
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  25๖๔ 

        วันจันทร์ที่  ๓๐  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 
๖. นายดนพ    วงศ์สัมพันธ์เวช  สมาชิกสภาเทศบาล       
๗.  นาย ภาคินัย    แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.  นายศุภโชค    ศุภชัยโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
๒.  นายศักดา     ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
  

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

6 .นางสาวณภัสนันท์   เพียงสุวรรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  7. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  8.  นางกชพรรณ  ใจเย็น    รก.ผอ.กองการศึกษา 
  9. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย   รก.ผอ.กองคลัง 
  10. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ    รก.ผอ.กองช่าง 
  11. นางสุปราณี  เนตรน้อย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 
 
 



 
- ๒  - 

 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
    ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๒  ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประธานสภาเทศบาล   และนายศักดา  ศิริทองเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาล ขอลากิจไม่สามารถเข้า 

ร่วมประชุมครั้งนี้ได้ และขอเข้าสู่  ระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  ๙ คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
    ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 เห็นชอบ  ๙  คน  งดออกเสียง 1 คน 

เรื่องท่ี  ๓,๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ในวาระท่ีสอง 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล     
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน ประธานสภาเทศบาล  ผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวชัชัย  เลขานุการ 
  เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เห็น
ด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติ
หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 



 
- ๓  - 

 
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ 
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน  

     ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ 
    ระงับไว้เท่านั้น 
นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วต่อไปขอเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ ได้อ่านแถลงประกอบรายงานรายงานให้ที่
ประชุมทราบครับ 

นายธีรศักดิ์  ชีววิญญู   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานกรรมการฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธีรศักดิ์  ชีววิญญู 

 ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕           

ขอแถลงประกอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕    ดังนี ้  

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   2๕๖๕ วันที่  ๒๔  สิงหาคม  25๖๔ เวลา   
1๐.๐0  น.  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เรื่อง  พิจารณาการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามมติก าหนดเวลาการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
เป็นเวลา ๒๔  ชัว่โมง   คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา    
o๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓o น 

 ปรากฏว่าไม่มีมีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารยื่นแต่อย่างใด  
คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๕ นี้แล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามระเบียบ และมีมติให้คงร่างเดิม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  25๖๕  เสนอสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกพิจารณาในวาระต่อไป 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบ 
    ประธานสภาเทศบาล    ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ ได้อ่านแถลงประกอบรายงานรายงาน 

ให้ที่ประชุมทราบแล้ว  ต่อไปจึงขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
เห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๕ 
ในวาระท่ีสองนี้ โปรดยกมือ   
 (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ ๙ คน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  25๖๕  ในวาระท่ีสอง  เห็นชอบ  ๙  คน งดออกเสียง ๑ คน 

 



 
-  ๔  - 

เรื่องท่ี  ๓,๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ในวาระท่ีสาม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล     
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียน ประธานสภาเทศบาล  ผมนายชัยวัฒน์  จรูญธวชัชัย เลขานุการ 
 เลขานุการสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
      เทศบาล  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ  52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อ 
บัญญัติหรือไม ่

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วจึง                 
 ประธานสภาเทศบาล  ขอมติจากท่ีประชุมว่า  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  ตราออกเป็นเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  โปรดยกมือ 
    (มีสมาชิกยกมือ  ๙  คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  25๖๕  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ   25๖๕  เห็นชอบ  จ านวน  ๙  คน  งดออกเสียง ๑  คน   ซ่ึงจะได้น า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๕  เสนอขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตามระเบียบต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายนายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
   ประธานสภาเทศบาล  
 

(ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
 เมื่อไม่มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

 ห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  25๖๔  ได้ด าเนินการมา
จนครบทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุมครั้งนี้   

เลิกประชุม  เวลา  1๑.๐0 น. 
 
   
     (ลงชื่อ)    สุปราณี  เนตรน้อย   ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
               (ลงชื่อ)   ชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย    เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  25๖๔  
 



 
 
                      -๕- 
 
เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  25๖๔   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)  ดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายดนพ   วงศ์สัมพันธ์เวช) 
 

(ลงชื่อ)    ภาคินัย   แซ่ตั้ง     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายภาคินัย   แซ่ตั้ง) 
 

 (ลงชื่อ)   ศุภโชค   ศุภชัยโก  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศุภโชค   ศุภชัยโก) 

 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่ ๒8  กันยายน  25๖4   เวลา  1๐.15 น.  

 
   

  (ลงชื่อ)   ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล 
         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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