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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยที่  4  คร้ังที่  1 

เม่ือวันจันทร ์ท่ี  4 พฤศจิกายน   ๒๕๖2  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาฯ สมเกียรติ  พันทองคำ  
๒ นายทองใส  วิจารจันทร์ รองประธานสภาฯ ทองใส  วิจารจันทร์  
๓ นายอำคา  อินทะแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล อำคา  อินทะแพทย์  
๔ นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์  
๕ นายปรีดา  กุลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีดา  กุลสุวรรณ  
๖ นายบุญมา  ทองภูเหวด สมาชิกสภาเทศบาล บุญมา  ทองภูเหวด  
๗ นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ สมาชิกสภาเทศบาล สวาสด์ิ  ดวงพายัพ  
๘ นายตี  พวงพี่ สมาชิกสภาเทศบาล ตี  พวงพี่  
๙ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์    

๑๐ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ใจกว้าง  
๑๑ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาล จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม      1. นายสุวรรณ์   สุขวิวัฒนกุล   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจส่วนตัว 
     2. นายประณต  วิยะรส ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจส่วนตัว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร์  สายเช้ือ นายกเทศมนตรี จรินทร์  สายเช้ือ  
๒ นายปราโมทย์  สายเช้ือ รองนายกเทศมนตรี ปราโมทย์  สายเช้ือ  
๓ นายไพโรจน์  สายเช้ือ รองนายกเทศมนตรี ไพโรจน์ สายเช้ือ  
๔ นางกาญจนา  แสนพรม เลขานุการนายกเทศมนตรี กาญจนา  แสนพรม  
๕ นายสุวรรณ  สัตยาคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ  สัตยาคุณ  
๖ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
๗ นางผ่องพรรณ  มุริกานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผ่องพรรณ  มุริกานนท์  
8 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
9 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  

 



[2] 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑0 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
11 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรชำนาญการ กิต  สมัครวงศ์  
12 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
13 นายเกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์  
14 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
15 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กนกพร  เอกวุธ  
16 นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
17 นายอนันต์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน อนันต์  พลแดง  
18 นายบุญทัน  นิลฉวี ตัวแทนชาวบ้าน บุญทัน  นิลฉวี  

เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
เพื่อดำเนินการประชุม 
    นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา   เทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  4  กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 

โดยท่ีประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  4  เริ่มต้ังแต่ 
วันท่ี  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖2  เป็นต้นไป  มีกำหนด ๓๐ วัน นั้น อาศัยอำนาจ     
ตามความในมาตรา  ๒๔ และ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล    
อาจสามารถ  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วัน ท่ี  ๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖2 ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  2562  มีกำหนด ๓๐ วัน จึงประกาศ
มาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ลงช่ือ     
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖2 
ประธานสภาฯ    สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี ๑  ณ บัดนี้ครับ       

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

  



[3] 

 

    ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญ ประจำป ี๒๕๖2 
ประธานสภาเทศบาล               สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  4  เมื่อวันท่ี  26  กันยายน  2562 ซึ่งทางเลขานุการสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีท่านใด
ขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิก
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ
ประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 4  เมื่อวันท่ี  26  กันยายน  2562  โปรดยก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                   9       เสียง 
    ไม่รับรอง                 -        เสียง 
                                        งดออกเสียง             1        เสียง 

    ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณพ.ศ.  ๒๕63  หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
    เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ     

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีทำให้  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ  เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ  แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  รายการ  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15  ดังนี้ 

        ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 
15  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้าม
ปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15                    
- กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 235  ม. หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. ตามแบบ ท. 1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

               - ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลตำบลอาจ
สามารถ หน้า 59 ข้อ 67 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน  498,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

         ข้อความใหม่ 
                  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 
    15  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้าม
    ปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15   

- กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 235  ม. หรือพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. ตามแบบ ท. 1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

                - ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ของเทศบาลตำบลอาจ
สามารถ หน้า 59 ข้อ 67 

                - ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน  498,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
    และชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

   เหตุผล 
เนื่องจาก  เทศบาลตำบลอาจสามารถมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาติ หมู่ ท่ี 15   เพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔  
ข้อ  ๒๙  กำหนดให้การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตตินี้
มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
    โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ               
 
มติที่ประชุม   อนุมัติ               9       เสียง 
    ไม่อนุมัติ               -       เสียง 
    งดออกเสียง           1      เสียง 
 
 
 



[5] 

 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ๓.2 ญัตติขออนุมัติย้ายป้ายสวนสาธารณะหนองหูลิงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจรินทร์  สายเชื้อ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารรถ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ มีความจำเป็นต้องย้ายป้ายแสดงสวนสาธารณะ 
    หนองหูลิงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9  เข้าไปติดต้ังให้ถูกต้องตรงตามจุดท่ีกำหนด 
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    หลักการ 

ย้ายป้ายติดต้ังแสดงบริเวณสวนสาธารณะหนองหูลิงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9    
เข้าไปติดต้ังให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองหูลิงเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 บริเวณลานหน้าพื้นท่ีเต้นแอโรบิค 
เหตุผล 
เนื่องจากสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 
2562 สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันพุธ ท่ี 22  พฤษภาคม 2562  อนุมัติให้จ่าย
เงินทุนสำรองสะสม เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 ในพิธีบรม
ราชาภิ เษก เนื้ อ ท่ี  1 ไร่  84 ตารางวา จึงมีความจำเป็น ต้องย้ ายป้ายแสดง
สวนสาธารณะหนองหูลิงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 9 ไปติดต้ังในจุดท่ีถูกต้อง
เหมาะสม และสมพระเกียรติ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติย้ายป้ายสวนสาธารณะหนองหูลิงเฉลิมพระเกียรติ 
    รัชกาลท่ี 9  โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ               9       เสียง 
    ไม่อนุมัติ               -       เสียง 
    งดออกเสียง           1      เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ ( ถ้ามี) 
  
นายสมเกียรติ  พันทองคำ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายจรินทร์  สายเชื้อ  ตามท่ีทางเทศบาลได้รับแจ้งให้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังนัน้ เทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี   อาจสามารถได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ 

นายอำคา  อนิทะแพทย ์  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 






