
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

------------------------------------ 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 

1.  นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ประธานสภาเทศบาล 
2. .นายสาธิต  ปักษา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสุรสิทธิ์     ขลุ่ยศรีตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

  4.  นายธีรศักดิ์    ชีววิญญ ู  สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายศักดา     ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9.  นายศุภโชค    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพลวัฒน์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
1. นายดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล      ลากิจ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
  นายชัยวัฒน ์ จรูญธวัชชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์  นายกเทศมนตรี 
  2  นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายเฉลิมพล  อาชวชาลี  รองนายกเทศมนตรี 
  4. นายวชิรศักดิ์  ลาภภิญโญพิพัฒน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5. นายประยุทธ์  เลิศโอภาส  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

6 .นางสาวณภัสวรรณ์  เพียงสุวรรณ์ รองปลัดเทศบาล 
  7. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8. นางศิริรัตน์  นาวาวรกุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
  9.  นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา 
  10. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย  รก.ผอ.กองคลัง 
  11. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ   รก.ผอ.กองช่าง 
  12. นายพิสิฏฐ์  ตั้งปณิชยกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13. นางสุปราณี  เนตรน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 
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     ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอลากิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ และขอเข้าสู่ 

ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที ่1 ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  10 คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
    ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เห็นชอบ 10  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเสนอ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3        
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามท่ีเทศบาลฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 และนายกเทศมนตรีฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไป ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงน าเสนอเพ่ือ
ทราบ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    เลขานุการสภาเทศบาล ได้เสนอ แผนพฒันาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
    เสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่องท่ี ๑  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕63  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน 
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งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปี 
    งบประมาณ ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
  นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

จ านวน 9  รายการ เป็นเงินจ านวน  336,1๐๐ บาท(สามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังนี้     

  ส านักปลัดเทศบาล 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครั้งที่ 10/๒๕64) 

  ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดด่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV จ านวน  19,900  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV   
1.1.ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840 x 2160 (พิกเซล)  
1.2. ขนาดจอภาพ  55 นิ้ว  
1.3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
1.4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)  
1.5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  
1.6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์  
1.7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
2. ค่าจัดซื้อตู้เย็น     จ านวน  14,500  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 
2.1.ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า  
2.2 เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ  เบอร์5  ของกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
2.3. การจัดซื้อตู้เย็นขนดอ่ืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการ 

พิจารณาด้านราคา 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
3. เครื่องปรับอากาศ      จ านวน  25,300  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง   
3.1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง  ขนาด  24,000  บีทียู   
3.2.ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่ าติดตั้ง  
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3.3.เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  
3.4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย 

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
3.5 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
3.6 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 

แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า  
   3.7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์  1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

4. ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ   จ านวน  4,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  ขนาด  8  นิ้ว มอเตอร์แบบปิด ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมระบบ
ป้องกันเพ่ือความปลอดภัย มาตรฐาน Premium Safety   เทอร์มอลฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  
4,000  บาท  (ราคาตามท้องถิ่น) 

5. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมเก้าอ้ี จ านวน  34,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหารขนาด  180  เซนติเมตร  จ านวน  1  ตัว  ราคา  21,000  บาท และเก้าอ้ี
ผู้บริหารจ านวน  1  ตวั  ราคา  13,000  บาท(ราคาตามท้องถิ่น) 

6. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้    จ านวน  29,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้ขนาด  ยาว 270 x ลึก 120  x สูง  75  เซนติเมตร จ านวน  1  ตวั   
ราคา  10,000  บาท  และเก้าอ้ีส าหรับประชุมมีโช้คขาโลหะ  จ านวน  11  ตัวๆละ  1,800  บาท   
เป็นเงิน  19,800  บาท (ราคาตามท้องถิ่น) 

7. ค่าจัดซื้อผ้าม่าน    จ านวน  99,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านลอน รางเลื่อน  ชั้นบน  ห้องผู้บริหาร  2  ชุด  ห้องท างานส านักปลัดเทศบาล
จ านวน  4  จุด  ติดตั้งผ้าม่านลอนตาไก่  พร้อมอุปกรณ์  ชั้นบน ห้องผู้บริหาร  จ านวน  1  จุด  ห้องประชุมสภา  
จ านวน  7  จุด  ห้องท างานส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  5  จุด  (ราคาตามท้องถิ่น     
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   

โอนลด  (ครั้งที่ 10 /2563) 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  226,700  บาท 

เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   
  กองช่าง 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครั้งที่ 10/๒๕64) 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
                     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                     ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง 

8. ปรับปรุงห้องท างานนายกเทศมนตรี     จ านวน  94,400 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานนายกเทศมนตรีโดยกั้นผนังกระจกสีชาหนา 6 มม. โครงคร่าว
อลูมีเนียมสีทอง พร้อมประตูบานเลื่อนกรอบบานอลูมีเนียมสีทองลูกฟักกระจกตัดแสงสีชา หนา 6 มม.พร้อมทาสี
ภายในรวมพ้ืนที่ 34 ตร.ม. 
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โอนลด  (ครั้งที่   10 /2563) 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     จ านวน  94,400 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)   

  กองสาธารณสุข 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (ครั้งที่ 10/๒๕64) 

  แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
                     หมวดค่าครุภัณฑ์ 
                     ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

9. จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์    จ านวน  15,000 บาท 
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เพ่ือตัดต้นไม้และตัดแต่งต้นไม้ก่ิงไม้  เลื่อย 
  เครื่องยนต์  เครื่องยนต์แบบเบนซิน  2  จังหวะ  มีก าลังแรงไม่เกิน  1  แรงม้า  แผ่นบังคับโซ่ 
  (บาร์)  ไม่เกิน  12  นิ้ว  ประกอบพร้อมใช้งาน  จ านวน  1  ชุด   

โอนลด  (ครั้งที่   10 /2563) 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

  กองสาธารณสุข 
  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  15,000  บาท 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล             มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาล  
 (ไม่มีสมาชิกยกเสนอ)  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอจึงขอมติจึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดไมเ่ห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  10  คน..)  
ที่ประชุมมีมติไมอ่นุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

๒๕๖4  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ใหม ่ จ านวนเห็นชอบ 10  คน งดออกเสียง 1 คน 
เรื่องท่ี 2 ญัตติขออนุมัติจ่ายชาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา 

             ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาเทศบาล 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2547 “ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินจ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  

     (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการ 
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เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายก าหนด 

(2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็น 
    ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาของเทศบาล 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
  นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา 

ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาของเทศบาล  ตามที่เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  
ได้ด าเนินการกิจการพาณิชย์ งานกิจการประปา เพ่ือให้การบริการประชาชนได้มี
น้ าประปาสะอาดใช้อุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาล เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้
อุปโภค-บริโภคน้ าประปาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ประกอบกับระดับน้ าใต้ดินลดต่ าลงมาก 
ท าให้ระบบการจ่ายน้ าประปาเสียหายและช ารุดหลายแห่ง ซึ่งงบประมาณในการ
ซ่อมแซมที่ประมาณการไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
จ่ายน้ าประปา บริเวณหอถังน้ าประปาบ้านหนองตาล และหอถังน้ าประปาหน้า
โรงเรียนเทพวิทยา  จ านวนงบประมาณ 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาดังกล่าว 

 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก พิจารณาต่อไป 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล             มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาล  
 (ไม่มีสมาชิกยกเสนอ)  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอจึงขอมติจึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดไมเ่ห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบจ่าย 
    น้ าประปาของเทศบาล   โปรดยกมือ 

 (สมาชิกยกมือ  10  คน..)  
ที่ประชุมมีมติไมอ่นุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมา 

ซ่อมแซมระบบจ่ายน้ าประปาของเทศบาล    จ านวนเห็นชอบ 10  คน  
งดออกเสียง 1 คน 

เรื่องท่ี 3  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการ 
             จัดท า แก้ไข เพ่ิมเติม ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
             การสาธารณสุข 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   การร่างเทศบัญญัติ และการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปตาม  
เลขานุการสภาเทศบาล  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 
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นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นคณะกรรมการ 

จัดท า แก้ไข เพ่ิมเติม ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
 ก็ขอเชิญ 

 นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายธีรศักดิ์  ชีววญิญู                       
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
2. นายศุภโชค  ศุภขัยโกศล 

เป็นคณะกรรมการจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 

นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก่ 
 1. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง 
 2. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ประธานสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
2. นายศุภโชค  ศุภขัยโกศล 

เป็นคณะกรรมการจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข 

เรื่องท่ี 4  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการ 
             กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) โดย
ก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มาจากสมาชิกสภา อปท. 
ที่สภา อปท. มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

นายธีระศ กดิ์  เจริญพิมลกุล    เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นคณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ก็ขอเชิญ 
 นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯกระผมนายธีรศักดิ์  ชีววญิญู                       
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายสาธิต  ปักษา 
2. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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มีผู้รับรอง  จ านวน  2  คน ได้แก่ 
 1. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
 2. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 ประธานสภาเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 

1. นายสาธิต  ปักษา 
2. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล   

(ไม่มี สมาชิกสภาฯเสนอ) 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  

สมัยประชุม สามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการประชุมมาจน
ครบทุกวาระแล้ว  กระผม  จึงขอปิดประชุมครั้งนี้   

เลิกประชุม  เวลา  10.50 น. 
     
     (ลงชื่อ)    สุปราณี  เนตรน้อย   ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่)      ชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย  เลขานุการสภาเทศบาล 
                 (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
        

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  25๖4   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
(ลงชื่อ)   ดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)       ภาคินัย   แซ่ตั้ง       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)     ศุภโชค   ศุภชัยโกศล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายศุภโชค   ศุภชัยโกศล) 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 
 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  25๖4   เวลา  1๐.15 น.  

 
   

 (ลงชื่อ)    ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล 
              (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                               ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


