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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยที่  ๓  คร้ังที่  ๒ 

เม่ือวันจันทร ์ ท่ี  13  สิงหาคม  ๒๕๖2   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสมเกียรติ  พันทองคำ ประธานสภาเทศบาล สมเกียรติ  พันทองคำ  
๒ นายทองใส  วิจารจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล ทองใส  วิจารจันทร์  
๓ นายอำคา  อินทะแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล อำคา  อินทะแพทย์  
๔ นายสุวรรณ์  สุขวิวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล สุวรรณ์  สุขวิวัฒนกูล  
๕ นายอนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล อนุกูล  สวัสด์ิพาณิชย์  
๖ นายปรีดา  กุลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล ปรีดา  กุลสุวรรณ  
๗ นายบุญมา  ทองภูเหวด สมาชิกสภาเทศบาล บุญมา  ทองภูเหวด  
๘ นายประณต  วิยะรส สมาชิกสภาเทศบาล ประณต  วิยะรส  
๙ นายสวาสด์ิ  ดวงพายัพ สมาชิกสภาเทศบาล สวาสด์ิ  ดวงพายัพ  

๑๐ นายตี  พวงพี่ สมาชิกสภาเทศบาล ตี  พวงพี่  
๑๑ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์  
๑๒ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร  ใจกว้าง  
๑๓ นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาฯ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  
ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

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 นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
๖ นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
๗ นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
๘ นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
๙ นางสาวมะลิวัลย์  พันทองคำ หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองคำ  

๑๐ นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรชำนาญการ   กิต  สมัครวงศ์  
๑๑ นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
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ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติงาน พนิจดา  สาระภักดี  
๑๓ พ.จ.อ.สุวิจักขณ์ บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชำนาญงาน 
สุวิจักขณ์ บูรณะพล  

๑๔ นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
๑5 นายเกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เกียรติสวัสด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย์  
16 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
17 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กนกพร  เอกวุธ  
18 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
19 นายบุญทัน  นิลฉวี ตัวแทนชาวบ้าน บุญทัน  นิลฉวี  
20 นายอนันต์  พลแดง ตัวแทนชาวบ้าน อนันต์  พลแดง  

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

นายสมเกียรติ  พันทองคำ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล           ประจำปี ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓ ครั้งท่ี  ๒  ณ บัดนี้ครับ   

     ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสมเกียรติ  พันทองคำ     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖2 
ประธานสภาเทศบาล               สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  5  สิงหาคม  ๒๕๖2  ซึ่งทางเลขานุการสภา 

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้นำส่งท่านสมาชิกเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ   

นายสมเกียรติ  พันทองคำ     มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล              แก้ไข สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
                                         อาจสามารถ  สมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  5   
                                         สิงหาคม  ๒๕๖2  โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง             11     เสียง 
ไม่รับรอง            -      เสียง 
งดออกเสียง         1      เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
๓.๑ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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นายสมเกียรติ  พันทองคำ         ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสวาสดิ์  ดวงพายัพ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล             เร่ืองเดิม 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี  ๒๕๖2 สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี 5  
สิงหาคม  ๒๕๖2  โดยในการนี้สภาเทศบาลได้กำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอ   
คำแปรญัตติ  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  5  สิงหาคม  ๒๕๖2  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. ถึง
วันท่ี  6  สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา 16.30 น.  นั้น 

                  ข้อเท็จจริง 
เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติ (ระหว่างวันท่ี  5  สิงหาคม  
๒๕๖2  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. ถึงวันท่ี  6 สิงหาคม  ๒๕๖2 เวลา 16.30 น.  
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด และนายกเทศมนตรียื่นความประสงค์
ท่ีจะขอแปรญัตติ แต่ประการใด  

   ดังนั้น  คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
๑. คำแถลงงบประมาณ คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
๒. บันทึกหลักการและเหตุผล คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
๓.  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 และ     
งบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คณะกรรมการ
เห็นว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมแล้ว ทุกรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนดทุกรายการ และไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด และ
นายกเทศมนตรียื่นความประสงค์ ท่ีจะขอแปรญัตติแต่ประการใด และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตาม  
ร่างเดิม  เห็นควรรายงาน ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและประธาน          
สภาเทศบาลตำบลอาจสามารถทราบ เพื่อท่ีสภาจะได้ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ต่อไปครับ 

นายสมเกียรติ  พันทองคำ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล               งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3  และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อไม่มีผู้แปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระท่ี ๒      
จึงถือว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลยังคงไว้ตามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอต่อ   
ท่ีประชุม  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่ 






