดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่องๆละ 12,300บาท     
(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)  จึงขอท่านนายกเทศมนตรีต าบล
สารภีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสารภี  
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี  ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56105/367 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

รายงานว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะทุกประเภท
ก่อนทิ้ง ซึ่งต้องรายงานปริมาณขยะแต่ละประเภทลงในระบบ INFO ตาม
หนังสืออ าเภอสารภี ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.26/5077 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2561เรื่อง การบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยลงในระบบ INFO โดยเฉพาะขยะอันตรายที่เทศบาลเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายทั้ง 10 หมู่บ้าน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องชั่งเพื่อใช้ชั่งน้ าหนักขยะอันตรายในแต่ละครั้งที่เก็บขนเข้ามาเพ่ือ 

รายงานในระบบ... 
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รายงานในระบบ INFO แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงขออนุมัติน าเรื่องเข้า
บรรจุวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในรายการดังกล่าว 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ หน้า 107 จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัคซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) โอนลดจ านวน 12,300 บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนลดงบประมาณครั้งนี้แล้ว
คงเหลือ 17,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 1) เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 
ขนาด 300 กิโลกรัม จ านวน 12,300 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ชั่ง แบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ เครื่องชั่งน้ าหนักเป็นแท่นแบบตั้งพ้ืน แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือ
เพลทรับน้ าหนักเป็นสแตนเลส ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40*50 เซนติเมตร 
อ่านละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 20 กรัม เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 หน้า 3 และ 
37 ตั้งจ่ายจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
หน้า 39 ล าดับที่ 25  
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้นคณะผู้บริหาร... 
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ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่องๆ
ละ 12,300บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม่ เชิญครับ 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมทุกท่าน ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องชั่งดังกล่าว    

ว่ามีความจ าเป็นอย่างไร ต้องจัดซื้อเป็นระบบดิจิตอลและขนาดใหญ่ถึง 
300 กิโลกรัม ซึ่งมีราคาถึงเครื่องละ 12,300 บาท เหตุใดไม่ใช้เครื่องชั่ง  
ที่สามารถชั่งน้ าหนักได้ทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่า 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์ -ส าหรับเหตุผลที่ต้องจัดซื้อเป็นเครื่องชั่งดิจิตอล เนื่องจากตามมาตรฐาน 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่ องชั่ งจะมี  2 ประเภท คือแบบมีตุ้ มถ่วง            

ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มาก คือ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนเครื่องชั่งระบบ
ดิจิตอล จะเริ่มต้นที่ขนาด 300 กิโลกรัม ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีก 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าแหน่ง 9 คน อยู่ในที่ประชุม ๙ คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมต ิ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 
กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่องๆละ 12,300บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อย
บาทถ้วน) โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 7 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยก
มือครับ (มีผู้ยกมือ 1 ท่าน) 

 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ        
ในรายการดังกล่าวนะครับ 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัมจ านวน 1 
เครื่องๆละ 12,300บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)   
จ านวน 7 เสียง  
ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  

4.1 ญัตติ เรื่อง รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติในเรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ           ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีเพ่ือรายงานการสถานะการคลัง  

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง  
ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี     ได้รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562                      

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบทดลอง... 
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เทศบาลต าบลสารภี 
งบทดลอง 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
รายการ รหัสบญัช ี เดบิต เครดติ 

เงินสด 11011000 -  
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (295-2-43476-2) 11012001 16,078,628.73  
เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (982-1-40041-8) 11012001 21,974,405.46  
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจ า (295-4-13678-6) 11012002 13,202,429.57  
เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย-ประจ า (985-9-42162-5) 11012002 14,695,051.59  
เงินฝาก กสท. 10% 11032000 2,887,403.53  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11039999 2,000.00  
ลูกหนี-้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 11043001 5,336.00  
ลูกหนี-้ภาษีบ ารุงท้องที่ 11043002 -  
ลูกหนี-้ภาษีป้าย 11043003 400.00  
ลูกหนี-้เงินยืม 11041000 25,784.00  
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู ้ 12010010 4,785,500.00  
งบกลาง 51100000 9,072,874.67  
งบกลาง-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 51100000 54,843.38  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 52100000 1,480,080.00  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 52200000 6,552,801.00  
ค่าตอบแทน 53100000 236,750.00  
ค่าใช้สอย 53200000 3,105,647.39  
ค่าวัสด ุ 53300000 543,991.84  
ค่าสาธารณูปโภค 53400000 268,336.65  
ค่าครุภณัฑ ์ 54100000 77,675.00  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54200000 -  
รายจ่ายอื่น 55100000 -  
เงินอุดหนุน 56100000 178,000.00  

ยอดยกไป  95,237,938.81  

 
 
 
 
 

งบทดลอง(ต่อ) 
 



-56- 
 

รายการ รหัสบญัชี เดบิต เครดติ 
ยอดยกมา  95,237,938.81  

รายจ่ายค้างจ่าย 21010000  9,519,318.28 
เจ้าหนี้เงินกู-้ธนาคารกรุงไทย 22011001  - 
เจ้าหนี้เงินสะสม 29010000  - 
รายรับ (หมายเหตุ 1) 40000000  38,369,383.29 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) 21040000  941,237.60 
เงินสะสม 31000000  31,774,943.23 
ทุนส ารองเงินสะสม 32000000  15,083,056.41 

  95,237,938.81 95,237,938.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับจริงประกอบงบทดลอง... 
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เทศบาลต าบลสารภ ี 

รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงิน 
วันท่ี 30 เมษายน 2562 

 รหัสบัญชี ประมาณการ เดือนนี้ ทั้งปี 
รายได้จัดเก็บเอง     
หมวดภาษีอากร 41100000    
1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 41100001 4,100,000.00 263,368.00 2,854,255.00 
2 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 41100002 65,000.00 15,510.40 65,969.90 
3 ภาษีป้าย 41100003 532,000.00 59,120.00 711,615.00 

รวม  4,697,000.00 338,098.40 3,631,839.90 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000    
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 41210005 1,000.00 - - 
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007 50,000.00 1,738.00 6,079.00 
3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง้สถานทีจ่ าหน่ายหรือสะสมอาหาร 41210010 7,500.00 1,300.00 8,000.00 
4 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศฯ 41210012 500.00 20.00 190.00 
5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 41210013 5,000.00 660.00 3,150.00 
6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 41210029 1,000.00 220.00 720.00 
7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 41219999 1,000.00 - 590.00 
8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 15,000.00 - - 
9 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ 41220004 1,000.00 - - 
10 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร 41220005 500.00 20.00 60.00 
11 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข 41220007 1,000.00 - 5,000.00 
12 ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 30,000.00 - 170,811.00 
13 ค่าปรับอื่น ๆ 41229999 2,000.00 300.00 1,170.00 
14 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 41230003 10,000.00 - 5,000.00 
15 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 41230003 60,000.00 1,000.00 56,700.00 
16 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 41230005 4,000.00 200.00 3,050.00 
17 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 41230006 1,500.00 - 1,500.00 
18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41230007 1,000.00 180.00 1,150.00 
19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 41230008 200.00 60.00 70.00 
20 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 41239999 10,000.00 - 7,340.00 

รวม  202,200.00 5,698.00 270,580.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000    
1 ดอกเบี้ย 41300003 420,000.00 3,137.65 151,396.78 

รวม  420,000.00 3,137.65 151,296.78 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000    
1 เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 41500003 100.00 - - 
2 ค่าขายแบบแปลน 41500004 10,000.00 2,500.00 5,000.00 
3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 41500007 500.00 30.00 240.00 
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4159999 30,000.00 - 650.00 

รวม  40,600.00 2,530.00 5,890.00 

รายรับจริง(ต่อ)... 

หมายเหตุ 1 
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 รหัสบัญชี ประมาณการ เดือนนี้ ทั้งปี 
หมวดรายได้จากทุน 41600000    
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41600001 3,000.00 - 8,840.00 

รวม  3,000.00 - 8,840.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น     
หมวดภาษีจัดสรร 42100000    
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 42100001 1,000,000.00 83,844.27 535,278.36 
2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 42100002 8,350,000.00 819,111.92 5,536,517.79 
3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 42100004 3,150,000.00 299,652.10 1,788,814.45 
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 590,000.00 25,063.39 250,618.39 
5 ภาษีสรรพสามิต 42100007 4,390,000.00 492,149.78 3,191,774.30 
6 ค่าภาคหลวงแร่ 42100012 45,000.00 - 27,064.76 
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42100013 43,000.00 - 24,617.90 
8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 42100015 4,500,000.00 532,205.00 3,993,869.00 
9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 42100017 - - - 
10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ  42199999 24,200.00 58.20 81,493.60 

รวม  22,092,200.00 2,252,084.66 15,430,048.55 
รวมเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  27,455,000.00 2,601,548.71 19,498,495.23 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000    
1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

43100002 22,800,000.00 3,462,996.00 18,787,518.00 

รวม  22,800,000.00 3,462,996.00 18,787,518.00 

รวมรายรับตามงบประมาณ  50,255,000.00 6,064,544.71 38,286,013.23 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุวัตถุประสงค์     
1 ค่าบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 44100001 - 27,790.02 83,370.06 

รวม  - 27,790.02 83,370.06 
รวมทั้งหมด  50,255,000.00 6,092,334.73 38,369,383.29 

 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 

 

 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการ 
    ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
   
 

ลงชื่อ               วิทยา เมืองลือ                     ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายวิทยา เมืองลือ) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 แล้ว เมื่อวันที ่   15      พฤษภาคม 2562  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ         
สมัยที่        3      ครั้งที ่  1   /   2562  เมื่อวันที่    14     สิงหาคม    2562 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                         ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
 
 
 
 
 
                                        
                                        
     
 


