
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  25๖๔ 

        วันที่  ๓๐ กันยายน  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. นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๒.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  

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

๕ .นางสาวณภัสนันท์  เพียงสุวรรณ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๖. นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๗. นางสาวกันนิกา  น้ าใจสุข    นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
  ๘.  นางกชพรรณ  ใจเย็น    รก.ผอ.กองการศึกษา 
  ๙. นางสาวปนัดดา  มังกโรทัย   รก.ผอ.กองคลัง 
  1๐. นายวิฑูรย์  มุ่งเครือ    รก.ผอ.กองช่าง 
  1๑. นางสุปราณี  เนตรน้อย   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายชื่อ 
    สมาชิกสภาเทศบาลปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าประชุม ครบองค์ 

ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประจ าที่และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
    ประจ าปี ๒๕๖4 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ 

 สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564   ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 



  -๒- 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564 

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล    ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
    ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไข

หรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี   ขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 2564   โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมือ  ๑๑ คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
    ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี 2564 เห็นชอบ  ๑๑  คน  งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่อง เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔   

 นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
เลขานุการสภาเทศบาล   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      พ.ศ. 2547  หมวด  ๕   

ข้อ  59 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   

นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปขอเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
นายชูเกียรติ  วงษ์พิทักษ์โรจน์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง   

ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
๒๕๖4 จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน  888,๐๐๐ บาท(แปดแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในญัตติดังกล่าวมา
ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

      รายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ๒๕๖4จ านวน  1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 888,0๐๐ บาท (-แปดแสน
แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



 
-๓- 

 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)    งบประมาณตั้งไว้  888,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network  Camera  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จ านวน  5  จุด  รวมติดตั้งกล้อง  17  ชุด  ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ตั้งจ่ายจากงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/1134  ลง
วันที่  9  มิถุนายน  2558  ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้าที่ 
8/63    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การด าเนนิการส ารวจเพ่ือแก้ไขบริเวณท่ีติดตั้งจุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

นายธ๊ระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  ผู้บริหารเทศบาลได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ แล้ว  มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายธ๊ระศักดิ์  เจริญพิมลกุล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม  จึงขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี  

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เพ่ือเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โปรดยกมือ 
 สมาชิกยกมือเห็นชอบ   ๑๑  คน  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 เห็นชอบ  ๑๑  คน  งดออกเสียง  ๑  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
นายธีระศักดิ ์เจริญพิมลกุล   มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะเสนอเร่ืองอื่นใดอีกหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ             
ประธานสภาเทศบาล   

       (ไม่มีสมาชิกเสนอ)  
 เมื่อไม่มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

 ห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  25๖๔  ได้ด าเนินการมาจน
ครบทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุมครั้งนี้  

เลิกประชุม  เวลา  1๑.๐0 น. 
 

(ลงชื่อ)    สุปราณี  เนตรน้      ผู้จดรายงานการประชุม 
                                   (นางสุปราณี  เนตรน้อย ) 
            
                         (ลงชื่อ)   ชัยวัฒน์  จรูญธวชัชัย    เลขานุการสภาเทศบาล 
                         (นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย)      
 
 



       -๔- 
 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  25๖๔  
เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน  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) 
 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่  ๑๓  ธันวาคม 25๖4   เวลา  1๐.๑๕ น.  

 
   

           (ลงชื่อ)  ธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล  
         (นายธีระศักดิ์   เจริญพิมลกุล) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


