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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
สมัยสามัญประจ าปี   ๒๕๖4  สมัยที่  2  คร้ังที่  ๑ 

เม่ือวันศุกร์  ท่ี   6  สิงหาคม   ๒๕๖4  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ท่ี 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  วันชัย  สารคาญ  
๔ นายปรีชา  ทนงยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ปรีชา  ทนงยิ่ง  
๕ นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  มาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์  
๖ นายสุนทร  ใจกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  สุนทร  ใจกว้าง  
๗ นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  รัชนี  เปรมไทยสงค์  
๘ นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เฉลียด  กล่าวรัมย์  
๙ นางวรัทยา  จินดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  วรัทยา  จินดา  

๑๐ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  สุนทร  สีสมัย  
๑๑ นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  บังอร  ราชกิจ  
12 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  ทองใส  วิจารจันทร์  
13 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม    
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเทพพร  จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ เทพพร  จ าปานวน  
๒ นางนวลรัตน์  พันธโคตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ นวลรัตน์  พันธโคตร    
๓ นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ ณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์  
๔ นายพูลทรัพย์  มานะดี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ พูลทรัพย์  มานะดี  
๕ นายกฤช  ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ กฤช  ภูศรี  
๖ นางณัฐมน  ภูมิมาศ รองปลัดเทศบาล ณัฐมน  ภูมิมาศ  
7 นายกัมพล  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองช่าง กัมพล  หาญสุริย์  
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ล าดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘ นางไพรรินทร์  หาญสุริย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ไพรรนิทร์  หาญสุริย์  
9 นางพิศมัย  ชัฏพลชัย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล พิศมัย  ชัฏพลชัย  

10 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองค า  
11 นายกิต  สมัครวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ  กิต  สมัครวงศ์  
๑2 นางสาวศิริกุล  สาศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ศิริกุล  สาศิริ  
๑3 นางนภัทรษกร  วิจิตขจี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นภัทรษกร  วิจิตขจี  
๑4 นางพนิจดา  สาระภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พนิจดา  สาระภักดี  
15 นางสาวรุ่งนภา  ภูงาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รุ่งนภา  ภูงาแก้ว  
16 นางปริศนา  วรวงค์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปริศนา  วรวงค์  
17 นางอุภัสษร  มนตร์ไธสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อุภัสษร  มนตร์ไธสงค์  
18 นายเกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ เกียรติสวัสด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  
19 นายไพศาล  คชภูธร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ไพศาล  คชภูธร  
20 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไป พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
21 นางพรรณผกา  พรหมโลก เจ้าพนักงานธุรการ พรรณผกา  พรหมโลก  
22 นางวาสนา  สุดคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  สุดคล้าย  
23 นายณรงค์ฤทธิ์  วิบูลย์ ผู้ช่วยช่างโยธา ณรงค์ฤทธิ์  วิบูลย์  
24 นายไพศาล  คชภูธร เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ไพศาล  คชภูธร  
25 นางนิตยา  ประสารสัตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นิตยา  ประสารสัตย์  
26 นางวิตาพร  ขันโมลี เจ้าพนักงานธุรการ วิตาพร  ขันโมลี  
27 นางสาวศิรินภา  สารคาญ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ศิรินภา  สารคาญ  
28 นางสาวพรนิภา  พัดโท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี พรนิภา  พัดโท  
29 นายสมชาย  สุนทรา พนักงานขับรถ สมชาย  สุนทรา  
30 นางสาวรัตนา  มานะดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนา  มานะดี  
31 นางรจนา  พุทธามาตย์ คนงานท่ัวไป รจนา  พุทธามาตย์  
32 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
33 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
34 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
35 นายทรงศักดิ์  มานะดี ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ท่ี 13 ทรงศักดิ์  มานะดี  
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เร่ิมประชุม เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
             เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุมสภา
เพื่อด าเนินการประชุม 
    นายอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภา   เทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี  2  ตามท่ีสภา
    เทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
    ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
    สามัญ ประจ าปี ๒๕๖4  สมัยท่ี  2  เริ่มต้ังแต่ วันท่ี  1  สิงหาคม  ๒๕๖4  เป็นต้นไป
    มีก าหนด ๓๐ วัน นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔ และ มาตรา ๒๕   
    แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี  12 พ.ศ. 
    2546  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ สมัยประชุม สมัยสามัญ 
    ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี 2  ต้ังแต่วันท่ี  1  สิงหาคม  ๒๕๖4  ถึงวันท่ี  30    
    สิงหาคม  ๒๕๖4   มีก าหนด  ๓๐  วัน  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4  ลงช่ือ นายอ าคา  อินทะแพทย์
    ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564 
ประธานสภาฯ   สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี ๑  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม   
  - ไม่มี -  

    ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญ ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖4 สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี  14 มิถุนายน 2564  ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลอาจสามารถได้น าส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไข
หรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี 
๒๕๖4  สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี  14 มิถุนายน 2564  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง               11       เสียง 
    ไม่รับรอง             -           เสียง 
                                        งดออกเสียง          1          เสียง 
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    ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอใหม่ 
นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ๓.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา       
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
   ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

นายเทพพร  จ าปานวน           เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
    กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบล 
    อาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา   หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ครุภัณฑ์อื่น  ดังนี้ 

โอนเพิ่มรายการที่ 1  ประเภท ครุภัณฑ์อื่น  รายการจัดซื้อเครื่องวัดความกระด้าง 
ความเค็มของน้ า จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน  2,000  บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นเครื่องมือส าหรับวัดความกระด้าง ความเค็มของน้ า  
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น            
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 40   
ข้อ 3  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 2,000 บาท    

โอนเพิ่มรายการที่ 2  ประเภท ครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อเครื่องวัดคลอรีน  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท  

   - เป็นเครื่องมือส าหรับหาระดับของคลอรีนท่ีเหมาะสมในน้ า น้ าด่ืม น้ าประปา เป็นต้น 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น            
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 40    
ข้อ 4   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 24,000 บาท 

โอนเพิ่มรายการที่ 3 ประเภท ครุภัณฑ์อื่น รายการจัดซื้อเครื่องกวนผสมสารเคมีและ
ของเหลว จ านวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 

   - เป็นเครื่องมือใช้ในการกวนผสมสารเคมีและของเหลว 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 40  ข้อ 5      
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 12,500 บาท    
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โอนเพิ่มรายการที่ 4 เครื่องวัดความขุ่นของน้ า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 
บาท เป็นเครื่องมือใช้ในการวัดความขุ่นของน้ า 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น           
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งท่ี 7 หน้า 13 ข้อ 6  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 18,000 บาท 
โอนเพิ่มรายการที่ 5 เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (PH) แบบปากกา ชนิดดิจิตอล จ านวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  

   - เป็นเครื่องมือส าหรับวัดค่า กรด-ด่าง (PH) ในน้ า น้ าด่ืม น้ าบาดาล น้ าประปา เป็นต้น 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น           
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 41     
ข้อ 7  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 4,000 บาท   
โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
- แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม จ านวน  60,500 บาท  

เหตุผล 
เนื่องจาก  เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องวัดความกระด้าง เครื่องวัดคลอรีน 
เครื่องกวนผสมสารเคมีและของเหลว เครื่องวัดความขุ่นของน้ า เครื่องวัดค่า PH      
ของน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐานให้กับประชาชน     
ในเขตเทศบาลได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  หมวด  ๔  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบล          
อาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ / หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
    กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
    ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ  โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ             11   เสียง 
   ไม่อนุมัติ             -        เสียง 
   งดออกเสียง          1      เสียง 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ๓.2  ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลอาจสามารถ      
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ 
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นายเทพพร  จ าปานวน           เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ  มีความจ าเป็นท่ีจะต้องยื่นเสนอญัตติขอความเห็นชอบ

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลอาจสามารถ จ านวน 50,000 บาท โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภออาจสามารถ (ศปก.อ.
อาจสามารถ) ได้ประชุมเมื่อวันท่ี  15  กรกฎาคม  2564  เห็นชอบให้โรงพยาบาล
อาจสามารถ สาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ได้ร่วมกันจัดต้ังโรงพยาบาลสนามอ าเภออาจสามารถ ท่ีหอประชุมอ าเภออาจสามารถ 
ขนาด 100 เตียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการรอเตียงของผู้ป่วยส าหรับผู้ดูแล 
ผู้ติดเช้ือไวรัส  โคโรนา -2019  ในกลุ่มท่ีไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงหรือรับย้าย
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาล  เพื่อเฝ้าระวังอาการก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภออาจสามารถ ทุกแห่ง ๆ ละ 50,000  บาท และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ เพิ่มเติม ฉบับท่ี 
5 หน้า 27 ข้อ 1   

เหตุผล 
เนื่องจาก เทศบาลต าบลอาจสามารถพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการอุดหนุน
โรงพยาบาลอาจสามารถ ตามโครงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามอ าเภออาจสามารถ 
ขนาด 100 เตียง เพื่อลดปัญหาการรอเตียงของผู้ป่วยส าหรับผู้ดูแลผู้ติดเช้ือในกลุ่มท่ี
ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงหรือรับย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าระวังอาการ
ก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1562 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.8/ว4116 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 67 ทวิ ระบุว่า การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท า
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอ
เสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
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นายอ าคา  อินทะแพทย์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ / เชิญครับ / หากไม่มีผมขอมมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยาบาลอาจสามารถ 
    โปรดยกมือข้ึนด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 11   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ๓.3  ญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอครับ 

นายเทพพร  จ าปานวน           เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกเทศบาลต าบลอาจสามารถทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการประปาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖5  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ       
ในสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้    
หลักการ 
เพื่อให้เทศบาลต าบลอาจสามารถได้มีเทศบัญญัติ  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  และงบเฉพาะการกิจการ
ประปาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาลและ
กิจการประปา  ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
๑.๑   ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประมาณการไว้   

เป็นเงินจ านวน   51,077,150  บาท    
      ๑.๒  ประมาณการรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประมาณการไว้   

เป็นเงินจ านวน   51,067,130  บาท   แยกเป็น 
(๑) แผนงานงบกลาง     จ านวน       10,964,960      บาท 
(๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป           รวมเป็น        14,950,640 บาท  แยกเป็น 

- งานบริหารท่ัวไป    จ านวน        11,329,740 บาท 
- งานบริหารงานคลัง    จ านวน          3,520,900 บาท 
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จ านวน   100,000 บาท 

(๓)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    รวมเป็น          1,685,300 บาท แยกเป็น  
- งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน           1,635,300 บาท 
- งานจราจร     จ านวน       50,000 บาท 
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(๔)  แผนงานการศึกษา     รวมเป็น          8,313,400 บาท  แยกเป็น 

- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  จ านวน            1,824,200 บาท 
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ านวน           6,469,200 บาท 
- งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   จ านวน       20,000 บาท 

(๕)  แผนงานสาธารณสุข     รวมเป็น           4,529,000 บาท  แยกเป็น 
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  จ านวน           4,264,000 บาท 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวน              265,000 บาท 

(๖)  แผนงานเคหะและชุมชน    รวมเป็น           2,976,430 บาท  แยกเป็น 
- งานไฟฟ้าและประปา   จ านวน     456,430 บาท 
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  จ านวน            2,500,000 บาท 
- งานบ าบัดน้ าเสีย    จ านวน       20,000 บาท 

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวมเป็น     702,000 บาท  แยกเป็น 
- งานกีฬาและนันทนาการ   จ านวน        40,000 บาท 
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   จ านวน                662,000 บาท 

(๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวมเป็น             3,922,800 บาท แยกเป็น 
- งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน   2,555,400 บาท 
- งานก่อสร้าง    จ านวน    2,572,600 บาท 

(๙) แผนงานการเกษตร    รวมเป็น               ๑0๐,๐๐๐   บาท 
(10)  แผนงานการพาณิชย์   รวมเป็น       350,000  บาท  แยกเปน็ 
      -  งานตลาดสด    จ านวน       250,000  บาท 
      -  งานโรงฆ่าสัตว์    จ านวน       100,000  บาท     

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 
2.๑   ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประมาณการไว้  เป็นเงิน   

จ านวน   3,189,000    บาท 
๒.2  ประมาณการรายจ่าย  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ประมาณการไว้  เป็นเงิน   

จ านวน   3,189,000     บาท   แยกเป็น 
 (๑)  รายจ่ายงบกลาง    จ านวน       84,170  บาท 
 (๒)  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  จ านวน  1,002,320  บาท 
 (๓)  หมวดค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
       และหมวดค่าสาธารณูปโภค   จ านวน            2,072,510 บาท 
 (4)  หมวดรายจ่ายอื่น    จ านวน                  -              บาท 
 (5)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จ านวน       3๐,๐๐๐     บาท  
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      เหตุผล 

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  ข้อ  ๒๓  ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ ในช้ันต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่าย  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  เพื่อท่ีสภาท้องถิ่นจะได้พิจารณา  
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  และ     
งบเฉพาะการกิจการประปาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  จักได้รายงานต่อ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และนายกเทศมนตรีจักได้
ประกาศใช้ เพื่อบริหารกิจการของเทศบาล ตามอ านาจหน้าท่ี  ท้ังนี้เพื่อความผาสุกของ
ประชาชนในล าดับต่อไป ซึ่งรายละเอียดของการจัดท าร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการ
ประปาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5  ฝ่ายบริหารได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิก
ล่วงหน้าก่อนประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่ขอสภาเทศบาล
ต าบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณา  
      

นายอ าคา  อินทะแพทย์  ส าหรับรายละเอียดขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทศบาล 
ปลัดเทศบาล   ต าบลอาจสามารถ   ดังนี้ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ 
อ ำเภออำจสำมำรถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. รำยรับ    

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ป ี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 409,732.52 1,460,200.00 1,975,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
784,210.96 1,266,400.00 1,335,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,295,530.37 1,290,250.00 1,140,250.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,634.31 245,500.00 245,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,500.00 4,500.00 
  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 2,510,108.16 4,266,850.00 4,701,150.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 20,027,090.90 24,472,000.00 24,062,000.00 
  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
20,027,090.90 24,472,000.00 24,062,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,369,589.00 21,650,000.00 22,314,000.00 
  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
20,369,589.00 21,650,000.00 22,314,000.00 

รวม 42,906,788.06 50,388,850.00 51,077,150.00 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของเทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ 

อ ำเภออำจสำมำรถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ด้ำน รวม 
ด้ำนบริหำรท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,950,640 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,685,300 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,313,400 
  แผนงานสาธารณสุข 4,529,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,976,430 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 702,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,495,400 
  แผนงานการเกษตร 100,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 350,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   
  แผนงานงบกลาง 10,964,960 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 51,067,130 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย เฉพำะกำรประปำ 

ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รำยกำร 
รำยรับจริง 

รับจริง ปี 
2562 

รับจริง ปี 
2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร ปี 
2565 

หมวดรำยได้         

   ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า  1,156,000.00   1,236,917.00   1,560,000.00     1,560,000.00  

   ค่าจ้าหน่ายส่ิงของจากคลังพัสดุ - -       1,000.00  1,000.00  

   ค่าเช่ามาตรวัดน ้า 215,865.00     221,340.00  270,000.00  270,000.00  

   เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปช่วยเหลือ      
งบประมาณเฉพาะการ 800,000.00  850,000.00  1,250,000.00  1,250,000.00  

   ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 7,907.99  8,474.88  10,000.00  10,000.00  

ผลประโยชน์อื่น         

   ค่าขายเศษของ - - 12,000.00  12,000.00  

   ค่าธรรมเนียม - - 3,000.00  3,000.00  

   ค่าปรับ - - 3,000.00  3,000.00  

   ค่าแรง 56,400.00  4,200.00  80,000.00  80,000.00  

รวมรำยรับ 2,236,172.99   2,320,931.88  3,189,000.00  3,189,000.00  
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รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ    

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

รำยกำร 
รำยจ่ำยจริง 

จ่ำยจริง ปี 
2562 

จ่ำยจริง ปี 
2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร ปี 
2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ         

งบกลาง 49,398.00  53,529.00  64,780.00  84,170.00  

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ้า ค่าจ้างช่ัวคราว) 

          
615,430.00  

          
607,059.34  

               
1,036,120.00  

             
1,002,320.00  

งบด้าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน   
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 

       
1,434,254.02  

       
1,447,161.15  

               
2,058,100.00  

             
2,072,510.00  

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง) 

 -  66,800.00  30,000.00  30,000.00  

รวมรำยจ่ำย 2,099,082.02  2,174,549.49  3,189,000.00         3,189,000.00  
 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ  
                                         พ.ศ. ๒๕๖5 ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายแต่ประการใด 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ/หากไม่มีผมขอมติเลยนะครับ/ 
ประธานสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการญัตติ  เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดยกมือด้วยครับ 

ที่ประชุม   รับหลักการ            11          เสียง 
ไม่รับหลักการ           -           เสียง 
งดออกเสียง             1          เสียง 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ต่อไปเป็นการพิจารณา วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  การพิจารณาคัดเลือก 
ประธานสภาฯ                       คณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
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นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค         ในการพิจารณาวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ให้ท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
เลขานุการสภาฯ                   ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  และงบ

เฉพาะการกิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมท้ังฉบับแก้ไข    
ข้อ 103 (1) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และ ข้อ 12 โดยอนุโลม 
ด าเนินการเลือกทีละคนก่อน แล้วเลือกต่อไปทีละคน อันดับแรกขอให้ท่ีประชุมเสนอ
จ านวนกี่คนครับ ขอเชิญท่ีประชุมเสนอครับ 

 

นายวิจารย์  สุระมณี กระผมนายวิจารย์  สุระมณี ขอเสนอคณะกรรมการ แปรญัตติ จ านวน  5  คน ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นายทองใส  วิจารจันทร์    
  ๒. นางบังอร  ราชกิจ   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และงบเฉพาะการกิจการประปา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  จ านวน 5 คน อย่างเป็นเอกฉันท์ 

 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    ต่อไปด าเนินคัดเลือกทีละคนครับ คณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1  เชิญเสนอครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายวิจารย์  สุระมณี กระผมขอเสนอ นางวรัทยา  จินดา ครับ                     
รองประธานสภาเทศบาล  
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นายเฉลียด  กล่าวรัมย์    
  ๒. นายปรีชา  ทนงยิ่ง  
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นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นางวรัทยา  จินดา 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ   
 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  เชิญเสนอครับ 
 

นางบังอร  ราชกิจ ดิฉัน นางบังอร ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายเฉลียด กล่าวรัมย์ ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นางรัชนี  เปรมไทยสงค์    
  ๒. นายทองใส  วิจารจันทร์ 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายเฉลียด กล่าวรัมย์ 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ   
 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3  เชิญเสนอครับ 
 

นางรัชนี  เปรมไทยสงค ์ ดิฉันนางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล นายปรีชา  ทนงยิ่ง ค่ะ 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นางวรัทยา  จินดา    
  ๒. ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย  
 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายปรีชา  ทนงยิ่ง 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ   
 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4  เชิญเสนอครับ 
 

นายวันชัย  สารคาญ กระผมนายวันชัย  สารคาญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาเทศบาล ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย ครับ 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นายสุนทร  ใจกว้าง    
  ๒. นายมาโนช  สวัสด์ิพาณิชย์ 
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 เชิญเสนอผู้ต่อไปครับ   
 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5  เชิญเสนอครับ 
 

นางวรัทยา  จินดา ดิฉันนางวรัทยา  จินดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายสุนทร  ใจกว้าง ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง   ๒   ท่าน  ประกอบด้วย 
     ๑. นางบังอร  ราชกิจ    
  ๒. นายวันชัย  สารคาญ 
นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค    มีท่านผู้ใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มีถือว่า นายสุนทร  ใจกว้าง 
เลขานุการสภาฯ                     เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 

 
 

มติที่ประชุม  มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน  ดังนี้ 
  1. นางวรัทยา  จินดา 
  2. นายเฉลียด กล่าวรัมย์ 
  3. นายปรีชา  ทนงยิ่ง 
  4. ร.ต.อ.สุนทร  สีสมัย 
  5. นายสุนทร  ใจกว้าง  
 
    ในล าดับต่อไปเป็นการก าหนดว่า จะก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติกี่วัน 
    และคณะกรรมการแปรญัตติจะท าการแปรญัตติในวันไหน ขอเชิญท่ีประชุม 

เสนอครับ 

นายวิจารย์  สุระมณี  ขอเสนอให้ยื่นค าแปรญัตติ  ต้ังแต่วันท่ี   9  สิงหาคม  ๒๕๖4 ถึงวันท่ี  11  สิงหาคม 
สมาชิกสภาฯ ๒๕๖4  และประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวัน ท่ี 13 สิงหาคม 2564            

เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ครับ 

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค ขอผู้รับรองด้วยครับ 
เลขานุการสภาฯ  
 
 






