
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี  25๖๓ 

        วันที ่ ๒๘  สิงหาคม  25๖๓  เวลา  10.00  น. 
       ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

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

๑. นายรุ่งโรจน ์  ว่องสุวรรณสาร  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายศักดา  ศิริทองเกษตร  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสุรสิทธ์ิ     ขลุ่ยศรีตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.  นายธีรศักดิ์            ชีววิญญ ู   สมาชิกสภาเทศบาล  
๖.  นายพลศักดิ ์           ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล   
๗.  นายธีระศักดิ์            เจริญพิมลกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  

                     ๘. นายพลวัฒน ์  ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล   
๙. นายนายชาตรี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐  นายณฐักิตติ์   ปักษา      สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑. นายตระกูล             เจนโกศล    สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
๒. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
     

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุรชัย     รุ่งนิรันดร ์  นายกเทศมนตรี 

  ๒.  นายอภิสรณ์   วงศ์วัศพล  รองนายกเทศมนตรี  
  ๓.  นายวรุตม ์  โพธ์ิประสิทธิ ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๔. นายณัฐสันต์    อุตสาสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๕. นายชัยวัฒน์             จรูญธวัชชัย                 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
  ๖.  นายณรงค ์              โสภา                        รก.ผอ.กองช่าง 

๗. นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา 
                     ๘ .นางสุปราณี             เนตรน้อย                    ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม 

แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลและกล่าวดังนี้  

  นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติและผู้มีเกยีรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๓  และขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบ จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  ประธานสภาเทศบาล   



- ๒   - 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๓  
 นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม สามัญ  
    ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๓  เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  25๖๓ ให้ที่ประชุม

พิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใดหรือไม่  
ถ้ามีก็ขอเชิญครับ   
                      (ไม่มีสมาชิก เสนอ ) 

เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๓  
โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมอื ๘  คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม 
      สามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที ่๑ ประจ าปี 25๖๓  รับรอง  ๘  คน งดออกเสียง ๒ คน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่ ๑  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่     
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   ขอเชิญเลขานกุารสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว  ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์
  นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการใหม่   จ านวน  ๒  รายการ เป็นเงินจ านวน 
๑๐๔,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสีพ่ันหกร้อยบาทถ้วน) ฉบับนีม้าเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการ
และเหตุผลในญัตติดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เพื่อพิจารณาต่อไป
         

รายละเอียดแนบท้ายญัตต ิ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่าย

รายการใหม่ จ านวน  ๒  รายการ เป็นเงินจ านวน  ๑๐๔,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พัน
หกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ (ครั้งที่  ๖  /๒๕63) 
     ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดด่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



-๓- 
-ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน  76,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบด้วย   
ตู้ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  คู่  เพาเวอร์แอมป์ก าลังขยายขนาด
ไม่น้อยกว่า  2×800 RMS (8 โอห์ม) จ านวน  1  ตัว ไมล์ลอยคู่ ความถี่ UHF 
พร้อมตัวรับ-ส่ง จ านวน  1  ตัว  มิกเซอร์แบบ  4  ช่องโมโน 2 ช่องสเตอริโอ 
จ านวน  1  ตวั   CROSSOVER  3  ทาง  จ านวน  1  ตวั  POWERBREAK  
OUTLET  จ านวน  1  ตัวขาตั้งไมล์แบบสูง จ านวน  1  ตัว  ตู้แล็คขนาด  14  U  
จ านวน  1  ตูอุ้ปกรณ์สายน าสัญญาณ  สายล าโพงพร้อมหัวสเปคอน จ านวน   
1  ชุด  
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 

     โอนลด  (ครั้งที่  ๖ /2563) 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                
-เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  76,000  บาท 

เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ (ครั้งที่  ๖ /๒๕63) 
     ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
งบลงทุน  หมวดด่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  28,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน(แบบแยกส่วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  18,000 บีทียู  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  เป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด   ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร ์ การติดต้ังประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวติช์  1  ตัว  ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

     โอนลด  (ครั้งที่   ๖ /2563) 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                
-เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  28,600  บาท 

เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 



 
                              -๔- 

นายรุ่งโรจน ์ ว่องสุวรรณสาร  ผู้บริหารได้เสนอญัตติให้สมาชกิสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว 
 ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
     โดยจะขอแยกถามและขอมตทิีละรายการ  โดยเริ่มจากรายการที่ ๑ 

-ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน  76,000  บาท 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 

  นายศักดา  ศิริทองเกษตร  ผมอยากทราบว่าเครื่องเสียงจัดซื้อมาแล้วจะไปใช้ที่ไหนใช้กิจกรรมอะไร    
     สมาชิกสภาเทศบาล  บ้าง 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   เครื่องเสียงตัวนี้เราก็จะไปใช้ส่วนนึงที่ถนนคนเดิน อีกส่วนนึงเราก็จะไปใช ้
       นายกเทศมนตร ี  ในการกระจายข่าวสารต่างๆ ในเหตุการณ์ปกติใช้ควบคู่กับเครื่องขยายไร้เสียง 

กระจายเสียง  รายละเอียดตรงนี้ให้รองปลัดช้ีแจง 
นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์   เนื่องจาก ณ ปัจจุบันเครื่องเสียงที่มีอยู่เดิมเท่าที่ผมสอบถามพอดีผมมา 
       รองปลัดเทศบาล  ไม่ทันของเดิมอายุน่าจะประมาณ 10 กว่าปีแล้ว แล้วปัจจุบันที่เราก็ใช้กันอยู่บังเอิญ 

ผมก็ได้ไปรื้อๆของเก่ามาแล้วก็มาให้ทางคุณพงพัฒน์ที่พอจะมีความรู้เรื่องเครื่องเสียง 
ก็เอาซ่อมกันเอง ซึ่งปัจจุบันถ้าท่านสังเกตได้เครื่องเสียงก็เริ่มที่จะรวนแลว้ตอนนี้ที่ 

    เรากส็ภาพทั่วไปก็คือเครื่องต้องซ่อมอีกแล้ว  คือทางผู้บริหารและทางกระผมก็เห็น 
    ว่าเครื่องเสียงมันจ าเป็นเวลาที่เราจัดงานต่างๆ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะสะกดให้คน 
    ฟัง  ฟังในส่วนของวิทยากร  ฟังในส่วนของกิจกรรม การประชุมและการสัมมนา 
    ต่าง ๆ เพราะอย่างที่ผ่านมาอย่างจังหวัดมาขอใช้อาคาร 125 ปี เขาก็จะขอเครื่อง 
    เสียงเราด้วย  ซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีรองรับเรื่องพวกนี้ครับ   และเพื่อลดภาระค่าใช้ 
    จ่ายในการเช่าเครื่องเสียงที่เราจะต้องจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ก็เห็นว่าควรจะซื้อไว ้
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เครื่องเสียงที่เราจะซื้อรู้สึกว่าจะเป็นชุดใหญ่แต่ที่นี้เวลาเราซื้อของอะไรมา 
   สมาชิกสภาเทศบาล            ถ้าไมม่ีใครดูแลรักษาไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาก็เสียหายเหมือนเดิมครับ อีกอย่าง
              คือราคาสูงมากครับ คือ 76,000 บาทครับ 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล       เรื่องนี้ผมขอให้ฝ่ายช่างชี้แจงครับ 
รองนายกเทศมนตรี 
   นายณรงค ์ โสภา      รายละเอียดที่มาของราคาส านักปลัดฯ เป็นผู้จัดท าผมสามารถแจ้งตามราย 
รก.ผอ.กองช่าง               การทีส่ านักปลัดฯส่งมาให้ประกอบด้วย 
                                                     1.ตูล้ าโพงดอก 18 นิ้ว แบบ TURBO ครึ่งใบ  1 คู่  ราคา 16,000 บาท 
         2.เพาเวอร์แอมป์ก าลังขยาย2* 800 RMS 1 ตัว ราคา 20,990  บาท 
         3.ไมค์ลอยคู่ ความถี ่UHF พร้อมตัวรับ-ส่ง  1 ตัว 4,510 บาท 
         4.มิกเซอรแ์บบ 4 ช่อง โมโน 2 ช่อง สเตอริโอ  1 ตัว 11,500 บาท 
         5.CROSSOVER 3 ทาง 1 ตัว 4,500  บาท 
         6.POWER BREAK OUTLET 1 ตัว 1,800 บาท 
         7.ขาต้ังไมค์แบบสูง   1 ตัว  1,200  บาท 
         8.ตู้แล็คขนาด 14 U  1 ตู้  7,000 บาท 
         9.อุปกรณ์ สายน าสัญญาณสายล าโพงพร้อมหัวสเปคอน 1 ชุด 4,000 
    บาท 
        10.ค่าติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์ในแร็คและเซ็ตระบบเสียง 4,5oo บาท 
             รวม 76,000 บาท 
 
 



                                -๕- 
 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ในตรงนี้ผมคิดว่าพิจารณาแล้วมันหลายรายการมันก็ไม่ได้มากมายมันเป็น 
  นายกเทศมนตรี   สิ่งที่จ าเป็นแต่ทั้งน้ีเวลาก็คงจะลดลดได้อีกก็ลองพิจารณาดูว่าบางตัวอาจจะลดลงได้ 
             ลงบ้าง 
นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์           เดีย๋วเวลาจัดซื้อจัดจ้างก็จะเปรียบเทียบราคาอีกรอบอันน้ีเป็นราคา 
    รองปลัดเทศบาล                 กลางครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์                         อันนี้เป็นราคากลางเอาไว้เปรียบเทียบอันนี้เป็นสิ่งจ าเป็นถ้าท่านไม่เอาก็
นายกเทศมนตรี                    ไม่รู้เพราะเพราะว่าเครื่องเสียงอันนี้มัน 20 กว่าปีแล้วที่ใช้อยู่มันใช้ไม่ได้เวลาจะ 
                                       ประชาสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้ คือมันเก่าเกินไปแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ 
                                       จ าเป็นก็พจิารณากันดูละกัน 
นายณัฐสันต์  อุตสาสาร                   ในฐานะที่เป็นงบของส านักปลัดฯ ผมขอเสริม เรือ่งความจ าเป็นของเครื่อง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เสียงเวลาเราจัดงานราชพิธีต่างๆ อย่างเช่น มอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่ผ่านมา เชน่ 
                                    เมื่อวันก่อน กรมน.มาเราก็ยืมเครื่องเสียงตลอด  บางทีก็เช่า ซึ่งจ าเป็นมากเกี่ยวกับ                   
                                    งานราชพิธีจะมีหลายครั้งแล้วเครื่องเสียงเราไม่ค่อยสมบรูณ์หลักก็คือใช้ที่อาคาร  
                                    125 ส าหรับการดูแลต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลอยู่แล้วครับ                          
นายศักดา  ศิริทองเกษตร       อันนี้คอืความเห็นของตวัเองนะครับ  คือบางครั้งเครื่องเสียงที่เราใช้เรา 
   สมาชิกสภาเทศบาล         ต้องพิจารณาว่าเราจะซื้อมาเป็นของเทศบาลเองเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลถ้าเขา 
                                    จะมาใช้ของเราใครจะไปดูแล  ใครจะไปปรับจูนเครื่องเสียงมีเจ้าหน้าที่เราไหมเช่า 
                                     เขาง่ายกว่าไหมสร้างภาระให้กับเทศบาลรึเปล่า แล้วจะสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที 
                                     เทศบาลเปลา่ มันจะต้องให้คนไปดูแลไมลใ์ช้ได้ไหม  ต้องไปปรับไปจูน               
                                     CROSSOVER  ซึ่งมันมีรายละเอียดหลายอย่างเกี่ยวกับเครื่องเสียงผมก็อยากจะให ้
                                     ทุกท่านลองพิจารณาดูว่ามันสมควรเปล่าครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์                      สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จ าเป็นนะครับเทศบาลเราก็ต้องใช้แล้วถ้าหากมีผู้ที่จะมา 
นายกเทศมนตรี                   ขอใช้ในพิธีงานต่างๆ ส่วนนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของเทศบาล ก็เข้าใจตามนี้ด้วยคุณจะ 
                                      ไม่ให้เทศบาลมีเครื่องเสียงเลยมันเป็นไปไม่ได้ อย่างกับวิดิโอ วิดิทัศน์ 400,000 
                                      กว่าบาทใช้ได้ที่ไหนทุกวันนี้ เพราะฉะมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อกันไปอันนี้มันมี 
                                      ความจ าเป็นซื้อแล้วก็เป็นของเทศบาลไม่ใช่ให้นายกหรือให้ใคร ถ้าคณุสงสัยก็ไป 
                                      นั่งเฝ้าไปช่วยดู 

  

นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล      ส าหรับโครงการที่เราจะซื้อเครื่องเสียงหลักใหญ่ๆ เรามาใช้ในงาน 
รองนายกเทศมนตรี               เทศบาล ในส่วนปีกย่อยค่อยว่ากันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นระบบเครื่องจักร 
                                      มันก็ต้องมีเสื่อมย่อมมีการช ารุดแน่นอนอยู่แล้วจะให้มันคงทนถาวรคงเป็นไปไม่ได้ 
                                      โรงงานเขาก็ต้องผลิตมาขายเราแน่นนอนส่วนเจ้าหน้าที่ของเรามีอยู่แล้วไม่ต้อง 
                                      เป็นห่วงฝ่ายต่างๆ ของฝ่ายช่างเขาก็มีหน้าที่ถ้ามันเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ 
                                      มันก็ต้องส่งต่อไปอีกระดับนึ่ง แต่เราต้องมามองอยู่ว่าความส าคัญเราต้องเอามาใช้ 
                                      กันก่อนส่วนปัญหาอื่นมันเป็นปัญหาที่จะเกิดในอนาคตก็ค่อยแก้ไขกนัไป แต่ถ้าเรา 
                                      เอาปัญหาในอนาคตมาเป็นปัญหาไปแลว้ก็คงไม่ต้องท าอะไรครับ ผมคิดว่าเราได้ 
                                      พูดกันด้วยหลักการและเหตุผลครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร              มีสมาชิกเสนอขอ้ซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ ถ้าไม่มีผมขอถาม 
ประธานสภาเทศบาล             หน่อยว่าเครื่องเสียงชุดนี้เห็นท่านนายกได้กล่าวว่าเอาไปใช้ที่ถนนคนเดินด้วย 
                                      เอาไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบข่าวสาร  ซึ่งเราใช้อปุกรณ ์
                                      ชุดนี้หรอครับ ไว้บนรถหรือว่าอย่างไร เพราะว่าเห็นทางช่างได้แจ้งมาว่ามี 
 

  



                                                    -๖- 
                                          ค่าติดตั้งค่าด าเนินการอะไรซักอย่างประมาณ 4,500 บาท  ก็แสดงว่า 
                                          ถ้าเรายา้ยก็ต้องมีค่าติดตั้งใหม่รึเปล่า หรือค่าย้ายอะไรรึเปล่า การติดตั้ง 
                                          4,500 บาท คือการติดต้ังครั้งเดียวสามารถใช้ได้ทุกทีรึเปล่าเมื่อกี้ผมจดอยู ่
                                           รายการสุดท้าย 4,500  บาท ติดตั้งอะไรซักอย่างผมจ าไม่ได้ คือพอเราใช ้
                                           ที่อาคาร 125 ปี เสร็จเราก็ย้ายมาใช้ที่ถนนคนเดินเราต้องให้เขามาติดตั้งให้ 
                                           ใหม่ไหมหรืออย่างไรเราต้องมาเสียค่าติดตั้งใหม่อีก 4,500  บาท ทุกครั้ง 
                                           แล้วการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ คือเราก็มีงบของเสียงตามสายอยู่ 
                                           แล้วของปี 63 อยู่ในเทศบัญญัติ ซึ่งทางเทศบาลเรายังไม่ได้ด าเนินการมันยัง 
                                           มีอยู่ในงบคือถ้าเราจะต้องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ผมเห็นควรว่า 
                                           จะติดตั้งเสียงตามสายมันจะดีกว่าครับ สะดวกกว่าน ารถประกาศเพราะว่า 
                                           ประกาศจุดต้นทางขับเคลื่อนไปตอนท้ายต้นทางก็จะไม่รู้เรื่องและตอนกลาง 
                                            มาก็จะรู้แค่ตอนท้าย ตอนต้นก็จะไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับ 
นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์                ค าว่าประชาสัมพันธ์คงจะเป็นอย่างบางครั้งที่เราต้องไปตั้งกอง 
รองปลัดเทศบาล                       อ านวยการต่างๆ เครื่องเสียงตัวนี้มันจะอยู่ในแหล็ค ซึ่งสามารถยกไปได้และมี 
                                           ล้อเคลือ่นที่ ส่วนการติดต้ัง ค่าเซด็ระบบครั้งเดียวในตอนแรกที่ซือ้นอกนั้น 
                                           เซ็ตระบบได้ไว้แล้วแต่ยกไปครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                      มีสมาชิกเสนอข้อซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ เกี่ยวกับเรื่องเสียง 
   ประธานสภาเทศบาล                ตามสายก็มีชาวบ้านถามมาว่าท าไมไม่ซ่อมไม่จัดการซักทีผมก็บอกไปว่ามีอยู่ 
                                            ในงบปี 2563 รอเทศบาลและผู้บริหารแล้วกันเพราะผมก็ไม่ทราบว่าจะ 
                                            เนินการเมื่อไหร่มีอยู่ในงบประมาณปี 63 แน่นอนครับ คือแจ้งชาวบ้านไป    
                                            คือเขาพูดผมก็ไม่ทราบว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริงถ้าไม่ท าเขาจะจัดท าผ้าป่า 
                                            เครื่องเสียงให้เทศบาลละกัน ขอบคณุครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                      มีสมาชิกเสนอข้อซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์                          ผมอยากจะถามสมาชิกอย่าใช้อคติของมันต้องใช้ ถ้าพวกคุณใช ้
สมาชิกสภาเทศบาล                   อคตทิกุอย่างในการประชุมจะไม่ราบรื่นต่อไป  อย่าใช้อคติในการพิจารณาผม 
                                           ขอแค่นี้บางครั้งของมันจ าเป็นสิ่งที่มันจ าเป็นก็สมควรเพราะว่ามันต้องใช้ทั่วไป  
                                           เวลาเขามาจัดงานอย่างวันนั้นเครื่องเสียงก็ไม่มีให้เขา ผมอยากจะให้สมาชิก 
                                           ทุกท่านให้ความส าคญัในการจัดงานอย่างวันนั้นเครื่องเสียงก็ไม่มีให้เขา ผม 

  
 

 

                                           อยากจะให้สมาชิกทุกท่านให้ความส าคัญบางสิ่งบางอย่างขอขอบคุณมาก  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                         มีสมาชิกสภาเสนอข้อซักถามมีหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
                                                           (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพิ่มเติม  จึงขอ 
    ประธานสภาเทศบาล  มตจิากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน 
                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการใหม่   

ในรายการที่ ๑ คือ 
-ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน  76,000  บาท 

                                         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบด้วย   
                                        ตูล้ าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  คู่  เพาเวอร์แอมป์ก าลังขยาย  
                                        ขนาดไม่น้อยกว่า  2×800 RMS (8 โอห์ม) จ านวน  1  ตัว ไมลล์อยคู่ ความถี ่
                                        UHF พร้อมตัวรับ-ส่ง จ านวน  1  ตัว  มิกเซอร์แบบ  4  ช่องโมโน 2 ช่อง 

  



                                                   -๗- 
                                        สเตอริโอ จ านวน  1  ตวั   CROSSOVER  3  ทาง  จ านวน  1  ตวั  
                                        POWERBREAK  OUTLET  จ านวน  1  ตัวขาตั้งไมล์แบบสูง จ านวน  1  ตัว   
                                        ตูแ้ล็คขนาด  14  U  จ านวน  1  ตู้อปุกรณ์สายน าสัญญาณ  สายล าโพงพร้อม 
                                       หัวสเปคอน จ านวน  1  ชุด สเตอริโอ จ านวน  1  ตวั   CROSSOVER  3  ทาง 
                                       จ านวน  1  ตัว  POWERBREAK  OUTLET  จ านวน  1  ตัวขาตั้งไมล์แบบสูง  
                                       จ านวน  1  ตัว  ตู้แล็คขนาด  14  U  จ านวน  1  ตูอุ้ปกรณ์สายน าสัญญาณ  
                                       สายล าโพงพร้อมหัวสเปคอน จ านวน  1  ชุด  
                                                    โปรดยกมือ 

 (สมาชิกยกมือ  ๓  คน)  
และขอมตจิากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติ

ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการ
ใหม่  ในรายการที่ ๑ คือ 

-ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน  76,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบด้วย  ตู้
ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  คู่  เพาเวอร์แอมป์ก าลังขยายขนาด
ไม่น้อยกว่า  2×800 RMS (8 โอห์ม) จ านวน  1  ตัว ไมล์ลอยคู่ ความถี่ UHF 
พร้อมตัวรับ-ส่ง จ านวน  1  ตัว  มิกเซอร์แบบ  4  ช่องโมโน 2 ช่องสเตอริโอ 
จ านวน  1  ตวั   CROSSOVER  3  ทาง  จ านวน  1  ตวั  POWERBREAK  
OUTLET  จ านวน  1  ตัวขาตั้งไมล์แบบสูง จ านวน  1  ตัว  ตู้แล็คขนาด  14  U  
จ านวน  1  ตูอุ้ปกรณ์สายน าสัญญาณ  สายล าโพงพร้อมหัวสเปคอน จ านวน  1  
ชุด   โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๕  คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตไิม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                         งบประมาณ ๒๕๖๓  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในรายการที่ ๑ ไดแ้ก ่

-ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง  จ านวน  76,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบด้วย  ตู้
ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  คู่  เพาเวอร์แอมป์ก าลังขยายขนาด
ไม่น้อยกว่า 2×800 RMS (8 โอห์ม) จ านวน  1  ตัว ไมล์ลอยคู่ ความถี่ UHF 
พร้อมตัวรับ-ส่ง จ านวน  1  ตัว  มิกเซอร์แบบ  4  ช่องโมโน 2 ช่องสเตอริโอ 
จ านวน  1  ตวั   CROSSOVER  3  ทาง  จ านวน  1  ตวั  POWERBREAK  
OUTLET  จ านวน  1  ตัวขาตั้งไมล์แบบสูง จ านวน  1  ตัว  ตู้แล็คขนาด  14  U  
จ านวน  1  ตูอุ้ปกรณ์สายน าสัญญาณ  สายล าโพงพร้อมหัวสเปคอน จ านวน 1 ชุด  
   ไม่เห็นชอบการอนุมัติ  ๕  คน  เห็นชอบอนุมัติ  ๓  คน  งดออกเสียง  ๒ คน  

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประชุมในรายการที่ ๒  ได้แก ่  
ประธานสภาเทศบาล  

-โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  28,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ 
แบบแขวน(แบบแยกส่วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  18,000 บีทยูี  
ขอถามว่า เครื่องปรับอากาศตัวนี้  ติดต้ังที่ไหนครับ 

นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   เรียนท่านประธาน  ติดตั้งที่ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
   หัวหน้าส านกัปลัด  สาธารณภัย ณ ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญ 



     
                                                   -๘- 

                                                     (ไมม่ีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพิ่มเตมิ  จึงขอ 
    ประธานสภาเทศบาล  มตจิากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน 
                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการใหม่   
                                         ในรายการที่ ๒ ดังนี ้

-โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  28,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน(แบบแยกส่วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  18,000 บีทียู  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  เป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด   ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร ์ การติดต้ังประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวติช์  1  ตัว  ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร  
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีไว้  
ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    โปรดยกมือ 

(สมาชิกยกมือ  ๙  คน) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
     ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  ในรายการที่ ๒ ดังนี ้

-โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  28,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ

แขวน(แบบแยกส่วน)  ขนาดไม่น้อยกว่า  18,000 บีทียู  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5  เป็น
เครื่องปรบัอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป 
ทั้งชุด   ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  มี
ความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  การติดตัง้ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่
เกิน  15  เมตร เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
เห็นชอบ  ๙  คน  งดออกเสียง  ๑  คน 
เรื่องที่  ๓ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ในวาระที่สอง 

นายรุง่โรจน์  ว่องสุวรรณสาร   ขอเชิญเลขานกุารสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล     
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   เรียน ประธานสภาเทศบาล  ผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   
  เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

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

ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อ 



                                                   -๙- 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เห็นด้วยกับค า
แปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่าง
ข้อบัญญัติก็ได ้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได ้
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ 
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน  

     ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ 
    ระงับไว้เท่านั้น 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วต่อไปขอเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลชุดแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๔ ได้อ่านแถลงประกอบรายงานรายงานให้ที่
ประชุมทราบครับ 

นายพลศักดิ์  ตันนิติไพศาล  เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายพลศักดิ์  ตันนิติไพศาล ประธาน 
ประธานกรรมการฯ กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                         

ขอแถลงประกอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔    ดังนี ้  

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   2๕๖๔ วันที่  ๒๔  สิงหาคม  25๖๓ เวลา   
1๐.๐0  น.  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เรื่อง  พจิารณาการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๔  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามมติก าหนดเวลาการเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ฯ เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง   คอืตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา 
o๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓o น 
          ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  25๖๔  จ านวน ๒  ราย  ตรวจสอบแล้ว  มีการ
ยื่นเสนอขอแปรถูกต้องตามระเบียบ    

โดยผู้เสนอการแปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติไว้ เพื่อน าไปอภิปรายใน 
   การประชุมสภาเทศบาล ในการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สอง  

คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ นีแ้ล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ และมีมติให้คงร่างเดิม 



 
                                                   -๑๐- 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยให้ผู้เสนอแปรญัตติทั้งสองราย ซึ่งสงวนค าแปรญัตติไว้ ได้อภิปรายเพื่อ

ขอมติในการประชุมสภาเทศบาล ในการพจิารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวาระที่สอง ต่อไป  

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   ขอขอบคุณทา่นคณะกรรมการแปรญัตตฯิ ที่ได้แถลงใหท้ี่ประชุม 
    ประธานสภาเทศบาล     ได้ทราบแล้ว   
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  การพิจารณาวาระที่ 2 เป็นการพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล หรือแปรญัตติไว้เท่านั้น  ซึ่งตามรายงานจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีผู้เสนอ

ขอแปรญัตติจ านวน ๒  ราย  โดยจะขอให้ผู้ยื่นแปรญัตติฯ ล าดับที่ ๑ ได้อภิปราย
ในข้อที่มีการเสนอแปรญัตติครับ ขอเชิญ 

นายณัฐกิตติ์  ปักษา   เรียนประธานสภาเทศบาล  ตามที่ผมได้ขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้  ขอแปรปัญญัติร่างเทศ

บัญญัติ ปี 2564  แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หน้า 55/63  โครงการ
ปรับปรุงทางเดินเท้า  บริเวณถนนเทศบาล 5  งบประมาณ 870,000  บาท  

     ให้เหลือ 0  บาท ขอลดโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนเทศบาล 5 
เหตุผล –  
๑ ทางเท้าเดิมยังอยู่ในสภาพที่ดี  ยังไม่ช ารุดทรุดโทรม  สามารถใช้ได้อกี 

หลายป ี
2  ท่อทรุดหรอืช ารุดให้แก้ไขเป็นจุดๆ จุดไหนทรุดช ารุดก็แก้ไข เพื่อ

ประหยัดงบประมาณ 
3  เหล็กกั้นทีว่่าจะท าให้เกิดอุบตัิเหตุมากขึ้นได้  จังหวะที่จะรถเลี้ยวเยอะ

ต้องหักหลบจะกีดขวางท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
4  กรณีรุกที่ขึน้ไปจอดทางเท้า ควรประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ไป

แจ้งเจ้าของรถและควรมีป้ายห้ามจอดบนทางเท้าจะเหมาะสมกว่า 
5  ท าทางเท้าแต่ไม่ได้แก้ไขท่อระบายน้ า  ถ้าภายในปี 2 ปีเกิดท่อระบาย

น้ าไม่ทันก็ต้องรื้อทางเท้าใหม ่ซึ่งเปลืองงบประมาณ ตอนน้ีท่อระบายน้ ายังระบาย
น้ าดี 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกเสนอเรื่องซักถามหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปจึงขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ของสมาชิกที่ได้เสนอมา คือ 

ขอแปรปัญญัติร่างเทศบัญญัติ ปี 2564  แผนงานเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน  หน้า 55/63  โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า  บริเวณถนนเทศบาล 5  
งบประมาณ 870,000  บาท  

เหตุผล –  
๑.ทางเท้าเดิมยังอยู่ในสภาพที่ดี  ยังไม่ช ารุดทรุดโทรม  สามารถใช้ได้อีก 

หลายป ี
2  ท่อทรุดหรอืช ารุดให้แก้ไขเป็นจุดๆ จุดไหนทรุดช ารุดก็แก้ไข เพื่อ

ประหยัดงบประมาณ 
 



 
                                                   -๑๑- 

3  เหล็กกั้นทีว่่าจะท าให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นได้  จังหวะที่จะรถเลี้ยวเยอะ
ต้องหักหลบจะกีดขวางท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

4  กรณีรุกที่ขึน้ไปจอดทางเท้า ควรประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ไป
แจ้งเจ้าของรถและควรมีป้ายห้ามจอดบนทางเท้าจะเหมาะสมกว่า 

5  ท าทางเท้าแต่ไม่ได้แก้ไขท่อระบายน้ า  ถ้าภายในปี 2 ปีเกิดท่อระบาย
น้ าไม่ทันก็ต้องรื้อทางเท้าใหม่ ซึ่งเปลืองงบประมาณ ตอนน้ีท่อระบายน้ ายังระบาย
น้ าดี     

เห็นชอบจ านวน      ๕  คน  
      ไม่เห็นชอบจ านวน   ๓  คน 
 งดออกเสียงจ านวน  ๒  คน 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปขอเชิญผู้เสนอขอแปรญัตติ ล าดับที่สอง  ได้อภิปราย ครับ 
   ประธานสภาเทศบาล  
นายสุรชยั  รุ่งนิรันดร ์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์  ในนามคณะ 
  นายกเทศมนตรี   ผู้บริหารขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                       งบประมาณ ๒๕๖๔  

 ขอแปรญัตติตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  ดังต่อไปนี ้
๑. โครงการติดตั้งโคมไฟ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนเทศบาล๑ 

งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนเทศบาล๒ 

งบประมาณ  ๑๖๖,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนเทศบาล๓ 

งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนเทศบาล๗ 

งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐  บาท 
เรื่อง  แปรเพิ่ม  
-แปรเพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้านการจราจร   งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท 

รวมแปรญัตติ จ านวนเงิน  ๘๗๐,๐๐๐  บาท 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปจึงขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ของนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอมา  
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์                          ขออนุญาตท่านประธานยังไม่ได้ให้สมาชิกชี้แจงรายละเอียดก็ 
นายกเทศมนตรี                        แล้วท่านให้ยกมือเลย ผมว่าขั้นตอนตรงนี้ท่านให้สมาชิกได้พิจารณาก่อน 
                                          ไม่ไดพ้ิจารณาเลยยกมอืค้างกันอยู่  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                         มีสมาชิกสภาเสนอข้อซักถามมีหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
    ประธานสภาเทศบาล 
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล                      ผมเห็นว่าไฟที่เราใช้อยู่ขนาดนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรไม่ม ี
   สมาชิกสภาเทศบาล                 ชาวบ้านร้องเรียนว่ามันไม่สว่างเลยนะ คือส่วนมากที่จะบอกคือไฟเสีย 
                                            แล้วกอ็ีกอย่างคือตรงถนนเทศบาล 2 ผมว่าเราก็มีถนนคนเดินที่ติดต้ังอยู่ 
                                            แล้วส่วนเทศบาล 7 ก็พึ่งจะท าไปไม่นาน ผมจึงเห็นว่าเราจะติดตั้งน่าจะ 
                                            ตรงทีม่ันเสียมันจะประหยัดกว่า ผมจึงน าเสนอข้อมูลเพื่อให้สมาชิกได้ 
                                            พิจารณาในการลงมติในวาระนี้ครับ 
 

  



 
                                                   -๑๒- 

 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์                              ในส่วนน้ีในวันที่แปรญัญติกันก็ได้คุยกันแล้วคุณพลวัฒนก์็ได ้
นายกเทศมนตรี                         เห็นชอบในโครงการซอย 2 แล้วมาวันน้ีคุณมาบอกว่าจะไปซอยอื่นอีก 
                                             ผมก็ไม่รู้นะพิจารณากันดู เพราะตรงนี้เราคุณกันแล้ว  แล้ววันนี้ท่านมา 
                                             เปลี่ยนแปลงท่านไมม่ีจุดยืนของท่านเลยเราได้ส ารวจมาแล้วว่าเป็นเงิน 
                                             เท่าไหร่ คุณพลวัฒน์ก็ไม่ขัดข้อง คุณเหน่งก็ไม่ขดัข้องแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบ 
                                             กันอย่างไรไปเปลี่ยนเป็นซอยอื่นแล้วมันจะส ารวจทันไหม แล้วผมก็ต้อง 
                                             พิจารณานะระเบียบมันเป็นอย่างไร ผมพิจารณาไปตามระเบียบนะที่คุณ 
                                             โอนลดเป็น 0 บาท พวกคุณยกมือกันนะตรงนั้นผมไม่ทราบกันนะ 
                                             พิจารณา กันตามระเบียบแล้วกัน  ในส่วนนี้ได้เรียกคุยกันแล้ว แล้วมา 
                                             เปลี่ยนกันผมก็ตามท่านไม่ทัน ท่านก็พิจารณาแล้วกันว่าเห็นสมควรผ่าน 
                                             หรือว่าจะท าอย่างไร ระเบียบมันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าจะไม่เดินตาม 
                                             ระเบียบเราจะเดินได้เป็นศรธีนญชัยมันก็ไม่ใช่และคนเราโตโตกันแล้ว  
                                             เชญิท่านประธานต่อครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร                         มีสมาชิกสภาเสนอข้อซักถามมีหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 

                                             (ไม่มีเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปจึงขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบในการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ของนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอมา คือ 

ขอแปรญัตติต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่  ดังต่อไปน้ี 
๑. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๑ 
งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๒ 

งบประมาณ  ๑๖๖,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๓ 
งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๗ 

งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐  บาท 
เรื่อง  แปรเพิ่ม  
-แปรเพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้านการจราจร   งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท 

รวมแปรญัตติ จ านวนเงิน  ๘๗๐,๐๐๐  บาท 
โปรดยกมือ 

(มีสมาชิกยกมือ  ๓  คน) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปจึงขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดไม่เห็นชอบในการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ของนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอมา คือ 

ขอแปรญัตติต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่  ดังต่อไปนี ้
 



                                                   -๑๓- 
 

๑. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๑ 

งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๒ 
งบประมาณ  ๑๖๖,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๓ 

งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๗ 
งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐  บาท 

เรื่อง  แปรเพิ่ม  
-แปรเพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้านการจราจร   งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท 

รวมแปรญัตติ จ านวนเงิน  ๘๗๐,๐๐๐  บาท 
โปรดยกมือ 

(มีสมาชิกยกมือ  ๖  คน) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ที่ประชุมมีมตไิม่เห็นชอบในการแปรญัตติของนายกเทศมนตรทีี่ได ้
ประธานสภาเทศบาล เสนอมา คือ 

ขอแปรญัตติต้ังรายจ่ายขึ้นใหม่  ดังต่อไปนี ้
๑. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๑ 
งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๒ 

งบประมาณ  ๑๖๖,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน

เทศบาล ๓ 
งบประมาณ  ๑๗๖,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการติดต้ังโคมไฟ ชนิด LED  พร้อมอุปกรณ์บริเวณถนน
เทศบาล ๗ 

งบประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐  บาท 
เรื่อง  แปรเพิ่ม  
-แปรเพิ่ม ค่าใช้จ่ายด้านการจราจร   งบประมาณ  ๙,๐๐๐  บาท 

รวมแปรญัตติ จ านวนเงิน  ๘๗๐,๐๐๐  บาท 
เห็นชอบจ านวน      ๓  คน  

      ไม่เห็นชอบจ านวน   ๖  คน 
 งดออกเสียงจ านวน  ๑  คน 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่าง       
    ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ 

 ในวาระที่สอง  โปรดยกมือ  



 
 

                                                   -๑๔- 
  

 (มีสมาชิกยกมือ  จ านวน  ๙  คน) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  ในวาระที่สอง  เห็นชอบ  ๙  คน งดออกเสียง 
๑ คน 
เรือ่งที่  ๓ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ในวาระที่สาม 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ประธานสภาเทศบาล     
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   เรียน ประธานสภาเทศบาล  ผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   
 เลขานุการสภาเทศบาล    เลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                                          สภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ  52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการ
อภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุ
อันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว                 
 ประธานสภาเทศบาล  จึงขอมติจากที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้น าร่าง 
                                       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔   
                                       ตราออกเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ. 25๖๔  โปรดยกมือ 

    (มีสมาชิกยกมือ  ๙  คน) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                       ประจ าปงีบประมาณ  25๖๔  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
                                       ประจ าปีงบประมาณ   25๖๔  ดังนี ้

เห็นชอบ  จ านวน ๙  คน  งดออกเสียง ๑  คน   ซึ่งจะได้น าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๔  เสนอขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัดราชบุรี ตามระเบียบต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่  ถ้ามีก็             
   ประธานสภาเทศบาล           ขอเชิญ 
นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา   ผมมีเรื่องจะสอบถามพอดีต้นเดือนกรกฎาคมผมได้เดินทางไป 
สมาชิกสภาเทศบาล                  จังหวัดราชบุรี เห็นรถยนต์ดับเพลิงว่ิงไปทางน้ัน อันนี้แค่ปรึกษานะครับ ไม ่
                                          ทราบว่าไปทางถนนเพชรเกษมไม่ทราบว่าวิ่งไปท าอะไรครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ตามที่สมาชิกได้เสนอ  เจ้าหน้าที่ได้บอกว่าเอาไปซ่อม คณุไปเจอที่ 
  นายกเทศมนตรี                     ไหน ตรงไหน    
นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา   ถนนเพชรเกษม เส้นที่วิ่งไปราชบุรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 



 
                                                   -๑๕- 

 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ประมาณตรงไหน 3 แยกหรอืเปล่า เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอาไปซ่อมคง
นายกเทศมนตรี                      ไม่มีใครเอาไปช็อปหรอกนะส าหรับรถดับเพลิงน่ะ 
นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   ปีนี้มีเอาไปซ่อมแล้วก็ไปต่อทะเบียนครับ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์   ขอชี้แจงให้ทราบครับ พอดีมีบางช่วงที่ป้องกันและบรรเทา 
  รองปลัดเทศบาล  สาธารณภัยของจังหวัดราชบุรีเขาแจ้งให้เรา อปท.ทุกที่เอารถไปเข้าร่วม 
                                         กิจกรรมก็มี  แล้วก็มีไปซ่อมบ ารุงครับผม 
นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา   แล้วทุกทีซ่อมที่ไหนครับ ท าไมต้องไปซ่อมที่ราชบุรีมันไกลไปครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล                 หรือมันมีร้านซ่อมเฉพาะหรือว่ายังไงครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   คุณมีภาพอะไรไหมจะได้ดูว่าวันที่เท่าไหร่เขาไปไหน  เขาไปร่วม 
นายกเทศมตรี            กิจกรรมที่จังหวัดหรือเปล่าหรือเขาเอาไปซ่อม  คุณหาวันที่เท่าไหร่จะได ้
                                         ตรวจเช็ค คุณพูดแบบนี้พูดครอบคลุมแบบนี้ แล้วจะไปรู้ได้อย่างไร  
นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา   ไม่ใช่ครับเมื่อกีท้างรองปลัดเทศบาลบอกว่าเอาไปซ่อมเลยอยากรู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ว่าไปซ่อมที่ไหนเป็นร้านเฉพาะหรือว่าอย่างไร  แล้วทุกทีไปซ่อมที่ไหนไมไ่ด้ 
                                         ว่าเฉพาะเจาะจงอะไร 
นายวรุตม์  โพธิ์ประสิทธิ ์   ขอชี้แจงครับ เนื่องจากปัจจุบันถ้ากล่าวถึงกระบวนการการจัดซื้อ
รองปลัดเทศบาล                     จัดจ้างหลักฐานการซ่อมต่างๆ มันไม่เหมือนเมื่อก่อน  บางอู่เขาก็ไม่รับ 
                                          เครดิตกเ็ลยเป็นปัญหาที่เราอู่ที่สามาซัพเพอร์ตในเรื่องของเอกสารต่างๆ  
                                          ก็เลยติดต่อไปทางไปทางราชบุรีก็เลยมีอู่ที่เขาซัพเพอร์ตเรื่องนี้ได้ด้วยแล้ว 
                                          กซ็่อมรถใหญ่ได้ด้วย 
นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
 ประธานสภาเทศบาล 

(ไม่มีสมาชิกเสน)       
 เมื่อไม่มีใครเสนอเรื่องอื่นๆ แล้ว  เป็นอันว่าการประชุมสภา

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี   
25๖๓  ได้ด าเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว  ผมขอปิดประชุมครั้งน้ี  

เลิกประชุม  เวลา  1๒.๐0 น. 
     (ลงชื่อ) วิชิต   เกียรติศิริอนันต์) ผู้จดรายงานการประชุม 
                      (นายวิชิต   เกียรติศิริอนันต์) 
                    เลขานุการสภาเทศบาล 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี   
25๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม  25๖ภ   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่า 
ถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  (ลงชื่อ)   สุรสิทธิ์  ขลุ่ยศรีตระกูล  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุรสิทธิ์  ขลุ่ยศรีตระกูล) 
(ลงชื่อ) เอกชัย   เหล่าจินดาพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายเอกชัย   เหล่าจินดาพันธ)์ 
 



 
                                                   -๑๖- 

 
 
 
                             (ลงชื่อ)    พลวัฒน์  ตันนิติไพศาล     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล) 
 

 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการ 

   ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามญั  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  25๖๓  เมื่อวันที่   
   ๒๙  กันยายน  25๖๓   เวลา  1๐.๓0 น.  
 
   

           (ลงชื่อ)    รุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร 
          (นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร) 

                        ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
                                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 


