
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

        สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  25๖๓ 
        วันที ่ ๑๙  สิงหาคม  25๖๓  เวลา  10.00  น. 
       ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

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

๑. นายรุ่งโรจน ์  ว่องสุวรรณสาร  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายศักดา  ศิริทองเกษตร  รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายธีรศักดิ์    ชีววิญญู                      สมาชิกสภาเทศบาล   
๕.  นายตระกูล             เจนโกศล  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖.  นายชาตร ี  ทัศนานุตริยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.  นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล      
๘.  นายพลศักดิ ์           ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล   

                     ๙.  นายพลวัฒน ์ ตันนิติไพศาล  สมาชิกสภาเทศบาล   
 

สมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม 
๑.  นายณัฐกิตติ์   ปักษา                      สมาชิกสภาเทศบาล        ลากิจ 
๒.  นายสุรสิทธ์ิ     ขลุ่ยศรีตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาล        ลากิจ 
๓.  นายธีระศักดิ์            เจริญพิมลกุล  สมาชิกสภาเทศบาล        ลากิจ 
 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  สมาชิกสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสุรชัย     รุ่งนิรันดร ์  นายกเทศมนตรี 

  ๒. นายอภิสรณ์    วงศ์วัศพล  รองนายกเทศมนตรี  
๓. ร.ต.ท.โอภาส    บุญสร้าง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

  ๔.  นายวรุตม ์  โพธ์ิประสิทธิ ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๕. นายณัฐสันต์    อุตสาสาร  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ๖. นายณรงค์               โสภา                        รก.ผอ.กองช่าง 
  ๗. นางกันนิกา      น้ าใจสุข             รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

๘. นางกชพรรณ  ใจเย็น   รก.ผอ.กองการศึกษา 
๙. นายชัยวัฒน์     จรูญธวัชชัย  รก.ผอ.กองการประปา 

                     ๙ .นางสุปราณี             เนตรน้อย                    ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
       หัวข้อประชุม 
     เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุม 

แล้ว เลขานุการสภาเทศบาลเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลและกล่าวดังนี้  

  นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติและผู้มีเกยีรติที่เข้าร่วม  
    ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
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และขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  สมัยสามัญ  สมัยที ่๓  
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ  
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบ จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที ่๑ ประจ าปี  25๖๓   

 นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผมขอเสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม สามัญ  
    ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  25๖๓    เมือ่วันที่  ๒๗  เมษายน  25๖๓   ให้ที่

ประชุมพิจารณาว่ามีสมาชิกท่านใด  จะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้ความตอน
ใดหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญครับ                           
                      (ไม่มีสมาชิกเสนอ ) 

เมื่อไม่มจีึงขอมติที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดเหน็ควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๓   
โปรดยกมือ 
 (มีสมาชิกยกมอื  ๗  คน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม 
      สามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที ่๑ ประจ าปี 25๖๓  จ านวน ๗ คน  งดออกเสียง ๒  คน 

เรื่องที่  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
เรื่องที่  ๑  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

              งบประมาณ  ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม ่
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 ์
  นายกเทศมนตร ี  นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการใหม่   จ านวน  ๑  รายการ เป็นเงินจ านวน  
๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ฉบับน้ีมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลกัการและ
เหตุผลในญัตติดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เพื่อพิจารณา
ต่อไป 
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รายละเอียดแนบท้ายญัตต ิ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ จ านวน  ๑  รายการ เป็นเงินจ านวน  ๔๗,๐๐๐ บาท  (สีห่มื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่  

    กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ    จ ำนวน  ๔๗,000  บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทยีูจ านวน  ๑  เครื่อง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) 
เนื่องจากมิได้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้  

โอนลด  
    กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศ    จ ำนวน  ๔๗,000  บำท 

เนื่องจากงบประมาณคงเหลือและมิได้เบิกจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา) 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ผู้บริหารได้เสนอญัตติใหส้มาชกิสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ว 
 ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดเสนอหรือซักถามเพิ่มเติม  จึงขอมต ิ
    ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๓ ไปต้ังจ่ายรายการใหม่  โปรดยกมือ 
 (สมาชิกยกมือ  ๗  คน)  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
     ๒๕๖๓  ไปต้ังจ่ายรายการใหม่    เห็นชอบ  ๗  คน  งดออกเสียง  ๒  คน  

เรื่องที่  ๒   
เรื่อง ขออนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ

ด าเนินการจดัซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ระหว่างเทศบาลต าบลกรับ
ใหญ ่เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ 
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นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ระหว่างเทศบาลต าบล 

กรับใหญ่ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓  เพื่อแก้ไขปัญหาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระหว่างเทศบาลต าบลกรับใหญ่  กับองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  และ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  รายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว  น้ัน 

     ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  2  การท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน  
และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้น
โดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และน าเสนอ
สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้  ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลง
ให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

     ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ MOU ที่ว่ารถดับเพลิงเป็นของเทศบาลต าบล 
    กรับใหญ่ใช่เปล่าครับ คือรถดับเพลิงคันนี้จะประจ าอยู่ที่เทศบาลต าบลกรับใหญ ่
    ใช่เปล่าครับ 
นายณัฐสันต์  อุตสาสาร   คือเทศบาลต าบลกรับใหญ่เขาได้ของบที่อบจ.ประมาณ 5,900,000 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล แต่รถราคา 6,900,000 บาท  ทางเทศบาลต าบลกรับใหญ่  สมทบอีก 

 1,000,000  ทางเทศบาลต าบลกรับใหญ่ก็จะเป็นผู้รับมอบรถ  และดูแล 
รักษารถ  และถ้าเกิดเหตุ ทั้ง เทศบาลเราและ อบต.สามแย ้ เทศบาลกรบัใหญ ่
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
 ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติการจัดท า 
ประธานสภาเทศบาล บันทึกข้อตกลง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการจัดซื้อรถบรรทกุน้ า

ดับเพลิงอเนกประสงค์ ระหว่างเทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลห้วย
กระบอก และองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  โปรดยกมือ 
(สมาชิกยกมือ  ๖  คน 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้อนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  การจัดท าบันทึกข้อตกลง โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการจัดซื้อ 

รถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ระหว่างเทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก และองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  โปรดยกมือ 

(ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง โครงการขอรับ

เงินอุดหนุนเพื่อด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ ระหว่าง
เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสนามแย ้   
เห็นชอบ  ๖  คน งดออกเสียง  ๓  คน 

เรื่องที่ ๓  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๔  ในวาระที่หนึง่ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ประธานสภาเทศบาล   
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อคับการประชุมสภาเทศบาล 
              พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 
     ข้อ  44  วรรคสาม  การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให ้
    เป็นไปตามความในหมวด  4  ว่าด้วยงบประมาณ               
     ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ
    รวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
    แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 
     ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา
    ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งข้อญัตติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งรา่ง 
    ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมสีมาชิกท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
    ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
     เพื่อประโยชน์แก ่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่น 
    จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้
     ข้อ  49  วรรคหนึ่ง  ญัตติรา่งข้อบัญญัติทีส่ภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
    แล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง  
    ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที ่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
    แปรญัตติด้วย 
     ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นย่ืนต่อสภา
    ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียกระทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

     ข้อ  60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเตมิรายจ่ายหรือ
    เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค า 
    รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญตัติน้ัน  ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร 
    ญัตต ิ
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     ข้อ  61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน 
    อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวน 
    เงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมายถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรค
    หนึ่งหรือไม่ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
     ข้อ  62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอ
    ญัตติขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    หรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ  ต้องมี 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ 
    ในที่ประชุม 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เลขานุการได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว  ล าดับ  
   ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ในวาระที่หนึ่ง 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่าน 
    นายกเทศมนตร ี  คณะผู้บริหารเทศบาลขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ในวาระที่หนึ่ง  โดยขอแถลงงบประมาณดังนี้ 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  จะได้เสนอร่าง    เทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาส
น้ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  จึงขอชี้แจงใหท้่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังต่อไปนี้ 

1. สถำนะกำรคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 256๓ เทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีสถานะ 

การเงินดังนี้     
 

-๖- 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๒๘,๐๗๐,๘๓๖.๗๕  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  ๒๙,๑๓๘,๕๒9.๓๖  บาท 
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  7,๗๕๐,๙๖๕.๖๕  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน  ๔   โครงการ 
 รวม   ๗๙๓,๙๒๔.๐๗   บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  ๒  โครงการ รวม  ๕๔๓,๒๐๑.๐๐   บาท  
1.2 เงินกู้คงค้าง  ๗,๖๐๓,๙๖๕.๐๐  บาท 
2. กำรบรหิำรงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 256๒  ณ  วันที่   30 กันยำยน  พ.ศ. 256๓ 
(1 ) รายรับจรงิทั้งสิ้น  2๔,๘๘๑,๙๘๗.๓๓  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                 ๑๖๖,๙๒๕.๓๔ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     ๗๒๖,๑๙๓.๖๓ บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       ๑๘๗,๘๔๓.๐๒ บาท 
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           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               0.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               ๑0.00  บาท 
           หมวดรายได้จากทุน         0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร           1๒,๕๕๑,๙๕๗.๓๔  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           1๑,๒๔๙,๐๕๘.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  ๖,๖๖๐.00  บาท 
(3) รายจ่ายจรงิจ านวน   ๑๘,๐๐๑,๘๓๕.๘๐ บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                  ๓,๑๒๔,๘๙๑.๐0  บาท 
 งบบุคลากร                                                                             ๑0,๖๓๗,๕๓๔.00  บาท 
 งบด าเนินงาน                                                                             ๓,๐๖๑,๗๖๐.๘๐ บาท 
 งบลงทุน                                                     ๓๖๐,๐๕0.00  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืนๆ                 -            บาท 

งบเงินอุดหนุน                                        ๘๑๗,๖๐0.00  บาท 
(4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        ๖,๖๖๐.00   บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสม                                                             0.00    บาท 
(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม           0.00    บาท 
(๗) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้             0.00    บาท 

จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 25๖๔ 
ในวาระที่หนึ่ง  เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
รุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   ผมขอสอบถามเกี่ยวกับรายจ่ายคือถึงวันที่  30 กันยายน 2563 เรา  
ประธานสภาเทศบาล  ค านวณล่วงหน้าหรือว่าอย่างไรตัวเลขเพราะวันที่เพิ่งจะวันที่ 19  สิงหาคม 2563 
    แต่ในนี้ระบุมาว่า ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 คือรายรับรายจ่ายของเราตาม 
    นี้หรือว่าอย่างไร 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในตัวนี้เป็นตัวที่เราปริ๊นออกจากระบบ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  elaas ทั่วประเทศจะใช้ระบบตัวนี้ในการท างบประมาณ  ซึ่งพอเวลาเราคีย์ 

รายละเอียดรายรับรายจ่ายลงในระบบงบประมาณเสร็จเราถึงจะปริ๊นออกมา 
ซึ่งระบบมันจะรัน เพราะว่าตัวนี้เป็นเล่มเทศบัญญัติปี 2564 ที่จะเริ่มวันที่ 1 
ตุลาคม  2563 และในระบบจะรันวันที่ 30 กันยายน 2563 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  คือผมสงสัยตรงทีว่่ารายรับเราจะได้เท่าน้ีแล้วคือไม่มีแล้วหรือว่าอย่างไร   
    ประธานสภาเทศบาล  หรือว่ารายจ่ายเราจ่ายตามนี้หรือว่าอย่างไร 
นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย   ส าหรับรายรับและรายจ่ายยังมีมากกว่านี้ครับ เพราะว่า 24 ล้านตัวนี้ ณ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ปัจจุบันน้ี แต่จะมีเงินจัดสรรมาอีก 1 งวดหรือ 2 งวด  ซึ่งไม่สามารถรู้ยอดเงินได้ 
    แต่ว่าในเล่มที่แจกไปร่างเทศบัญญัติทุกสิ่งทกุอย่างมันจะปริ๊นในระบบครบั 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  คือว่าจ านวนเงินที่ระบุในนี้ก็คอืเป็นจ านวนเงินจริง ณ ปัจจบุันไม่ใช่ ณ    
    ประธานสภาเทศบาล  ตามวันที่ที่ลง เพราะในระบบคือลงตามวันที่นะครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ส าหรับงบประมาณ 2563 ณ  วันที่ 30  กันยายน  2563 เพราะฉะนั้น 
  นายกเทศมนตร ี  จะมีเงินเข้ามาแต่นี้ในเป็นของงบประมาณใหม่สิ้นสุดไปจนถึง 30 กันยายน ถึงจะ 
    ได้ใช้งบประมาณใหม่เพราะฉะนั้น ณ ตอนนี้เป็นเรื่องของงบประมาณถึงวันที่ 30  

กันยายน 2563 แต่ในขนะนี้มันยังไม่ถึง 30 กันยายน เดียวมันจะมีเงินเข้ามาอีก 
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-๘- 

 
โดยไม่ทราบ ถา้มีมาแล้วเราคอ่ยมาว่ากันอีกทีว่าตัวนั้นจะเอาไปท าอะไรตรงไหนช้ี 
แจงให้ทราบโดยทั่วกัน 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อคณะผู้บรหิารเทศบาลได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
 ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖๔ ในวาระที่หนึ่ง  ให้ทุกท่าน 

ได้รับทราบแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้แจกเอกสาร(ร่างเทศบัญญัต)ิ 
ให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว โดยผมจะขอให้พิจารณาเป็นแผนงานไปและให้
พิจารณาและซักถามเรียงล าดับแต่ละแผนงาน ดังน้ี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่ หน้าที่ ๑/๖๓ ถึงหนา้ที่ ๑๙/๖๓ มี
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอรบกวนช่างณรงค์ช่วยชี้แจงตรงชุดแรกที่ติดไปว่ามีตรงไหนไปบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล  จ านวนกี่ตัวให้สมาชิกท่านอื่นได้รับทราบแล้วเราจะได้มาดูกันว่ามันจะครอบคลุม 
    หรือเปล่า  ขอบคุณครับ 
 นายณรงค์  โสภา   ขอเดิมของเราติดเฉพาะในส่วนของเทศบาล 1 มี ทั้งหมด 13 ตัว  
รก.ผอ.กองช่าง   กล้องเราเริ่มตั้งแต่ทางเข้าแยกป้องต ารวจเข้าไปและก็จะเป็นช่วงยาวไปถึง 

บริเวณแถวโล้วเฮงหมงเป็นจุดสุดท้ายและมชี่วงกลางซอยของเทศบาล 1  
อยู่แถวหน้าธนาคารกรุงศรีจะกระจายประมาณ  13  ตัว ก็จะครบคลุมของ
เทศบาล 1  

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ก็คือจะอยู่เส้นเทศบาล 1 เดียวเลยแล้วก็อยู่ตรงหน้าป้องกันอีก 1 จุด 
  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกจะเสนอหรือมีข้อซักถามถ้ามีก็ขอเชิญครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกมีข้อเสนอซักถามเปล่าครับ  
 ประธานสภาเทศบาล 
     (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
     เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครบัได้แก่ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งแต่ หน้าที่ ๑๙/๖๓ ถึงหน้าที่ ๒๕/๖๓
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม ่ถ้ามีก็ขอเชิญ 

     (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครับได้แก ่
แผนงานการศึกษา ตั้งแต่ หน้าที่ ๒๕/๖๓ ถึงหน้าที่ ๓๔/๖๓ มีสมาชิก

สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครับได้แก ่
แผนงานสาธารณสุข ตั้งแต่ หน้าที่ ๓๔/๖๓ ถึงหน้าที่ ๕๑/๖๓ มีสมาชกิ

สภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
(ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครับได้แก ่
แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งแต่ หน้าที่ ๕๑/๖๓ ถึงหน้าที ่๕๖/๖๓  

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามหรือไม ่ถ้ามีก็ขอเชิญ 
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  ผมอยากสอบถามโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณถนนเทศบาล 5 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่าปรับปรุงช่วงไหนถึงช่วงไหน 
 
 



 
-๙- 

     นายณรงค ์ โสภา   คือจุดเริ่มต้นของทางเดินเท้าเราท าการปรับปรุงทางเท้าของเดิมที่มีอยู ่
รก.ผอ.กองช่าง   แล้ว จุดเริ่มต้นก็คือฝั่งทางถนนเทศบาล 3เขา้มาทางโรงเรียนเทพจะสิ้นสุดอยู่ 

ประมาณบริเวณบ้านของ สท.ต้น จะได้แค่ช่วงนั้นก่อนประมาณ 241 เมตร  
รายละเอียดของทางเดินเท้ามีอยู่ว่าเราจะท าการเทแผ่นหนิ คสล.ใหม่แลว้ก็ท าราว
เหล็กสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ไว้กันรถไม่ให้วิ่งขึ้นไปก็จะเป็นช่วงเว้นช่วง แล้วก็
ทางเดินเท้าจะออกแบบก็คือว่าจะใช้แผ่นคอนกรีตส าหรับที่มีทางเดินของคนพิการ
ร่วมเข้าไปด้วย  คือลักษณะของทางเดินเท้าก็คือคนปกติกับคนทั่วไปใช้กับคนพิการ
ได้ด้วย  แล้วกซ็่อมแซมฝาทอ่ที่เกิดการช ารุด 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกมีข้อซกัถามเปล่าครบั  
 ประธานสภาเทศบาล 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   ฟุตบาทนี้ท าต้ังแต่ป้อมต ารวจเปล่าครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาล 
     นายณรงค ์ โสภา   ท าตั้งแต่ตรงถนนที่เราจะเข้าถนนเทศบาล 3 ตรงที่จะแยกเข้าริมล าห้วย 
  รก.ผอ.กองช่าง   เข้ามาก็คือตั้งแต่ซอย 2 เป็นจุดเริ่มตน้แล้วก็ลงมาทางป้อมต ารวจ แล้วก็ลงมาทาง 
    ตลาดนัดมาทางโรงเรียนเทพ 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   พอดีเมื่อเช้าตอนที่ผมขี่มอเตอร์ไซมาตรงมุมตรงบ้านที่บอกว่าเริ่มต้ังแต่  
   สมาชิกสภาเทศบาล  ซอยถนนเทศบาล 3  ตรงฟุตบาตตรงนั้นผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยช ารุดเท่าไหร่ 
       นายณรงค์  โสภา   ทางเท้าบริเวณตรงเขตติดต่อกับถนนเทศบาล 3 ตรงนั้น คอืมันมีปัญหา 
    รก.ผอ.กองช่าง  คือบ่อพักข้างล่าง มันเกิดการทรุดตัวหมดแล้ว  คราวนี้ทางเดินเท้าจากแผ่น 
    คอนกรีตบางช่วงมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ข้างล่างมันทรุดเป็นโพรงหมดแล้วครับ 
    แล้วก็ปัญหาอกีอย่างคือรถชอบขึ้นไปจอดข้างบนคือมันใช้ผิดประเภทเราก็จะมา 
    ออกแบบและปรับปรุงใหม่แล้วก็ท าเหล็กเป็นราวขึ้นไปกันแล้วเราก็จะเว้นช่อง 
    ส าหรับคนเดินใช้สอยประโยชน์ได้ คือรถยนต์เราจะไม่ให้ขึ้นครับ 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   ทางเท้าที่ท าท าจนไปสุดถึงบ้าน สท.ต้น เลยเปล่าครับ  รวมถึงหน้า 
   สมาชิกสภาเทศบาล  โรงเรียนเทพด้วยเปล่าครับ 
       นายณรงค์  โสภา   ใชค่รับไปสุดของบล็อกทางเท้าเดิมครับ ไปไม่ถึงหน้าโรงเรียนเทพครับ 
   รก.ผอ.กองช่าง  สุดแค่บ้าน สท.ต้นครับ ไปไม่ถึงโรงปุ๋ยครับ 
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  ผมขอถามว่าถา้เกิดช่วงจากซอยเทศบาล 3 ถึงเทศบาล 1 ตรงนั้นผมว่า 
  สมาชิกสภาเทศบาล  ถ้าเราไม่สร้างจะได้เปล่าครับ  เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้คนเดินเขาไม่มีคนใช้ 
    เราจะได้ลดงบประมาณได้ด้วยครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ผมเข้าใจครับคอืเราก็อยากจะพัฒนาให้ดีคนเขาก็จะได้ไปเดินที่ถนนก็จะ 
  นายกเทศมนตร ี  ไดใ้ช้กันคือคราวนี้เราก็จะท าให้ดีและอีกอยา่งตรงนั้นเรามีถนนคนเดินคนก็จะใช้ 
    ตรงนั้นได้ด้วย  ถ้าเราไม่ด าเนินการเขาก็จะเดินลงมาที่ถนนอย่างที่เราเห็นกัน เรา 
    ท าให้ดีก็มีคนเดินอยู่แล้ว ชี้แจงให้ทราบดังนี้ครับ 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล   กรณีทางเท้าตรงนั้นครับ มันเคยมีปัญหาเรื้อรังมาคือมักจะมีรถขึ้นไปจอด 
รองนายกเทศมนตร ี  แล้วตรงน้ันเป็นตรงที่รถจะต้องเลี้ยวซ้าย  ถ้าตรงนั้นเราไม่ท าให้มันเป็นระเบียบ 
    ผมเกรงว่าซักวันนึ่งจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอน  แล้วตรงนั้นเป็นประตูเมืองสู่ห้วย 

กระบอกด้วย  แล้วสภาพตอนนี้มันยังรกอยู่ครับดูไม่ค่อยเรียบร้อย ถ้าเราปรับปรุง 
ให้มันดูดีแล้วทาสีเว้นห้ามจอดบริเวณโค้งตรงนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหลายคนที่ผม 
อยากจะเตือนเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงขอความกรุณาของจะเสียหายคือมีรถจอด 
 
 



 
-๑๐- 

ยาวเลยมันพอได้คันนึงก็จะไปต่ออีกคันนึงที่ฟุตบาทผมเคยไปเตือนไม่น้อยกว่า 5  
ครั้ง จนสุดท้ายต้องให้ฝ่ายป้องกันไปพูดคุยเป็นที่ยุติว่าไม่ใช่ที่จอดรถแล้วท่านจอด 
ตรงหัวโค้งพอดีซักวันนึงก็จะมาโทษว่าใครจะรับผิดชอบ เหมือนที่เกิดเร็วๆ นี้ที่รถ 
พุ่งเข้าไปชนร้านกาแฟก็มีคนมาถามว่าใครจะรับผิดชอบ  ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่อยากจะ 
ตอบเพราะว่าเป็นคนถามที่ไม่น่าจะสร้างสรรค์อะไร 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกมีข้อซักถามอีกหรือเปล่าครับ  
 ประธานสภาเทศบาล 

 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครับได้แก ่
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งแต่ หน้าที่ ๕๖/๖๓ ถึง

หน้าที่ ๕๙/๖๓  
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชญิ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีแ่ผนงานต่อไปครับได้แก ่
แผนงานงบกลาง  ตั้งแต่ หน้าที่ ๖๐/๖๓ ถงึหน้าที่ ๖๓/๖๓  
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชญิ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 
เมื่อไม่มีสมาชกิเสนอหรือซักถาม ก็ขอไปทีง่บประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา ตั้งแต่ หน้าที่ ๑/๕ ถงึหน้าที่ ๕/๕ 
มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชญิ 
 (ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลซักถาม) 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร   เมื่อทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑ แล้ว มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับ

หลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔  
ในวาระที่หนึ่ง  โปรดยกมือ 

     (มีสมาชิกยกมอื  ๘  คน)   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งรา่งเทศบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๓ ในวาระที่หนึ่ง  

จ านวน  ๘   คน   งดออกเสียง  ๑  คน 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๔  ในวาระที่หนึ่ง แลว้  
     ล าดับต่อไปต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๔   ขอเชิญเลขานุการ 
    สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต์   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์
 เลขานุการสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

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

     ข้อ 103  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน

จ ากัดไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 



 
-๑๑- 

 
ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากจิการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจกรรมของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิน่มีอ านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ  
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแกก่ิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี ้  

 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแลว้แต่กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องเป็นผู้รับรองการเสนอช่ือให้
เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการ
เลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบ 
   ประธานสภาเทศบาล  แล้วต่อไปจึงขอเชิญทุกท่านได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

ไม่เกิน ๗ คน เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖๔    โดยเสนอช่ือได้ครั้งละ ๑  ท่าน  

จึงขอมติที่ประชุมว่า จะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
ขอเชิญครับ 

นายศักดา  ศิรทิองเกษตร   เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายศักดา  ศิริทองเกษตร 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรร่างญัตติฯ จ านวน  

3  คนครับ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล    

มีผู้รับรอง จ านวน  ๒  คน 
๑. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 
๒. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 

    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรร่างญัตติฯ 

จ านวน  3  คน 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยการเลือกครั้งละ  
  ประธานสภาเทศบาล  ๑ ท่าน   

โดยเริ่มจากท่านที่ ๑  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอช่ือสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญครับ  

นายตระกูล  เจนโกศล   เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายตระกูล  เจนโกศล 
     สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายศักดา  ศิริทองเกษตร เป็นกรรมการแปร 
    ญัตตฯิ ท่านที่ ๑ 
 
 



 
-๑๒- 

 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล  

มผีู้รับรอง  จ านวน   ๒  คน 
๑. นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา 
๒. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์   

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 

  (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให ้
ประธานสภาเทศบาล  นายศักดา  ศิริทองเกษตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติฯ  

ท่านที่  ๑   
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ท่านที่ ๒  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขอเชิญครับ  
นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ ์
เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเสนอนายพลศักดิ์  ตันนิติไพศาล  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ท่านที่ ๒ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล   

ผู้รับรอง  จ านวน  ๒  คน 
๑. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 
๒. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 

    (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให ้
  ประธานสภาเทศบาล  นายพลศักดิ์  ตันนิติไพศาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัตฯิ  

ท่านที่  ๒   
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ต่อไปเป็นการเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ทา่นที่ ๓  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๑ ท่านเป็นกรรมการ 
    แปรญัตติร่างเทศบัญญัตฯิ ขอเชิญครับ  
นายชาตรี  ทัศนานุตริยกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายชาตรี  ทัศนานุตรยิกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอนาย นายพลวัฒน์  ตันนติิไพศาล เป็นกรรมการ 
    แปรญัตติฯ ท่านที่ ๓ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล   

มผีู้รับรอง  จ านวน  ๒  คน 
๑. นายศักดา  ศิริทองเกษตร 
๒. นายตระกูล   เจนโกศล 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล 
 



 
-๑๓- 

 
    (ไมม่ีสมาชกิเสนอ) 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติให ้
  ประธานสภาเทศบาล  นายณัฐกิตต์ิ  ปักษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  

ท่านที่  ๓   
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  สรุปแล้วคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  25๖๓ ประกอบด้วย 

๑. นายศักดา   ศิริทองเกษตร 
๒. นายพลศักดิ์  ตันิติไพศาล 
๓. นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ 
  ประธานสภาเทศบาล  ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการ 
นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวิชิต  เกียรติศิริอนันต ์
 เลขานุการสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล ขอนัดให้ท่านคณะกรรมการทั้ง ๓  ท่าน เพื่อ 

ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ  และเลขานุการ หลังจากการประชุมนี้ 
คือวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๔.00  น  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาล
ต าบลต าบลห้วยกระบอก 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อได้คณะกรรมการฯ  แล้ว ผมขอเรียนถามที่ประชุมนี้ว่าจะใช้เวลา 
ประธานสภาเทศบาล เท่าใดในการเสนอค าแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 256๔  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  จึงขอเชิญท่าน
สมาชิกเสนอ   

นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล สมาชิก 
  สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  ขอเสนอให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ๒๕6๔ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ  เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง  คือตั้งแต่วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ถึงวันที่   
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น   

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
  ประธานสภาเทศบาล    

สมาชิกรับรอง  ๒  คน 
๑. นายเอกชัย  เหล่าจินดาพันธ์ 
๒. นายตระกูล  เจนโกศล 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้ามีกข็อเชิญ 
   ประธานสภาเทศบาล     
                       (ไม่มีเสนอ) 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดเสนอ จึงขอมติจากที่ประชุมว่ามีสมาชิกฯ ท่านใด 
  ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  25๖๔  ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็นเวลา ๒๔  ชัว่โมง  
คือตั้งแต่วันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ถึงวันที่   ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ตั้งแต่ 
เวลา 8.30 น. – 16.30 น   โปรดยกมือ   

 (มีสมาชิกฯ ยกมือ จ านวน  ๘  คน 
 
 



 
-๑๔- 

     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๔ ให ้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  เป็นเวลา ๒๔  ชั่วโมง  คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๒  
สิงหาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. – 16.30 น   เหน็ชอบ  ๘  คน 
งดออกเสียง ๑  คน 

 โดยใช้ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเป็นสถานที ่
ในการเสนอขอแปรญัตติฯ ตามก าหนดดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
  ประธานสภาเทศบาล  ถ้ามีก็ขอเชิญ 
นายพลวัฒน์  ตันนิติไพศาล  มีชาวบ้านร้องเรียนมาช่วยดูต้นไม้ถนนเทศบาลเรามันสูงช่วยดูแลให้หน่อย 
  สมาชิกสภาเทศบาล   
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ในเขตพื้นที่เราถึงป้อมต ารวจตรงนี้เราก็ดูได้เฉพาะตรงไหล่ถนนเพราะเป็น 
  นายกเทศมนตร ี  ของกรมทางเราไปจัดการไม่ได้มาก  ต้นไม้ทีสู่งบังไฟทางเดี่ยวให้สาธารณสุขเอา 

โยธาไปฟันต้นไม้ไม่ใหบั้งไฟทาง 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   เมื่อเร็วๆ นี้ที่มีอุบัติเหตุตรง 4 แยกตลาดหว้ยกระบอกที่มีรถพุ่งชนเข้าไป 
   สมาชิกสภาเทศบาล  บ้าน ผมอยากจะปรึกษากับสมาชิกและผู้บรหิารว่า เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดตรงนี้ 
    ผมก็อยากจะเสนอให้เส้นตรงนี้ถนนเทศบาล 5 ท าไฟจราจรชะลอความเร็วรถ 

  แล้วก็เส้นชะลอความเร็ว เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาถนนเส้นซอยกลางเป็นของ 
  ถนนหลวง  ซึ่งเทศบาลเราไม่มีอ านาจ แต่ผมเสนอให้ท าตรงเส้นเดียวที่ท าฟุตบาท 
  ฝั่งทางวิ่งมาทางโรงนมกับทางฝั่งโรงเรียนเทพฯ คือท าทั้งไฟชะลอความเร็วรถแล้วก ็
  เส้นชะลอความเร็วรถครับ 

นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ตามที่สมาชิกได้เสนอในตรงนี้เราก็คงท าได้แค่ไฟกระพริบแล้วที่ชะลอ 
  นายกเทศมนตร ี  ความเร็วรถรถว่ิงมาจะดังตื้ดๆตรงนี้เราก าลังเถียงกันอยู่ว่าประชุมคราวหน้าจะ 

เอาเข้าเพราะถ้าเรามีงบเราจะท า  ท าในที่นีเ้ลย  คือเราก าลังดูอยู่ว่าจะท าอะไร 
ได้บ้างคงจะได้ไฟชะลอ แต่ไฟเขียวไฟแดงคงไม่ได้  แล้วก็มีผิวถนน แต่ถ้าขับกัน 
เร็วมากก็คงไม่ไหว ยังกรณีทีช่นตอนเช้าๆเมาด้วยรึเปล่า 

นายศักดา  ศิริทองเกษตร   อย่างกับไฟจราจรเส้นจราจร คือถ้าเราน่าจะปรึกษากับทางเจ้าหน้าที ่
   สมาชิกสภาเทศบาล  สภ.กรับใหญ ่ที่เป็นหัวหน้าจราจรลองให้เขามาแนะน าว่ามาปรึกษาร่วมกันว่าเรา 
    จะท าไฟจราจรกับเส้นชะลอความเร็วรถเราสมควรที่จะอย่างไหน ถ้าเราปรึกษา 
    มาช่วยกันท างานน่าจะดีกว่าครับ 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล   ในเรื่องดังกล่าวได้รับมอบหมายท่านนายกเข้าไปประชุมที่สภ.กรับใหญ ่
รองนายกเทศมนตร ี  ล่าสุดก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ ก็ได้พูดกันหลายๆ กรณีว่าตรงนั้นสมควรจะท าลักษณะ 
    ไหน ก็มีผู้เข้าประชุมบางท่านเสนอเนินสะดุด  เนินสะดุดมันอันตราย แต่ถ้าเป็น 
    แถบเส้นเล็กๆ ท่านผู้ก ากับบอกว่าดึกๆ รถวิ่งมามันจะรูดดังก็กลัวว่าชาวบ้านจะ 
    ว่าสร้างความร าคาญ ตรงน้ีจึงได้ปรึกษาหลายๆ ที ่ที่จะดสีุดก็น่าจะเป็นไฟเตือน 
    เพราะเห็นไฟเตือนก็อาจจะชะงักได้ 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   จริงๆ แล้วรถเส้นตรงน้ันมันไม่ได้ใช้ความเร็ว ซึ่งที่มันดังทีท่่านรองว่า 
   สมาชิกสภาเทศบาล  มันจะต้องใช้ความเร็วรถพอสมควรเสียงมันถึงดังขนาดนั้นครับ แต่ถนนเส้นนี้ 
    ถ้าขับเร็วขนาดนั้นมันไม่ใช่แล้วครับ  มันตอ้งมาความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตร 
    ต่อช่ัวโมง หรือ 40 กิโลเมตร มันคงไม่ส่งเสยีงขนาดนั้นครับ  
 



-๑๕- 
 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล   อันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาถกเถียงกันมันประเด็นที่ว่าเหตุการณ์ที่ล่า 
รองนายกเทศมนตร ี  สุดในยามวิกาลเราจ ากัดความเร็วรถไม่ได้ แล้วที่เกิดล่าสุดความเร็วก็ไม่น่าจะน้อย 
    ยามวิกาลนะไม่ใช่กลางวันนะก็มากันเต็มที่วัยรุ่น  คือตรงน้ีไปจินตนาการว่าน่าจะ 
    เร็วหรือว่าเร็วผมว่ามันไม่ใชป่ระเด็นนั้น 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   อย่างน้อยๆ มันมีก็ดีกว่าไม่มีครับ อย่างน้อยคนที่ใช้รถใช้ถนนเขาจะได้ดู 
   สมาชิกสภาเทศบาล  อย่างน้อยๆ ทุกคนที่มีใบขับขี่สอบมาแล้วทัง้นั้น ผมว่าถ้าเราท าสัญญาณ ท า 

สัญลักษณ์หรือว่าเส้นชะลอความเร็วผมว่าคนก็น่าจะเข้าใจครับ คงไม่ดื้อไป 
ทุกเรื่องครับ 

นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ส าหรับเรื่องนี้เราก็จะด าเนินการดูให้ 
 นายกเทศมนตร ี
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   ขอพูดต่ออีก 1 เรื่อง บริเวณโรงงานปุ๋ย 5 มงคลชัยที่จะวิ่งไปหนองตาล 
   สมาชิกสภาเทศบาล  ที่จะออกไปเส้นหนองงูเหลือมตรงนั้นมันจะถนนที่ต่างระดับมันจะเป็นแบบว่าถ้า 
    เราว่ิงมาทางหนองงูเหลือมมาทางหนองตาลมาเส้นห้วยกระบอกถนนตรงนั้นมันจะ 
    ทรุดแต่พอมาเข้าเขตช่วงนึงมันจะต่ าลงมา ซึ่งตอนนี้พอฝนตกมันจะเป็นหลุม 
    ทางซ้ายมันจะเป็นหลุมใหญ่แล้วเวลารถส่วนกันไม่ได้ทั้งสองทางพอมันไม่ได้ 

ทั้งสองทางมันอันตรายครับตรงนั้นรถมอเตอรไซค์ต้องจอดครับ คือถ้าคนไม่รู้ 
มันจะตกหลุมลงไปแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เลยอยากเสนอให้ผู้บริหาร 
ช่วยไปดูแลว่าจะแก้ไขอย่างไรอะไรได้บ้างครับ 

นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ตรงนี้เป็นรอยต่อผมขอแจ้งช่างณรงค์ส ารวจดูว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
 นายกเทศมนตร ี  ถ้ามีงบเหลือให้เอาไปซ่อมรองปลัดช่วยดูด้วย 
นายศักดา  ศิริทองเกษตร   แล้วก็มีเรื่องกลิ่นแถวโรงงานปุ๋ยตรงนั้นจะมีกลิ่นฝนตกน้ าขังจะมีกลิ่นครบั 
   สมาชิกสภาเทศบาล  มีชาวบ้านแถวนั้นถามมาอยากให้ทางผู้บริหารดูด้วยครับตรงนั้นแล้วก็มีอกี 1 เรื่อง 
    เรื่องรถเก็บขยะเทศบาลเวลาเขาเก็บขยะตอนเช้าๆ จะมีน้ ารั่วออกมาจากรถเก็บ 
    ขยะเวลาที่น้ ารั่วมันไหลบนถนนท าให้ถนนลื่นแล้วก็เกิดอบุัติเหตุมาแล้วตรง 
    เทศบาล 1 ตรงบ้านโก้ตุ่นผู้จัดการเทศบาล 3  เส้นตรงนั้นมีผู้หญิงขีม่อเตอร์ไซด์ 

ไปแล้วลื่นจากน้ ารถเก็บขยะล้ม  เราอยากให้แก้ไขที่รถเก็บขยะเอาไปซ่อมให้น้ าไม่
รั่วเลยจะได้ไหม 

นายสุรชัย  รุ่งนริันดร ์   ส าหรับเรื่องรถเก็บขยะที่รั้วนั้น คุณกันท าแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าอย่างไร 
 นายกเทศมนตร ี  ชี้แจงให้ทราบหน่อย 
นางสาวกันนิกา  น้ าใจสุข   คือรถของเรามันเป็นรถรุ่นเก่าปริมาณกักเก็บน้ าจะได้ประมาณนึง แต่ตอน 
นักวิชาการสาธารณสุข  น้ีเป็นหน้าฝนปริมาณน้ าก็จะเยอะเวลาอัดเข้าไปน้ ามันก็จะล้นกระบอกที่ใส่คือตอน 
    นี้ก าลังปรึกษากับอู่ใหม่ที่ทางหนองกลางด่านว่ามีวิธีท าถังเก็บน้ าให้ได้ปริมาณมาก 
    กว่าเดิมไหม เพื่อจะได้แก้ปัญหาตรงนี ้
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ส าหรับเรื่องนี้ก็ด าเนินแก้ไขได้อย่างไร ไปท าถังให้มันใหญข่ึ้นหรือว่า 
นายกเทศมนตร ี   อย่างไรหรือเช็ครอยรั่วใหม่สิว่าอย่างไร เมื่อ 2 วันมาอยู่หน้าบ้านผมก็เช็คดูอยู่ 

ก็ไม่รั่ว  ส่วนเรือ่งกลิ่นหน้าโรงปุ๋ยวิธีการแก้มันต้องขุดท่อท าถนนเข้าไปแล้วไปโพ่ที่
ป่าช้าต้องใช้งบประมาณอยู่เป็นล้าน หรือไม่ก็ต้องสูบออกมาแต่ถ้าวันไหนเครื่อง
เสียก็มีกลิ่นอีกเดียวเราต้องแก้ไขว่าจะท าอย่างไร 

นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกมีข้อเสนอซักถามเปล่าครับ  
 ประธานสภาเทศบาล 
 
 



 
-๑๖- 

 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล   พูดถึงเรื่องขยะผมก็เลยอยากจะแจ้งให้ในทีป่ระชุมทราบว่าในวันที่ 8  
รองนายกเทศมนตร ี  เทศบาลของเราในเรื่องของโครงชุมชนไร้ขยะของอ าเภอบ้านโป่ง 
นางสาวกันนิกา  น้ าใจสุข   เป็นโครงชุมชนไร้ขยะของอ าเภอบ้านโป่ง อันนี้เป็นซีซั่นที่ 2 ครั้งแรกที่เรา 
นักวิชาการสาธารณสุข  ท าที่ริมห้วยก็ได้สท.ศักดา เป็นคนช่วยท าส่วนปีนี้ย้ายมาท าที่ชุมชนห้วยกระบอก 2 
    ด้านฝั่งทางดา้นขวาของเทศบาลฯ ก็คือตอนนี้เริ่มรณรงคว์ันศุกร์นี้ก็จะมีการอบรม 
    เรื่องขยะส่วนแกนน าก็จะมีทางชุมชนก็จะมี อสท. แนวร่วมที่มีอยู่ก็จะมีทาง รพสต. 
    กรับใหญ่  สภ.กรับใหญ ่ก็ร่วมท ากิจกรรมแยกขยะด้วยกันและประมาณอาทิตย์ 
    หน้าทางด้านชุมชนก็จะมีการณรงค์เพิ่มเติมค่ะ 
นายอภิสรณ์  วงศ์วัศพล   อันนี้เป็นโครงการที่เทศบาลเราได้ผ่านการประเมินมาในซีซั่นแรก ส่วนใน 
รองนายกเทศมนตร ี  ซีซั่นที่สองก็จะมาประเมินเทศบาลเราในวันที่  8  กันยายน  2563  ในช่วงนี้ถ้า 
    หากว่าเราได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวห้วยกระบอกช่วยกันรณรงค์ของความ 
    สะอาดก็จะดี  เพราะว่าเราได้ผ่านการประเมินในทางที่ดีมนัก็มีชื่อเสียงก็จะตก 
    มาเป็นของพวกเราทั้งนั้น ก็ฝากในเรื่องขยะว่าในช่วงเดือนหน้านี้หรือต้ังแต่ช่วง 
    น้ีเป็นต้นไปก็ช่วยกันดูแลเรือ่งขยะด้วย 
นายรุ่งโรจน์  ว่องสุวรรณสาร  มีสมาชิกมีเสนอเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ครับถ้ามีกข็อเชิญ 
 ประธานสภาเทศบาล  ผมขอฝาก 1 เรื่องครับ  เรื่องฝาท่อตรงบริเวณแถวเทศบาล 2 แถวบ้านโก้โมทย์ 
    ร้านน้ าแข็งฝาท่อช ารุดมีอยู่ช่วงนึงช ารุดเสียหายเขาได้แจ้งผมมาคือขอให้เข้าไป 
    ดูแลแก้ไขให้หน่อยครับ 
นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร ์   ให้เจ้าหน้าที่ไปดูละกันส ารวจดูว่าแถวไหนปะได้หรือเปล่า เพราะถัง 
นายกเทศมนตร ี   น้ าแข็งออกมาครึ่งถนนเลยเรามีทางยกออกอย่างไรเพื่อท าไหม่ก็ลองพิจารณา 

แก้ไขกันดวู่าจะแก้ไขอย่างไรได้ 
นายรุ่งโรจน์  วอ่งสุวรรณสาร   เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่   

  ประธานสภาเทศบาล ถ้ามีก็ขอเชิญ 
  (ไม่มีสมาชิกเสนอ) 

 
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

ห้วยกระบอก สมัยสามญั  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. 25๖๓  ได้
ด าเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว จึงขอปิดประชุม  

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

การประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  25๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  25๖๓   เวลา  10.00 น.  แล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 



 
-๑๗- 

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

(นายเอกชัย   เหล่าจินดาพันธ)์ 
 

(ลงชื่อ)    พลวัฒน์  ตันนิติไพศาล กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายพลวัฒน์   ตันนิติไพศาล) 

 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้รับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครัง้ที ่ ๑  ประจ าปี  25๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๖๓ 

 
          (ลงชื่อ) รุ่งโรจน์   ว่องสุวรรณสาร  
                     (นายรุ่งโรจน์   ว่องสุวรรณสาร) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 
 

 


