
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
สมัยสามัญท่ี  ๓    ครั้งที่   ๒ / ๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๕   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓     เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   (ชั้น ๒) 

************** 
 
 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา   ประธานสภาเทศบาล 

  ๒. นายเจษฎา  ดรุณวิลาส   รองประธานสภาเทศบาล 
  ๓. นายทองหล่อ  ชมภูพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๔. นายแอ ้  แจ้งปกรณ์กิจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นางน้ านอง  สินธุไชย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายผ่อง  จั๊บโกรย    สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๗. นายยิ่งเจริญ  อ านวยศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางศิริทอง  จันทโชติ    สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๙. นางประยูร  สตาสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๑๐. นางรัชน ี  จะบ้ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
 
       
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายบุญช่วย  บุญเชิญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นางชลธชิา  แย้มอรุณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม         
๑. นายอลังการ  เจริญสุข   รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 

  ๒. นางสาวฐิติพร   สุนทรปัญญาวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  ๓. นายสุธรรม  บุญแก้ว   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 

เริ่มประชุม   -  เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 
 

วาระก่อนการประชุม 
นายอลังการ   เจริญสุข  - ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุมแล้ว    ผมขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กรุณาจุดธูป 
    เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
    ต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓   ต่อไป 
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นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ลุกขึ้นจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  ดิฉันขอเปิดการประชุมสภา 
 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  ณ บัดนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ .............- ไม่มี -................................ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   สมัยสามัญท่ี  ๓   
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓    เมื่อวันที่  ๑๑   สิงหาคม     พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ตามท่ีเจ้าหน้าที่ ได้แจกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลไปแล้วล่วงหน้า  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่ามีข้อความ 
 ตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่   ถ้ามีก็ขอเชิญแจ้งแก้ไขได้ค่ะ 

-  ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยว่ารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวน
ผึ้ง    สมัยสามัญท่ี ๓    ครั้งที ่ ๑ / ๒๕๖๓    เมื่อวันที่   
๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓    โปรดยกมือรับรองด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมฯ   - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์  (มติ ๑๐ เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
ประธานสภาเทศบาล  และสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)  
    ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติด้วยค่ะ 
นายอลังการ   เจริญสุข  - กระผม ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
    หลักการ    ขออนุมัติสภาเทศบาล  เพื่อกันเงินไว้เบิกปีถัดไปในโครงการตาม 
    รายละเอียด  ดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     

- โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  (รั้วก าแพงอิฐซีเมนต์บล็อกรวมรั้วเหล็ก 
และก าแพงกันดินตามแบบที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งก าหนด)  ความยาว  ๑๕๓ เมตร  เป็นเงิน  ๗๖๙,๐๐๐.- บาท    
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กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
-ประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

–  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ถนนหลังเทศบาล - บ้านทุ่งแฝก)  ช่วงที่ ๑  
ขนาดกว้าง   ๕.๐๐  เมตร   ยาว  ๖๒๑  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร   ช่วงที่ ๒   ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร   
ยาว  ๓๑๘   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือรวมพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า   ๔,๓๗๗   ตารางเมตร   
เป็นเงิน   ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท   

เหตุผล 
 

ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  และมีความจ าเป็นต้องด าเนิน 
โครงการดังกล่าวต่อไป    จึงขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว   จ านวน   ๓,๒๖๙,๐๐๐.- บาท   
ไว้เบิกในปีถัดไป  ต่อสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน    และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗    หมวด  ๕  ข้อ  ๕๙ 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา       -ตามท่ีผู้บริหาร   ได้แถลงญัตติดังกล่าว    มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย สอบถามหรือไม่   ถ้ามีเชิญค่ะ 
  

สมาชิกสภาเทศบาล  - ไม่มี – 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา         ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย   ต่อไปเป็นการลงมติ    ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณรายจ่ายปี  ๒๕๖๓   โปรดยกมือค่ะ  
    (สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง) เป็นอันว่าสมาชิกเห็นชอบนะคะต่อไป 

เป็นระเบียบวาระที่ ๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
๒๕๖๔    ในวาระท่ี  ๒      และวาระท่ี ๓ 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติได้แถลงผล 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมการแปรญัตติฯ   ให้ที่ประชุมทราบค่ะ 
 

นายแอ้  แจ้งปกรณ์กิจ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ประธานกรรมการฯ  ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
   รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔   ตามมติของสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   

สมัยสามัญที่ ๓   ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
คณะกรรมการฯ   ประกอบด้วย 

๑. นายแอ้   แจ้งปกรณ์กิจ เป็นประธานฯ 
๒. นายบุญช่วย   บุญเชิญ           เป็นกรรมการ 

           ๓. นางประยูร  สตาสิทธิ์             เป็นกรรมการ 
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    ได้ร่วมประชุมแปรญัตติ ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง    โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง  ประกอบด้วย     นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่าย  
ของเทศบาลทุกกอง 

๒. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  ๒๕๖๔  ไม่มีสมาชิกผู้ใด 
    ยื่นขอแปรญัตติ 
 ๓. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ   
    ได้พิจารณาร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๖๔ 
    เริ่มตั้งแต่รายรับเป็นต้นไป  จนจบร่างเทศบัญญัติมีมติ  ดังนี้ 
     ๓.๑ ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายคณะกรรมการแปร 

ญัตติตรวจร่างเทศบัญญัติ พิจารณาแล้วเห็นว่าได้ประมาณการตั้งรับ 
ไว้เท่ากับหนังสือแจ้งยอดเงินอุดหนุนทั่วไปจริงและได้ตั้งไว้ถูกต้อง 

           ตามระเบียบวิธีการงบประมาณของเทศบาลฯ  จึงมีมติไม่แก้ไข 
           เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

 

  ๓.๒ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ได้ตั้งจ่ายตามความจ าเป็น 
        ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปีและถูกต้องตามระเบียบวิธีการ 

   งบประมาณของเทศบาลแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ไม่แก้ไข 
   เปลี่ยนแปลง  ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการและให้น าเสนอ 
   ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
   พิจารณาต่อไป 

 

ลงชื่อ          แอ้   แจ้งปกรณ์กิจ  
           (นายแอ้   แจ้งปกรณ์กิจ)     เป็นประธานฯ 

 

ลงชื่อ          บุญช่วย   บุญเชญิ                    
           (นายบุญช่วย   บุญเชิญ)      เป็นกรรมการ 

 

ลงชื่อ       ประยูร  สตาสิทธิ์              
             (นางประยูร  สตาสิทธิ์)         เป็นกรรมการ 
 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติได้กล่าวผลรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมพิจารณา  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบแล้วต่อไปขอให้ 

    เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ในวาระท่ี ๒     และวาระที่ ๓    ให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ส าหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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     ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  วาระที่ ๒   ให้ปรึกษาเรียง 
    ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข 
    เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
     ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือ 

เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ 
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓  ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  ว่าจะให้ตรา 
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ก็ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบครับ 

นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  - ตามรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๔  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใดยื่นขอ 
    แปรญัตติ  ดิฉันขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติว่า 

สมาชิก ท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๖๔   คงไว้ตามร่างเดิม  โปรดยกมือค่ะ  (สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง)  
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ผ่านเทศบัญญัติในวาระท่ี ๒   
- ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าท่านใด
เห็นชอบ  ให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔    ตราเป็นเทศ
บัญญัติบังคับใช้โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง)   เห็นชอบนะคะ    ดิฉันจะได้
ส่งร่างเทศบัญญัติรายงานนายอ าเภอสวนผึ้ง   เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
พิจารณาประกาศใช้ต่อไป     
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้ามีขอเชิญเสนอในที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุม  สุดท้ายนี้   ดิฉันได้ด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมครบตามระเบียบวาระที่มีแล้ว  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุม 
 ในวันนี้    ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม   เวลา   ๑๑.๓๐  น. 
     (ลงชื่อ)        ฐิติพร  สุนทรปัญญาวัฒน์  ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นางสาวฐิติพร  สุนทรปัญญาวัฒน์) 
 
 
 

     (ลงชื่อ)         อลังการ  เจริญสุข      เลขานุการสภาเทศบาล 
                                 (นายอลังการ  เจริญสุข) 
 


