
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  25๖๔ 
        วันที่  ๑๙  สิงหาคม  25๖๔  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 
๖. นายดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล       
๗.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.  นายศุภโชค    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพลวัฒน์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
๒.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 

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

๕ .นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๖. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๗. นางศิริรัตน์  นาวาวรกุล    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
  ๘.  นางกชพรรณ  ใจเย็น    รก.ผอ.กองการศึกษา 
  ๙. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย   รก.ผอ.กองคลัง 
  1๐. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ    รก.ผอ.กองช่าง 
  1๑. นายพิสิฏฐ์  ตั้งปณิชยกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  1๒. นางสุปราณี  เนตรน้อย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 
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นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประธานสภาเทศบาล  และนายชาตรี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอลาป่วยไม่สามารถเข้าร่วม 
    ประชุมครั้งนี้ได้ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  ๙ คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
    ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 2564 เห็นชอบ  ๙  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี ๓ .๑  เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

โครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ประธานสภาเทศบาล   
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๓๐  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงิน  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  ล าดับ  
   ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัด
ปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ 
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ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัย
ประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติดังกล่าวมาด้วย
แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  จ านวน  ๒ โครงการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
1,398,000บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 
รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 

          เรื่อง  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ จ านวน  ๒ โครงการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 
   รายการที่ ๑ 

   ข้อความเดิม 
ส านักปลัดเทศบาล    

  ด้านงานบริหารทั่วไป   ส านักปลัด    
                         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                         หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายในเขตเทศบาล จ านวน  ๑  ชุด พร้อม 
ติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด  ประกอบด้วย 

   1.  เครื่องเสียง (แมข่่าย)  ๑  จุด 
   2. เครื่องรับ (ลูกข่าย)  ๕  จุด 

 เพ่ือใช้ในเขตเทศบาล งบประมาณ จ านวน ๔๙๘,๐๐๐  บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เนื่องจาก 
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการประสานงานการขอ
อนุญาตใช้คลื่นความถี่ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 

ข้อความใหม่ 
ส านักปลัดเทศบาล    

  ด้านงานบริหารทั่วไป   ส านักปลัด    
                         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                         หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวภาคส่งชนิดไร้สาย  ประกอบการใช้งานจ านวน  1  ชุด  
ประกอบด้วย 
1.ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) 

1.1เครื่องส่งสัญญาณย่านความถ่ีใหม่ที่  กสทช. อนุมัติให้ใช้  จ านวน  1  เครื่อง 
1.2เครื่องจ่ายไฟ       จ านวน  1  เครื่อง 
1.3ชุดเครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก     จ านวน  1  เครื่อง 
1.4สายน าสัญญาณ ขนาด  10  DFB  พร้อมขั้วสายอากาศ  จ านวน  1  ชุด 
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1.5หูฟังแบบครอบศีรษะ      จ านวน  1  เครื่อง 
1.6ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ      จ านวน  1  ชุด 
1.7ล าโพงมอนิเตอร์       จ านวน  1  เครื่อง 
1.8เครื่องส ารองไฟ       จ านวน  1  เครื่อง 
1.9แผงเสาอากาศภาคส่ง      จ านวน  1  ชุด 

2.เครื่องกระจายข่าวภาครับชนิดไร้สาย  จ านวน   7  ชุด ประกอบด้วย 
2.1เครื่องรับพร้อมภาคขยาย  ขนาด  100  วัตต์  และภาคจ่ายไฟในตัว จ านวน  7  เครื่อง 
2.2แผงเสาอากาศภาครับ  ชนิด  3  E      จ านวน  7  ชุด 
2.3ล าโพงฮอร์นชนิดกลม  ขนาด  15  นิ้ว  60  วัตต์   จ านวน 2 ตัว/ชุด รวม  7  ชดุ 
2.4แป้นรองหลังพร้อมอุปกรณ์ขาเอ็ม     จ านวน  7  ชุด 
2.5ชุดอุปกรณ์ร่วมตอนนอก      จ านวน  7  ชุด 

3.มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด  5แอมป์  พร้อมอุปกรณ์เบรกเกอร์และกราวด์  จ านวน  7  ชุด 
4.เครื่องทดสอบการท างานของภาครับชนิดเคลื่อนที่    จ านวน  1  เครื่อง 

เพ่ือใช้ในเขตเทศบาล งบประมาณ จ านวน ๔๙๘,๐๐๐  บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เนื่องจาก 
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินการประสานงานการขอ
อนุญาตใช้คลื่นความถี่ จากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 

 
รายการที่ ๒ 
ข้อความเดิม  
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน /งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6 สุดเขตบ้าน
หนองตาล จ านวนเงิน 900,000 บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6 สุดเขต
บ้านหนองตาล ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดพ้ืนที่
ปูยางแอสฟัลท์-ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,504 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)  เนื่องจาก โครงการ
ดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอท าให้ล่าช้า ไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

   ข้อความใหม่  
กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 6 สุดเขตบ้าน 
หนองตาล ตั้งไว้ จ านวน  9๐๐,000 บาท 
 

 
 



- ๕  - 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล 6 สุดเขตบ้านหนองตาล ผิวจราจร กว้าง ๗.๕0 เมตร ยาว ๓๐๑.๓๐ 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๒,๒๕๗.๕๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) เนื่องจาก โครงการ
ดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ท าให้ล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ ญัตติขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓ ให้ทุกทา่นได้รับทราบแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 

     (กรณีไม่มีแล้ว) 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 

จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณโครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๙ คน)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
    โครงการที่ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี  ๒๕๖๓  จ านวน  ๙  คน  งดออกเสียง  ๑  คน 

เรื่องท่ี ๓ .๒  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายรายการใหม ่  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕6๓  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ล าดับต่อไปขอเชิญ 
  ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ดังนี้ 
 
 
 



 
-  ๖   - 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่   จ านวน  ๔ รายการ เป็น
จ านวนเงิน ๑,๐๕๕,๙๕๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ฉบับนี้มา
เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้  
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
          เรื่อง  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖4 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน  4 โครงการ   
เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๕๕,๙๕๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  รายการที่ 1 
  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  
  งบลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
  -ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 6จ านวนเงิน 283,600 บาท 

ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเทศบาล 6 เริ่มจากสุดเขตบ้านหนองตาลถึง กม. 
ที่ 0+301 ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ปูยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 712.50 ตารางเมตร พร้อมติตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
     
    โอนลด  
    ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
    โครงการจัดท าแผนชุมชน     จ านวนเงิน   5,000 บาท 
    โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวนเงิน    5,000 บาท 
    โครงการปกป้องและพิทักษส์ถาบันพระมหากษัตริย์           จ านวนเงิน 20,000 บาท 
    โครงการเผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวนเงิน 20,000 บาท 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     จ านวนเงิน   5,600 บาท 
    โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล  จ านวนเงิน 35,600 บาท 
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้บริหาร  จ านวนเงิน 20,000 บาท 
    โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง    จ านวนเงิน 50,000 บาท 
    โครงการอบรมความโปร่งใสในการบริหารราชการ   จ านวนเงิน 10,000 บาท 
    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร  จ านวนเงิน   5,000 บาท 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวนเงิน100,000 บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน   
    โครงการจ้างสถาบันศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงานและส ารวจ  
           จ านวนเงิน 7,400 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
  รายการที 2 
  กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  
  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    -โครงการกั้นผนังด้านล่างของอาคารห้วยกระบอก 125 ปี    จ านวนเงิน 399,600บาท 
 



 
 

- ๗   - 
 
 โครงการกั้นผนังด้านล่างของอาคารห้วยกระบอก 125 ปี ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 10.00 ม.  รวมพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 74.50 ตร.ม. เพื่อเป็นห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ  บริเวณ
อาคารห้วยกระบอก 125 ปี   ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 
เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
   - โอนลด 
   ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  -ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ     จ านวนเงิน   50,000 บาท 

   กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง  
   งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน   จ านวนเงิน 250,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   -ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ        จ านวนเงิน  30,000 บาท 
   -โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวนเงิน  50,000 บาท 
   กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   -ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ       จ านวนเงิน  19,600 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
 

   รายการที่ 3  
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   

-ค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ าพญานาค     จ านวนเงิน  45,000 บาท 
 ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ าพญานาค ชนิดสแตนแลส ขนาด Ø 8 นิว้ ยาว 3.00 เมตร(ราคาตามท้องถิ่น) 

เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
  โอนลด  
   ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  -โครงการอบรมและดูงานเพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวนเงิน 15,000 บาท 
  -โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย     จ านวนเงิน   5,000 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
   -ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการ        จ านวนเงิน 20,000 บาท 
  -โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร       จ านวนเงิน   5,000 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
  รายการที่ 4  
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
  ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED     จ านวนเงิน 327,750  บาท 
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าหลอด LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม ขนาด 150 ซม. จ านวน 115 ชุดๆละ
2,850  บาท (ราคาตามท้องถิ่น)  เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 
 



- ๘   - 
  
 โอนลด    
   ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
  -โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา    จ านวนเงิน  10,000  บาท 
  -โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)  จ านวนเงิน  40,000  บาท 
  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   

 งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      
  -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       จ านวนเงิน 60,000 บาท
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 -โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา      จ านวนเงิน 10,000 บาท 

  -โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี   
           จ านวนเงิน 20,000 บาท 
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงานเทศบาล   จ านวนเงิน 150,000 บาท 
  งบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           จ านวนเงิน 37,750 บาท 
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย  
     

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอ ญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
  ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วมี 
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรรสาร  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร     
     สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล  แบบที่เกี่ยวกับการปรับปรุงลาดยางบริเวณถนนเทศบาล 6 
    สุดเขตบ้านหนองตาล คือเมื่อกี้เราก็มีอีกตัวนึงก็คือ 900,000 แล้วตัวแบบอ่ืน 
    คือหมายถึงเพ่ิมเติมตัวระยะทางหรือว่าอย่างไรครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ขอชี้แจงหน่อยครับจากตัวของงบประมาณเดิมเป็นตัวที่กันไว้ 900,000 
     นายกเทศมนตรี  ตัวของเทศบาล 6 ตั้งแต่ 4 แยกไฟแดงไปจนถึงสุดเขตเทศบาลเรามันประมาณ 
    400  เมตร ตัวงบประมาณเก่ามันประมาณ 300 เมตร ก็เลยจะต้องท าให้สุดถนน 
    ก็เลยเพิ่มเป็นตัวงบประมาณเพ่ิมเติมเข้าไปแต่มันเป็นตัวของปี 2564 เพื่อจะได้
    เต็มเส้นเพื่อให้การเดินทางได้สะดวก เรียนชี้แจงตามนี้ครับ   
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ 
  ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
  ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่    โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๙  คน..)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
 ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน ๙ คน.งดออกเสียง  ๑  คน 
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เรื่องท่ี ๔  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๕  ในวาระท่ีหนึ่ง 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ประธานสภาเทศบาล   
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาเทศบาล 
              พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 
     ข้อ  44  วรรคสาม  การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ 
    เป็นไปตามความในหมวด  4  ว่าด้วยงบประมาณ   
     ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
    รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
    แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
     ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
    ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งข้อญัตติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
    ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพ่ือประโยชน์แก่ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่งสภาท้องถิ่น 
    จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
     ข้อ  49  วรรคหนึ่ง  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
    แล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง  
    ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ 
    ประชุมสภาท้องถิน่จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
    แปรญัตติด้วย 
     ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
    ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญตัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

     ข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือ
    เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค า 
    รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
    ญัตติ 
     ข้อ  61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
    อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวน 
    เงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรค
    หนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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     ข้อ  62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
    ญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    หรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมี 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ 
    ในที่ประชุม 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  ล าดับ  
   ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕ ในวาระท่ีหนึ่ง 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  256๕  ในวาระท่ีหนึ่ง  โดยขอแถลงงบประมาณดังนี้ 

ค ำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  จะได้เสนอร่าง    เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาส
นี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ   256๕ ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีสถานะ 

การเงินดังนี้      
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  31,245,251.๐๒  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  76,288,432.29  บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  8,457,729.39  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน  ๓   โครงการ 
 รวม   170,๒48.07   บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  8  โครงการ รวม  ๓,041,020.๐๐   บาท 
   
1.2 เงินกู้คงค้าง  5,786,411.55  บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ   
๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น  28,247,085.38  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                 230,805.0๐ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     850,480.40 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       ๒4๐,497.40 บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               10.40  บาท 
 
 



 
- ๑๑  - 

 
           หมวดรายได้จากทุน         0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           15,012,094.18  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           1๑,913,198.00  บาท 
2.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  6,๖60.00  บาท 
๒.3 รายจ่ายจริงจ านวน   23,617,131.50 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                  ๕,702,467.40  บาท 
 งบบุคลากร                                                                             ๑2,696,338.00  บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                             ๓,681,176.10 บาท 
 งบลงทุน                                                     435,550.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่นๆ                 -             บาท 

งบเงินอุดหนุน                                     1,101,600.00  บาท 
 
๒.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        6,๖6๐.00    บาท 
๒.5 มีการจ่ายเงินสะสม                                                             0.00    บาท 
๒.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม           0.00    บาท 
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้             0.00    บาท 
3.งบเฉพาะการ 
ประเภทรายจ่ายเฉพาะการประปา  กิจการประปา 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๓   

มีรายรับจริง        จ านวน      ๙๖๑,๕๘๐.๗๐    บาท 
รายจ่ายจริง        จ านวน      ๙๒๐,๙๗๕.๘๔    บาท 

 กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน                 ๐.๐๐    บาท 
ยืมเงินสะสม      จ านวน                 ๐.๐๐    บาท 

 
ก าไรสะสม      จ านวน               ๐.๐๐      บาท 
เงินสะสม      จ านวน    1,๔๙๙,๓๗๔.๑๓   บาท 

 ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน          -                 บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น       จ านวน    1,๕๘๓,๒๗๓.๑๓   บาท 

 ทรัพย์จ าน า              จ านวน                 ๐.๐๐   บาท 
จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๕

ในวาระท่ีหนึ่ง  เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อคณะผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
 ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  ในวาระท่ีหนึ่ง  ให้ทุกท่าน 

ได้รับทราบแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้แจกเอกสาร(ร่างเทศบัญญัติ) 
ให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว โดยผมจะขอให้พิจารณาเป็นแผนงานไปและให้
พิจารณาและซักถามเรียงล าดับแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานงบกลาง  ตั้งแต่ หน้าที่ ๑/๖๔ ถึงหน้าที่ ๖/๖๔  
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 

 เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
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- ๑๒  - 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ หน้าที่ ๗ /๖๔ ถึงหน้าที่ ๒๖/๖๔ มี

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
     (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
     เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งแต่ หน้าที่ ๒๖/๖๔ ถึงหน้าที่ ๓๑/๖๔ 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 

     (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
แผนงานการศึกษา ตั้งแต่ หน้าที่ ๓๒/๖๔ ถึงหน้าที่ ๔๑/๖๔ มีสมาชิก

สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
(ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
แผนงานสาธารณสุข ตั้งแต่ หน้าที่ ๔๒/๖๔ ถึงหน้าที่ ๕๔/๖๔ มีสมาชิก

สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
(ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งแต่ หน้าที่ ๕๕/๖๔ ถึงหน้าที่ ๕๗/๖๔  

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
(ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งแต่ หน้าที่ ๕๗/๖๔ ถึง

หน้าที่ ๖๐/๖๔  
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 

 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่แผนงานต่อไปครับได้แก่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งแต่ หน้าที่ ๖๑/๖๔ ถึงหน้าที่  
๖๔/๖๔  

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
(ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม)  

 
เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปที่งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประปา  ตั้งแต่  ๑/๕ถึงหน้า ๕/๕ 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 

     เมื่อทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ แล้ว มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ .25๖๕  ในวาระท่ี
หนึ่ง  โปรดยกมือ 

 



- ๑๓  - 
 
     (มีสมาชิกยกมือ  ๙  คน)  งดออกเสียง  ๑  คน 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   25๖๕ ในวาระท่ีหนึ่ง  

จ านวน   ๙ คน  งดออกเสียง   ๑   คน 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อทา่นสมาชิกฯ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  ในวาระท่ีหนึ่ง แล้ว  
     ล าดับต่อไปต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕   ขอเชิญเลขานุการ 
    สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์ 
 เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 หมวด ๘ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น 

     ข้อ 103  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจกรรมของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ  
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

   
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องเป็นผู้รับรองการเสนอชื่อให้
เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบ 
   ประธานสภาเทศบาล  แล้วต่อไปจึงขอเชิญทุกท่านได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

ไม่เกิน ๗ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๕    โดยเสนอชื่อได้ครั้งละ ๑  ท่าน  

จึงขอมติที่ประชุมว่า จะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
ขอเชิญครับ 

นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรร่างญัตติฯ จ านวน  

3  คนครับ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล   



 
- ๑๔  - 

มีผู้รับรอง จ านวน  ๒  คน 
๑. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
๒. นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 

    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรร่างญัตติฯ 

จ านวน  3  คน 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยการเลือกครั้งละ  
  ประธานสภาเทศบาล  ๑ ท่าน   

โดยเริ่มจากท่านที่ ๑  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ  

นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 
     สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายภาคินัย  แซ่ต้ัง เป็นกรรมการแปร 
    ญัตติฯ ท่านที่ ๑ 
 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล  

มีผู้รับรอง  จ านวน   ๒  คน 
๑. นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช 
๒. นายพลวัฒน์  ตันติไพศาล   

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 

  (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  นายภาคินัย  แซ่ตั้ง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  

ท่านที่  ๑   
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ท่านที่ ๒  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญครับ  
นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายศุภโชค  ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภา 
  สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลขอเสนอนายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ ๒ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล   

ผู้รับรอง  จ านวน  ๒  คน 
๑. นายสาธิต  ปักษา 
๒. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 

    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
 
 



 
 

-  ๑๕  - 
 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
  ประธานสภาเทศบาล  นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  

ท่านที่  ๒   
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ท่านที่ ๓  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญครับ  
นายภาคินัย  แซ่ตั้ง   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายภาคินัย  แซ่ตั้ง   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอนายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล เป็นกรรมการแปร 
    ญัตติฯ ท่านที่ ๓ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล   

มีผู้รับรอง  จ านวน  ๒  คน 
๑. นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล 
๒. นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 

 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 

    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 
  ประธานสภาเทศบาล  นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  

ท่านที่  ๓   
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  สรุปแล้วคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ ประกอบด้วย 

๑. นายภาคินัย  แซ่ตั้ง 
๒. นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 
๓. นายพลวัฒน์  ตันติไพศาล   

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ประธานสภาเทศบาล  ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการ 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย 
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดให้ท่านคณะกรรมการทั้ง ๓  ท่าน เพื่อ 

ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการ หลังจากการประชุมนี้ 
คือวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.00  น  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลห้วยกระบอก 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อได้คณะกรรมการฯ  แล้ว ผมขอเรียนถามที่ประชุมนี้ว่าจะใช้เวลา 
ประธานสภาเทศบาล เท่าใดในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๕  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  จึงขอเชิญท่าน
สมาชิกเสนอ   

 
 
 



 
- ๑๖  - 

นายพลวัฒน์  ตันติไพศาล   เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายพลวัฒน์  ตันติไพศาลสมาชิก 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเสนอให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ๒๕6๕ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ  เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง  คือตั้งแต่วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันที่   
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔   ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น   

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกรับรอง  ๒  คน 
๑. นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 
๓. นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล     
                       (ไม่มีเสนอ) 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ จึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใด 
  ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง  
คือตั้งแต่วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔ ถึงวันที่   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔   ตั้งแต่ 
เวลา 8.30 น. – 16.30 น   โปรดยกมือ   

 (มีสมาชิกฯ ยกมือ จ านวน  ๙  คน  
     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕ ให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง  คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒  
สิงหาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น   เห็นชอบ  ๙  คน 
งดออกเสียง ๑  คน โดยก าหนดสถานที่ส าหรับการยื่นแปรญัตติฯ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกแห่งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  ประธานสภาเทศบาล  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายศุภโชค  ศุภชัยโกศ  เนื่องจากมี 
 สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านแจ้งมาว่าเครื่องออกก าลัยกายบริเวณริมชายห้วยเกิดช ารุดเสียหายเป็น 

จ านวนมาก จึงต้องการให้เทศบาลออกไปส ารวจว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  กราบเรียนที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องเครื่องออกก าลังกายครับ  เดี๋ยวจะ 
  นายกเทศมนตรี   ให้กองการศึกษาไปส ารวจตรวจสอบก่อนเบื้องต้นว่าจะซ่อมแซมได้หรือไม่ถ้า 
    ซ่อมแซมไม่ได้จะดูงบประมาณว่าในการจัดซื้อได้อย่างไร เดียวให้ท่านรักษาการ 
    กองการศึกษาชี้แจงอีกรอบครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ 
  นางกชพรรณ  ใจเย็น   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และผู้บริหารทุกท่าน  เกี่ยวกับ   
  รก.ผอ.กองการศึกษา  เครื่องออกก าลังกายบริเวณริมชายห้วยกระบอก  เราได้ติดตั้งมาประมาณ 2556 
    และได้มีการซ่อมแซมมาตลอด  ซึ่งเดียวจะออกไปส ารวจดูว่าตัวไหนซ่อมได้หรือ 
    ไม่ได้หรือตัวไหนต้องซื้อใหม่แต่ต้องขอดูเรื่องงบประมาณก่อนค่ะ 
 
 



 
 

- ๑๗  - 
 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาล  
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช  มีในส่วนของ 
    สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องการโยธานิดหน่อยครับ  มีคนฝากมาอยากให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝาท่อตรง
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งลูกนกน้ าตรงนั้นจะมีจุดเชื่อมต่อท่อน้ าอยากให้ฝา 

ท่อขนาด 60 เซนติเมตร เชื่อมต่อไปถึงทางเดินกลับเข้ามาตรงอู่พ.กลการ 
 เรื่องท่ี 2 ตรงบริเวณเดียวกันอยากให้ขอปูแอสฟัลท์ฯข้างโรงเรียนขนาดกว้าง 
น่าจะประมาณ 6 เมตร ท าให้เชื่อมต่อห้วยผักชีครับ  เรื่องที่  3 เรื่องปูแอสฟัลท์ฯ
ข้างปั้มน้ ามันไปจนถึงโรงน้ าเชื่อมต่อสะพานข้ามไปถนนเส้นบายพาส ไม่ทราบว่า
ตรงเมื่อกี้ท่ีเราคุยกันเรื่องตรงสุดเขตหนองตาลนั้น เราท ามาจนเชื่อมแค่ไฟแดงใช่
ป่าวครับ  อันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีท าถึงหน้าป้องกันไปจนถึงไฟแดงรึป่าวครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ตอนนี้เรายังไม่ได้จัดงบประมาณไว้ในปีนี้ เพราะว่าทางผู้บริหารยังคิดว่า 
      นายกเทศมนตรี  ยังพอใช้ได้อยู่ในปีนี้ครับ 
นายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายดนพ  วงศ์สัมพันธ์เวช  และก็ตรงซอย 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ประปาเก่าก็ตรงช่วงท้ายซอยที่ตรงข้ามกับอนามัยตรงนั้นรู้สึกจะมีบ่อพักน้ าก็อยาก 
    ให้เชื่อมต่อท่อบ่อพักตรงท้ายซอยประปาเก่าครับข้ามฝั่งไปตรงกับอนามัย เพื่อเวลา 
    ฝนตกหนักๆน้ าจะได้ไม่เอ่อในซอยประปาเก่า  และขอติดตั้งไฟฟ้าสว่างถนนข้าง 
    อนามัย ซัก 4  จุด ครับ ขอบคุณมากครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ผมขอให้รองประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล  ชี้แจงให้ทราบครับ เรื่องเก่ียวกับ 
      นายกเทศมนตรี  การก่อสร้างที่ได้สอบถามกันมา 
นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล  เรียนประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี  หัวหน้าส่วนทุกท่าน  ผมนายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล  รองนายกเทศมนตรี ขอ 
    ชี้แจงเรื่องไฟส่องสว่างข้างอนามัยทางนายกได้ด าเนินการดูติดตั้งให้แล้วในการ 

จัดซื้อไฟส่องสว่างLED ที่เราจะจัดซื้อกันก็จะเพ่ิมเติมให้อีกครับ  ส่วนเรื่องท่อ
ระบายน้ าเดียวจะให้กองช่างไปเช็คระดับดูว่าจะสามารถด าเนินการต่อเชื่อมไปได้
ไหม แต่ก็ต้องขอแจ้งว่าถ้าต่อเชื่อมไปตอนนี้มีน้ าจากโรงมะพร้าวไหลมาลงตรง
อนามัย ถ้าเราเชื่อมตอนนี้มันก็จะพุ่งไปที่บ้านโก้รุณ ก็ต้องขอดูปัญหาตรงนั้นก่อน
เพราะกลิ่นเหม็นมันจะขึ้นไปครับ ก็ขอแจ้งว่าเราจะเช็คระดับก่อน ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ผมขอเพ่ิมเติมครับส่วนในนโยบายที่ผู้บริหารได้มองก็คือเรื่องน้ าเป็นหลัก 
      นายกเทศมนตรี  นะครับแล้วก็เรื่องของท่อทั้งน้ าดีและน้ าเสีย และท่อระบายน้ าเราก็ได้เตรียมการ 

ศึกษาถ้าสมมุติกองการประปาเสนอว่าให้มีการวางแผนวางผังใหม่เราก็ต้องให้กอง
   ช่างท าการเขียนแบบระบายน้ าทั้งน้ าดีท่ีมาจากแท็งน้ าที่เราดูดน้ าขึ้นมาและก็น้ า 

เสียที่ปล่อยลงคูน้ าชายห้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญทั้งน้ าใช้และน้ าทิ้งเราก็จะ 
ได้ดูในปีงบประมาณต่อไปว่าเราจะท าได้มากขนาดไหนนะครับก็กราบเรียนทุกๆ 
ท่านด้วยครับ 

นายภาคินัย แซ่ตั้ง   ผมขอเสนอตรงโรงเรียนเทพตรงแยกหลังแยกบ้านเจ้ผาโตเกียวเขาขอให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ติดกระจกโค้งนูนเขาบอกมาหลายหนแล้วครับช่วยติดให้เขาด้วยเพ่ือความ 
    ปลอดภัยช่วงที่ออกจากซอยครับ 
 
 



 
- ๑๘  - 

 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ได้ท างบประมาณแล้วหรือยังในปีงบประมาณมีไหม ถ้าเป็นครุภัณฑ์ก็เดียว 
      นายกเทศมนตรี  เอาเข้าสภาครั้งหน้า ยังไงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้รับเรื่องการร้องเรียนหรือ 
    อยากให้ประชาชนร้องเรียนขึ้นมาให้น ามาเสนอทางพวกผมและผู้บริหารในสภา 
    ด้วยจะได้รับทราบและก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านติดตามเรื่องที่แจ้งมาแล้วว่าได้ 
    ด าเนินการถึงไหนอย่างไร เพราะว่ามันมีหลายโครงการที่เราต้องด าเนินการก็ 
    จะต้องเรียนท่านสมาชิกสภาและท่านประธานสภาว่างบประมาณเรามีจ ากัดเรา 
    ต้องชี้แจงว่าอันไหนเราจะต้องท าเร่งด่วนอันไหนควรจะท าก่อนก็อยากให้สมาชิก 

สภาเทศบาลทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยครับ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาล  
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล อยากทราบเรื่องรถขยะครับตอนนี้มันรั่วมากแล้วครับกลิ่นแรงชาวบ้าน 
    ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จสักทีครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สอบถามกองสาธารณหน่อยครับ  ขอให้กองสาธารณสุขชี้แจงหน่อยครับ 
      นายกเทศมนตรี 
น.ส.ศิริรัตน์  นาวาวรกุล   ขอชี้แจงว่าตอนนี้ได้ส่งรถขยะไปประมาณการในเรื่องของการติดขอบ  
ผอ.กองสาธารณสุข  ข้างๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการซ่อมแซม 
    เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหล็กและเส้นทางน้ าไหลเพราะเท่าที่คุยอาจจะต้อง 

ติดถัง 2 ข้างเพราะหน้าฝนพออัดแล้วน้ ามันจะเยอะกว่าปกติแล้วรถเราเป็นรถที่ 
เก่ามากแล้วทางท่านนายกก็ได้มีนโยบายขอสนับสนุนรถจากส่วน อบจ.ต่อไป อยู่
ในระหว่างด าเนินการส่วนในเรื่องของรถคันปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประมาณการ
ซ่อมแซมอยู่ค่ะ 

นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล  อยากให้เร่งเร็วกว่านี้หน่อย คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ไปก่อนส่วน 
    ในรถที่ว่าที่ท่านนายกไปของบประมาณไว้อันนั้นค่อยว่ากันทีหลัง  ส่วนตรงนี้คือ 
    อยากให้เร่งด าเนินการหน่อยครับ  คือรถขยะมันต้องเก็บทุกวันใช่ป่าวครับ  คือ 
    กลิ่นเหม็นทุกวันคือพอเวลารถผ่านหน้าบ้านต้องเตรียมน้ าเอาไว้หน้าบ้านเลย  

พอรถผ่านเสร็จเขาก็ราดน้ าเลยล้างกันครับ  ฝากเร่งด าเนินด้วยครับ 
นางสาวสิริรัตน์  นาวารากุล  คือเมื่อวานเราได้ล้างรถแล้วให้ช่างประมาณการแล้วค่ะ เราจะเร่ง ผอ.กอง
สาธารณสุข   ด าเนินการให้โดยเร็วค่ะ 
นายศุภโชค  ศุภชัยโกศล   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายศุภโชค  ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภา  
 สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล คือถนนเทศบาล 3 พื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเสียเยอะน้ าขังอยากให้ 
    ทางเทศบาลออกไปส ารวจว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ส่วนของทางเทศบาล 3 มันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวจะดูว่ามี      
นายกเทศมนตรี   งบประมาณแล้วท าในช่วงไหนได้บ้าง ว่าอย่างที่แจ้งไว้คืองบประมาณเรามีจ ากัด 

เราต้องดูโครงการว่าอันไหนที่มันเร่งด่วนและจ าเป็น อย่างเช่น รถขยะ ก็กราบ
เรียนชี้แจงนะครับถ้าเรามีงบประมาณพอก็อยากจะได้คันใหม่เลยแต่ตอนนี้มันต้อง 
 
 
 
 



-  ๑๙  - 
 

ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่มากพอสมควรเราก็ต้องดูว่าถ้าเราซื้อรถขยะ
ไป 1 คัน อย่างอ่ืนก็จะไม่ได้ท าเลยก็ต้องเข้าประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับ และต้อง
สอบถามพ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลอีกว่าเห็นด้วยไหม  ในเรื่องของรถขยะตอนนี้จะ
รีบด าเนินการครับ  ทาง ผอ. ทางรองนายกทางผู้บริหารทุกท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็
จะรีบด าเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนนะครับ 

 นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาล  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรรณสาร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
   สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล  ขอปรึกษาว่าเรื่องเงินงบประมาณ  2564  คือบางอย่างเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ 
    ด าเนินการแล้วก็ตรงกับสถานการณ์เหตุการณ์โรคร้ายเราสามารถโอนลดแล้วมาตั้ง 
    จ่ายรายการใหม่เกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายอันนี้จะได้ไหม ขอบคุณครับ 
นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่านและสมาชิกสภา  ก็จะขอ 
      รองปลัดเทศบาล  ชี้แจงเรื่องงบประมาณของปี 2564  ซึ่งเราจะสิ้นปีงบประมาณในวันที่  30  

 กันยายน 2564 งบประมาณบางส่วนที่เราไม่ได้ด าเนินการงวดนี้เราได้ด าเนินการ 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ที่พิจารณาผ่านไปแล้ว  ซึ่งเงินในงบ 2564  มันก็ไม่ได้เข้า 
ตามเป้าทั้งหมด  คือเราก็ดูพิจารณาจากงบประมาณท่ีรัฐบาลได้จัดสรรเข้ามาด้วย 
ค่ะ  ในกรณีท่ีเราจะเอามาตั้งเพ่ือจ่ายเป็นค่าป้องกันโรคเราได้มีงบประมาณในส่วน
นี้อยู่แล้ว เรามีงบประมาณในส่วนนี้เพียงพอ  แต่ว่าการที่เราจะเอามาใช้หรือมา
จัดซื้อจัดจ้างคือจะต้องให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงคือทางสาธารณสุข
ด าเนินการ คือทาง รพสต.หรือทางโรงพยาบาลจะต้องด าเนินการในขั้นตอนนั้น  
ของเราจะได้ในส่วนที่จากหน่วยตรงเบิกไม่ได้แล้วเราถึงจะมาด าเนินการได้ค่ะ 

นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมาณกับส่วนของที่ท่านสมาชิกได้ 
      นายกเทศมนตรี  น าเรียนมาปรึกษานะครับ  เรื่องของโควิด 19 ตอนนี้เทศบาลและผู้บริหารทุก 
    คนได้รับทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เราได้พยายามป้องกันและดูแลประชาชนของเรา 
    อย่างเต็มที่แต่ว่าอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่าคือเรามีประชากรแฝงของเราเยอะ 
     คือชื่อเขาอยู่ข้างนอกแต่ตัวเขาอยู่ในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก แล้วเวลาเขาเป็น 
    เขาต้องไปรักษาตัวตามบัตรประจ าตัวประชาชนของเขา  แต่ว่าผู้กักตัว 14 วัน 
    ในส่วนที่กักตัว 14 วัน ต้องดูด้วยว่าเขามีชื่ออยู่ในเทศบาลเราหรือไม่แต่ถ้ามีชื่อใน 
    เทศบาลเราก็ดูแลเบื้องต้นให้อยู่แล้วโดยเราได้ร่วมกับเทศบาลต าบลกรับใหญ่ทาง
    ก านันธนากรได้เปิดโรงครัวอาหาร 3 มื้อ  ส่วนของงบประมาณตัวที่จะเบิกจ่าย 
    ก็จะเบิกจ่ายต่อไปในวาระต่อไปเบิกจ่ายในเรื่องของการกักตัว เพราะการกักตัวจะ 
    ต้องมีใบจากโรงพยาบาลออกมาให้เราด้วยถึงจะเรียกการกักตัวที่ถูกต้องนะครับ 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
   ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวศริริัตน์  นาวารากุล  ขอเสริมจากท่านนายกพูดในเรื่องการให้การช่วยเหลือประชาชนเรื่องของ 
  ผอ.กองสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรคในส่วนของเทศบาลหลักๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม 
    ในการตั้งงบประมาณต่างๆ ท่านรองปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ขอแนะน าเบื้องต้น 
    ในส่วนของการด าเนินงานของกองสาธารณสุขว่าเราด าเนินการอย่างไรบ้างคือ 
    เมื่อเราทราบเคส  เคสที่เราทราบเราจะไม่ใช้ค าว่าบอกต่อ  หรือบอกกล่าวแต่เรา 
    ลงไปประสานกับ รพสต. ให้ชัดเจนในการด าเนินงาน  เพราะว่าถ้าเราใช้บอกต่อ 
 
 



- ๒๐  - 
    บอกต่อแล้วเราด าเนินการไปชาวบ้านจะแตกตื่น คือท่านนายกจะกลัวตรงนี้มาก 
    เพราะมันเป็นเรื่องติดต่อร้ายแรงใช่ไหมค่ะ คือเทศบาลจะได้มีการประสานกับ 

 รพสต. ยาพ่นสารเคมี  ยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจริงๆ แล้วตามเราได้ประชุมกันในส่วนของ 
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอ าเภอทางโรงพยาบาลแนะน าว่าการพ่นยาฆ่า
เชื้อจริงๆ แล้วมันมีผลทางจิตวิทยาแต่ว่าทางเราต้องด าเนินการเนื่องจากว่าการ
เพ่ือให้ชาวบ้านประชาชนเกิดความสบายใจในส่วนหนึ่ง  แต่ทางเราและทาง รพ
สต. ก็จะแนะน าควรจะต้องท าความสะอาดภายในบ้านตัวเองด้วยการเช็ดถูโดยใช้
ยาฆ่าเชื้อ เช่น เดลตอล พวกน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีขายต่างๆ หรือว่าบางคนที่ดูว่า
เศรษฐกิจทางบ้านไม่ค่อยมีเราก็จะปันน้ ายาฆ่าเชื้อของเราไปให้เขาใช้ในส่วนหนึ่ง
อีกด้วยค่ะ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภา 
   สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาล คือเมื่อก่อนผมเคยเสนอว่าเวลามีการประชุมเทศบัญญัติคือค าแถลง 
    งบประมาณคือก็จะแจ้งแค่ว่าเงินฝาก  เงินสะสม  เงินทุนส ารองพวกนี้ คือผมเคย 
    เสนอไปว่าขอให้แจกแจงหน่อยได้ไหมว่าสมมุติปี 2564 เราตั้งโครงการไว้ก่อสร้าง 
    ไว้ก็ตามคืออยากให้แนบมาด้วยว่าในปีนี้เราได้ก่อสร้างอะไรไปบ้างและอะไรที่ยังไม่ 
    ได้ก่อสร้างบ้าง  อย่างเช่นปกติเราได้รับงบประมาณมาเท่าไหร่ เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ 
    เพ่ือถ้าไม่ได้แจ้งมาผมก็มาดูแต่เงินฝากธนาคาร  31  ล้านประมาณนี้ครับ ผมไม่ 
    สามารถทราบเลยว่าคุณได้รับมาเท่าไหร่  คุณใช้จ่ายเท่าไหร่  เหลืออยู่เท่าไหร่ 
    เพราะในงบประมาณลงวันที่  19  สิงหาคม 2564 ก็คือ ณ ปัจจุบันคุณบอกมีเงิน 
    ฝากขนาดนี้แต่ผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในระยะเวลาที่เหลือของปี 2564 อีก 2  
    เดือนยังเหลือเงินอีกท่ีสามารถใช้จ่ายโครงการต่างๆ มีไหมผมถึงได้ถามปรึกษา 
    เพราะว่าผมไม่ทราบเพราะถ้าผมทราบรู้ว่างบประมาณไม่มีเงินหมด ผมก็คงไม่ถาม 
    ถูกต้องป่าวครับคือถ้าคุณชี้แจงผู้บริหารเขารู้อยู่แล้วว่ามีเท่าไหร่ส่วนพวกผมเป็น 
    สมาชิกผมไม่สามารถรู้ได้ในส่วนตรงนี้คืออยากให้ชี้แจงด้วยเราจะได้มาสรุปกันว่า 
    เป็นอย่างไรอะไรยังไงต่อไป  เพราะในเมื่อสมาชิกทุกคนไม่รู้ทุกคนก็ไม่สามารถพูด 
    อะไรได้เพราะไม่มีใครรู้ถูกต้องป่าวครับ  ผมฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  ขอเชิญรักษาการกองคลังชี้แจงด้วยครับ 
      นายกเทศมนตรี   
นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร  ในคราวประชุม 
     รก.ผอ.กองคลัง  ครั้งหน้าทางการเงินกองคลังจะด าเนินการสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายและยอดเงิน 

สะสมน าเสนอในที่ประชุมต่อไปคะ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์  คุณปนัดดา  รก.ผอ.กองคลัง คือทางสมาชิกเขาอยากจะทราบว่า  
      นายกเทศมนตรี  อนาคตต่อไปรายละเอียดขอให้จัดท าเข้ามาด้วยในปีงบประมาณหรือว่าใน 
    เทศบัญญัติและในการประชุมครั้งต่อๆ ไป  เพ่ือทางสมาชิกทุกท่านจะได้ทราบ 
    ว่ามีเงินเหลือหรือไม่ถ้ามีเงินเหลือเขาจะได้ปรึกษาหารือในสภาว่าจะท าอะไร 
    ต่อไปหรือถ้าไม่มีเงินเหลือเขาจะได้ไม่เสนอนะครับ  ก็อยากให้กองคลังที่สมาชิก 
    นายรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงท าความเข้าใจว่าเขาต้องการรายละเอียดเรื่องของรายรับ 
    รายจ่าย ณ ปัจจุบันคงเหลือที่จะบริหารได้  คราวหน้าให้กองคลังท ารายละเอียด 
    มาด้วยครับ คือสมาชิกทุกคนจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เราท าอะไรไปบ้างใช้งบประมาณ 
    ไปเท่าไหร่แล้วมีโครงการอะไรที่ท าไปแล้วโครงการอะไรที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วยังไม่ได้ 
    ช าระเงินหรือท าไปแล้วช าระไปแล้วคือรายละเอียดทุกอย่างกองคลังชี้แจงท าเป็น 
    เปเปอร์เข้ามาในสภาด้วยนะครับ   
 



 
- ๒๑  - 

 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ   
   ประธานสภาเทศบาล  

  (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๔  ได้
ด าเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว จึงขอปิดประชุม  

เลิกประชุม  เวลา  1๒.๐0 น. 
     
     (ลงชื่อ)   สุปราณี  เนตรน้อย  ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่อ)  ชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย       เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
 
 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  25๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  25๖๔   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)   ดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)      ภาคินัย   แซ่ตั้ง       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)      ศุภโชค   ศุภชัยโกศล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายศุภโชค   ศุภชัยโกศล) 
 

ทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่ ๓๐  สิงหาคม 25๖4   เวลา  1๐.15 น.  

 
   

           (ลงชื่อ)  ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล   
         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 


