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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่  3  คร้ังที่ 1 
ในวันพธุ ท่ี  8  กันยายน  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 นางรัชนี  เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 รัชนี  เปรมไทยสงค์  
๗ นายเฉลียด  กล่าวรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1 เฉลียด  กล่าวรัมย์  
๘ นางวรัทยา  จินดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 วรัทยา  จินดา  
๙ ร.ต.อ. สุนทร  สีสมัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 สุนทร  สีสมัย  

๑๐ นางบังอร  ราชกิจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 บังอร  ราชกิจ  
11 นายทองใส  วิจารจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 2 ทองใส  วิจารจันทร์  
๑2 นายจิระศักดิ์  จันทรวิภาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ จิระศักดิ์  จันทรวิภาค  

ผู้ไม่มาประชุม    นายสุนทร  ใจกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ เขต 1  ติดภารกิจ 

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  

10 นางสาวมะลิวัลย์  พันทองค า หัวหน้าฝ่ายปกครอง มะลิวัลย์  พันทองค า  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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 นางพรยุภา  ผิวพรรณงาม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรยุภา  ผิวพรรณงาม  
17 นางกนกพร  เอกวุธ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กนกพร  เอกวุธ  
18 นางสาวศรัญญา  พารา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศรัญญา  พารา  
19 พ.จ.อ.สุวิจักขณ์  บูรณะพล จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน สุวิจักขณ์  บูรณะพล  
20 นางวาสนา  สุดคล้าย เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  สุดคล้าย  
21 นายสมชาย  สุนทรา พนักงานขับรถยนต์ สมชาย  สุนทรา  
22 นางสาวศิรินภา  สารคาญ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ศิรินภา  สารคาญ  
23 นางสาวสุภาพร  อวนศรี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สุภาพร  อวนศรี  
24 นางสาวกัลยา  พลแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  พลแดง  
25 นางรจนา  พุทธามาตย์ คนงานท่ัวไป รจนา  พุทธามาตย์  
26 นายพิทักษ์  มานะดี ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป พิทักษ์  มานะดี  
27 นางสาวรัตนา  มานะดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รัตนา  มานะดี  
28 นางนันทิยา  ถนัดค้า ผู้แทนชาวบ้าน หมู่ 1 นันทิยา  ถนัดค้า  
29 นางวาสนา  สมัครสมาน ผู้แทนชาวบ้าน หมู่ 7 วาสนา  สมัครสมาน  
30 นายบัญชา  ก าลังเลิศ ผู้แทนชาวบ้าน หมู่ 13 บัญชา  ก าลังเลิศ  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อได้เวลาประชุมสภาฯ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่ีมาลงช่ือเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เข้าห้องประชุม
สภาเทศบาล เพื่อด าเนินการประชุม  

นายอ าคา  อินทะแพทย์ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย    

นายจิระศักด์ิ  จันทรวิภาค (อ่านประกาศ) ประกาศสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี 3  ตามท่ีสภา
    เทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
    ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  2564  โดยท่ีประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม
    สามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี  3  เริ่มต้ังแต่ วันท่ี  1  กันยายน  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  
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สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี 3  ต้ังแต่วันท่ี  1  กันยายน  ๒๕๖4  ถึงวันท่ี  
30 กันยายน  ๒๕๖4  มีก าหนด  ๓๐ วัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  ลงช่ือ นายอ าคา อินทะแพทย์ 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖4  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี ๑  ณ บัดนี้ครับ     

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

    1.1 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
             พ.ศ. 2565  ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  30  สิงหาคม  2564 

1.2  การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       พ.ศ. .... ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  31  สิงหาคม  2564 
1.3  การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ  
       สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ..... ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  31  สิงหาคม  2564 
1.4 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 

             ทางสาธารณะ พ.ศ. ..... ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  31  สิงหาคม  2564 
1.5 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. .... 

               ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  31  สิงหาคม  2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ สมัยสามัญ 
                                       ประจ าปี  ๒๕๖4  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  16 สิงหาคม  2564 
 ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้น าส่งท่านสมาชิกทุกท่านเป็นการ

ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ/ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดแก้ไข  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลอาจสามารถ  สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖4  สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 2   
เมื่อวันท่ี 16  สิงหาคม 2564  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรอง                10        เสียง 
    ไม่รับรอง               -         เสียง 
                                        งดออกเสียง            1        เสียง 
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ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองเสนอใหม่ 

นายอ าคา  อินทะแพทย์  3.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ประธานสภาเทศบาล                มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  
    ครุภณัฑ์ส านักงาน รายการโทรศัพท์ส านักงาน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล
    อาจสามารถครับ   

นายเทพพร  จ าปานวน  เรียน ประธานสภาเทศบาลด้วยเทศบาลต าบลอาจสามารถ มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการ
    ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  เพื่อให้สภา 
    เทศบาลต าบลอาจสามารถได้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณเพื่อมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,000  
บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
รายการที่  ๑  จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน  จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 
บาท เป็นเงิน  7,000  บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
- มีสายเช่ือมระหว่างตัวโทรศัพท์  มีสัญญาณไฟแสดงสายเรียกเข้า ปรับระดับเสียง
ความดังกริ่ง 3 ระดับ (ปิด ต่ า สูง) 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 7,000 บาท    
โดยโอนลดงบประมาณ  จากแผนงานดังต่อไปนี้ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
จ านวน 7,000 บาท  
เหตุผล            
เนื่องจาก  เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดหาชุดโทรศัพท์ส านักงาน ทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุด  เพื่อ ใช้ในการปฏิบั ติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563  หมวด ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อใคร่
ขอให้สภาเทศบาลต าบลอาจสามารถได้โปรดพิจารณาอนุมัติครับ 
 
 
 
 



[5] 
 

นายอ าคา  อินทะแพทย์        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ /เชิญครับ / หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมครับสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโทรศัพท์ จ านวน 1 รายการ โปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ                 

มติที่ประชุม   อนุมัติ              10   เสียง 
   ไม่อนุมัติ              -       เสียง 
   งดออกเสียง          1      เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    

นางรัชนี  เปรมไทยสงค์  ดิฉันนางรัชนี เปรมไทยสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล   ด้วยมีพี่น้องประชาชนฝากมาบอกว่า ขอให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการย้าย 
    ฐานบั้งไฟออกด้วย เนื่องจากจะท าการปลูกอ้อยในปีนี้ค่ะ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  เทศบาลรับทราบครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/เชิญครับ/ 
ประธานสภาฯ   

นายปรีชา  ทะนงยิ่ง  กระผม นายปรีชา  ทนงยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ด้วยพี่น้องประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ฝากมาถามว่า ในการขออนุญาตส่ิงปลูกสร้าง ต้องมีแบบแปลนและมีค่าใช้จ่ายนั้น 
    แต่ถ้าประชาชนต้องการแบบในราคาประหยัดสามารถด าเนินการอย่างไรครับ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ฝากท่านปลัดพิจารณาด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/ 
ประธานสภาฯ   เชิญครับ/  

นายเทพพร  จ าปานวน  กระผมขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่องแรกเทศบาลได้น าน้ าไปตรวจสอบคุณภาพน้ า 
นายกเทศมนตรี   ผลการตรวจปรากฏว่า น้ าของเทศบาลได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด สามารถด่ืมได้ 

ตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ และขอแจ้งเกี่ยวกับน้ าท่วมบริเวณปั้มน้ ามันนาตยาออย 
ได้ด าเนินการแก้ไขเป็นเบ้ืองต้นแล้ว และขอแจ้งอีกเรื่องคือ ทางเทศบาลจะมีการ
จัดท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แจ้งให้ประชาชนทราบผลการด าเนินงาน รายไตรมาสละ
ครั้งให้ประชาชนทราบครับ 

นายอ าคา  อนิทะแพทย ์  ฝากท่านปลัดพิจารณาด้วยครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ/ 
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
 
 






