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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่  1  คร้ังที่ 2 

ในวันศุกร์ ท่ี  21  พฤษภาคม  2564  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๑๐ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 สุนทร  สีสมัย  
11 นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 บังอร  ราชกิจ  
๑2 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ทองใส  วิจารจันทร์  
13 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเทพพร  จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เทพพร  จ าปานวน  
2 นางนวลรัตน์  พันธโคตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นวลรัตน์  พันธโคตร    
3 นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ ณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์  
4 นายพูลทรัพย์  มานะดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ พูลทรัพย์  มานะดี  
5 นายกฤช  ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ กฤช  ภูศรี  
6 นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
7 นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
8 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  
9 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

10 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองค า  
11 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  กิต  สมัครวงศ์  
12 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
13 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
14 นางพนิจดา  สาระภักดี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
15 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
16 นางปริศนา  วรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปริศนา  วรวงศ์  
17 นางอุภัสษร  มนตร์ไธสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อุภัสษร  มนตร์ไธสงค์  
18 นางสาวรัตนา  มานะดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนา  มานะดี  
19 นางรจนา  พุทธามาตย์ คนงานท่ัวไป รจนา  พุทธามาตย์  
20 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
21 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
22 นางนันทิยา  ถนัดค้า ผู้แทนชาวบ้าน ม. 1 นันทิยา  ถนัดค้า  
23 นายบัญชา  ก าลังเลิศ ผู้แทนชาวบ้าน ม. 13 บัญชา  ก าลังเลิศ  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เข้าห้องประชุม
สภาเทศบาล เพื่อด าเนินการประชุม  

นายอ าคา  อินทะแพทย์  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖4  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี 2  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑    เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

    - ไม่ม ี- 
ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้ว 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครั้งแรก  

เมื่อวันท่ี 11  พฤษภาคม 2564  ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้
น าส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญ
ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  11  
พฤษภาคม 2564  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                 11       เสียง 
    ไม่รับรอง                -        เสียง 
                                        งดออกเสียง             1       เสียง 
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2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2564 สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17  พฤษภาคม 2564  ซึ่งเลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้น าส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว     
มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  17  พฤษภาคม 
2564  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                  11      เสียง 
    ไม่รับรอง                 -       เสียง 
                                        งดออกเสียง              1      เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    เร่ือง เสนอใหม่ 
   3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 
รายการ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้พิจารณา
อนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
ขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ ประเภท ครุภัณฑ์
ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ  เป็นเงิน 49,280  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
รายการท่ี  ๑  จัดซื้อชุดโต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  30,690  บาท 
รายละเอียด ดังนี ้

              โต๊ะท างานตัวใหญ่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม.  
                สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. 
    ตู้เก็บของด้านข้าง วางคอมได้มีถาดวาง Key Board ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 49 ซม.  
       ยาวไม่น้อยกว่า 115 ซม. สูงไม่นอ้ยกว่า 70 ซม. 
    ตู้ล้ินชักใต้โต๊ะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า  45 ซม.  
       สูงไม่น้อยกว่า 55 ซม.   

เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 30,690 บาท  
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รายการท่ี 2 จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังตัวใหญ่ จ านวน 1 ตัว จ านวน  18,590 
บาท รายละเอียด  ดังนี้ 

    เสริมล้อเพื่อรับน้ าหนัก มีล้อ มีโช๊คปรับเอนหลัง มีโช๊คปรับสูง-ต่ า  
    ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 ซม. ยาวไมน่้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อยกว่า  110  ซม. 

เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 18,590 บาท  
โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ จ านวน 
49,280 บาท 
เหตุผล            
เนื่องจาก เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดหาชุดโต๊ะผู้บริหาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มา
เพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เนื่องจาก 

การเสนอญัตติของท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เพื่อโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อไปจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด     
ในราคา 49,280 บาท ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ก่อนอื่นกระผมขอยืนยัน        
ได้ว่า การอภิปรายครั้งนี้ตัวกระผมเองไม่ได้มีอัคติต่อท่าน หรือทีมงานบริหารทุกท่าน  
แต่การอภิปรายครั้งนี้  กระผมไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ เพราะว่า        
มีราคาแพง จนเกินความจ าเป็น ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอร้องท่านประธานสภา
เทศบาล ผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรี ให้จัดซื้อในราคาท่ีมันเหมาะสม และในส่วน
ท่ีเหลือท าไมไม่จัดท าโครงการ เพื่อจะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความเช่ือมั่น
ให้พี่น้องประชาชน ให้คลายกังวลจากโรคร้ายไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนของเรา ถ้าท่านให้ความส าคัญในตรงนี้ได้ 
กระผมยินดีให้ความร่วมมือครับ ขอบคุณครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวิจารย์  สุระมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผมนายวิจารย์  สุระมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมเข้าใจการท างาน

   เมื่อดูในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 แล้ว ในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ 
    ผู้บริหาร ก็มีงบประมาณเพียงพอ ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปรีชา ทะนงยิ่ง  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมได้รับความไว้วางใจ

จากประชาชน ให้มาตรวจสอบ หลายโครงการเป็นส่ิงท่ีดี แต่ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับ
งบประมาณท่ีโอนลดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ  ผมมี
ความเห็นว่า งบประมาณท่ีไม่ได้ใช้ควรน าไปต่อยอดในปีต่อไป ให้โอนงบประมาณ
จากส่วนอื่นท่ีไม่ใช่โครงการนี้ได้หรือไม่  

นายอ าคา  อินทะแพทย์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  กระผมขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับ เนื่องจากโต๊ะเก้าอี้ผู้บริหาร 

รองนายกเทศมนตรีชุดเดิมนั้นได้ช ารุด จึงได้น าชุดโต๊ะเก้าอี้ของผู้บริหารคนเดิม 
มาทดแทนให้เหมาะสม และจัดหาชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ผู้บริหารชุดใหม่ให้เหมาะสม 
เช่นกัน  ส่วนงบประมาณท่ีขอโอนลด เนื่องจากในช่วงท่ีผ่านได้มีการแพร่ระบาดของ
การติดเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID 19  ทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้
งดการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่ม งบประมาณดังกล่าวจึงเหลือพอจะท่ีโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ได้ครับ  

นายอ าคา  อินทะแพทย์          มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ              

มติที่ประชุม   อนุมัติ             7        เสียง 
   ไม่อนุมัติ            3        เสียง 
   งดออกเสียง        2        เสียง 

3.2 ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าทีค่ณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลอาจสามารถ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ  จ านวน  3  คน  เพื่อท าหน้าท่ีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เพื่อทดแทน
ชุดเดิมท่ีหมดวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว        
เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 8 (3) 
ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  โดยกรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง    
คราวละ  4 ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่
ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล          
อาจสามารถ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญ หรือสมัยประชุม
วิสามัญ การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่  
การเสนอช่ือสมาชิกสภา ท้องถิน่ต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย 2 คน 
และผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม ในการเสนอ
ช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือนั้น
ได้รับการคัดเลือกโดยคัดเลือกทีละคน ครับ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านแรก เชิญครับ 

นางบังอร  ราชกิจ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉันนางบังอร ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านวิจารย์ สุระมณี 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถค่ะ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นางวรัทยา  จินดา 
    2. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 
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นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่า นายวิจารย์ สุระมณี ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายวิจารย์  สุระมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                  กระผมนายวิจารย์  สุระมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านสุนทร  สีสมัย 
       เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถครับ 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายปรีชา ทนงยิ่ง 
    2. นางบังอร ราชกิจ 
นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่าท่านสุนทร  สีสมัย  ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่านท่ี 3 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

ร.ต.อ.สุนทร สีสมัย  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านบังอร ราชกิจ 
     เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถครับ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 
    2. นายวันชัย  สารคาญ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่า นางบังอร ราชกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ประกอบด้วยสมาชิกสภา
เทศบาล จ านวน 3 ท่าน  คือ 
1. นายวิจารย์  สุระมณี 
2. ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย 
3. นางบังอร  ราชกิจ 
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3.3  ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าที่คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการ 
ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ  จ านวน  3  คน  เพื่อท าหน้าท่ีคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 
เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 
(1) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  โดย
กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี  และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ได้โปรด
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญ
หรือสมัย ประชุมวิสามัญ การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม       
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรอง
จ านวนอย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุม และต้องให้
ความยินยอมในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคล
ท่ี ได้รับการเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก โดยคัดเลือกทีละคนครับ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท่านแรก เชิญครับ 
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นายทองใส  วิจารจันทร์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ 

ท่านวันชัย  สารคาญ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ต าบลอาจสามารถครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายวิจารย์  สุระมณี 
    2. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 
นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่า นายวันชัย  สารคาญ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเทศบาล ท่านท่ี 2  เชิญครับ 

นายวันชัย  สารคาญ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวันชัย  สารคาญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ 

ท่านเฉลียด  กล่าวรัมย์  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลอาจสามารถครับ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายปรีชา  วรัทยา 
    2. นางวรัทยา  จินดา 
นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่านายเฉลียด  กล่าวรัมย์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 
นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ประธานสภาเทศบาล  ผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่านท่ี 3  เชิญครับ 

นายเฉลียด  กล่าวรัมย์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ  

ท่านทองใส  วิจารจันทร์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย 
    2. นายปรีชา  ทนงยิ่ง 

นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
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ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่านายทองใส  วิจารจันทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน  คือ 
1. นายวันชัย  สารคาญ 
2. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 
3. นายทองใส  วิจารจันทร์ 
 
3.4 ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลท าหน้าที่คณะกรรมการในกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินเทศบาล 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถครับ    
ประธานสภาเทศบาล 

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้องให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ  ในกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
ให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
จ านวน   2  คน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  ซึ่งหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงแล้ว   
 เหตุผล 
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  พ.ศ. 2561   
ข้อ 12 (3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภา
มอบหมาย จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ  
ข้อ 13 ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุน  ท่ีมาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง คราวละ  4 ปี นับแต่วันท่ีออกค าส่ัง 
จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้  สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อท าหน้าท่ีเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลอาจสามารถต่อไป 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   การคัดเลือกคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้สมาชิก 

   สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน ด าเนินการประชุมสมาชิกสภา
   ท้องถิ่น โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัย ประชุมวิสามัญ ประชุมต้องมี 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การเสนอช่ือสมาชิกสภา 
 ท้องถิ่น ต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างนอ้ย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอ 
 ช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุม และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือ 
 ครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลท่ี ได้รับการเสนอช่ือนั้นได้รับการคัดเลือก  
 โดยคัดเลือกทีละคนเช่นกันครับ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการในกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล  หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ ท่านแรก เชิญครับ 

นางวรัทยา  จินดา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางวรัทยา จินดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอท่าน 

รัชนี เปรมไทยสงค์  เป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลอาจสามารถ ค่ะ 

 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ 
    2. นางบังอร  ราชกิจ 
นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3 ถือว่า นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา อินทะแพทย์  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการในกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาเทศบาล  สุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ ท่านท่ี 2  เชิญครับ 

นางบังอร  ราชกิจ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางบังอร  ราชกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอท่านวรัทยา จินดา 
     เป็นคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบล 

อาจสามารถค่ะ 
 
นายอ าคา  อินทะแพทย์  ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1.  นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ 
    2.  นายวิจารย์  สุระมณี 
 

นายอ าคา อินทะแพทย์  มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ /ถ้าไม่มี ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นับ 1 - 2 - 3  ถือว่า นางวรัทยา  จินดา ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 






