
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
สมัยสามัญสมัยที่  ๔   ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันที่   ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา   ๑๐.๐๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

************** 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายเจษฎา  ดรุณวิลาส   รองประธานสภาเทศบาล 
  ๒. นายทองหล่อ  ชมภูพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๓. นายแอ ้  แจ้งปกรณ์กิจ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางน้ านอง  สินธุไชย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายผ่อง  จั๊บโกรย    สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายบุญช่วย  บุญเชิญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นางชลธชิา  แย้มอรุณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

  ๘. นายยิ่งเจริญ  อ านวยศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
  ๙. นางประยูร  สตาสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล  
  ๑๐. นางรัชน ี  จะบ้ง    สมาชิกสภาเทศบาล 
             
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางวงจันทร์  ด้วงปรึกษา   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางศิริทอง  จนัทโชติ    สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นายอลังการ   เจริญสุข    รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
๒. นางสาวฐิติพร    สุนทรปัญญาวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๓. นางจันทิรา   ตุ้มภู่    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

เริ่มประชุม   -  เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
 

วาระก่อนการประชุม 
นายอลังการ  เจริญสุข  - ขณะนี้เวลา  ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกสภาเทศบาลได้มาลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้กรุณาจุดธูป 
    เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
    ต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญสมัยที่ ๔  ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๖๓   ต่อไป 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  ลุกขึ้นจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
         

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  - เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม    กระผมขอเปิดการประชุมสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ บัดนี ้ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม 
 



-๒- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้  ......... –ไม่มี-........................ 
รองประธานสภาเทศบาล   
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  สมัยสามัญ 

สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓    เมื่อวันที่  ๒๕   สิงหาคม    ๒๕๖๓ 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลไปแล้วล่วงหน้า  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับว่ามีข้อความ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญแจ้งแก้ไขได้ 

- ถ้าไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุมด้วยว่ารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวน
ผึ้ง  สมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม   ๒๕๖๓   โปรด
ยกมือรับรองด้วยครับ 

ที่ประชุม ฯ   -  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส -ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
รองประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเชิญผู้บริหาร  แถลงญัตติด้วยค่ะ 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ซึ่งคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล
การติดตามและประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ประจ าปี  ๒๕๖๓  ให้สภาเทศบาลต าบล
สวนผึ้งพิจารณา  รายละเอียดของผลการด าเนินงานสามารถแยกได้ตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

    -ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ จ านวนโครงการที่ตั้งไว้  จ านวน  ๓  โครงการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้  
๓,๕๑๙,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน ๑  โครงการ  งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 
จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าพัน-บาทถ้วน)  
โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ ๑๙,๑๒๕.- บาท (หนึ่งหมื่น
เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
 



-๓- 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  จ านวน 
๒๙  โครงการ  งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑๑,๔๓๔,๓๕๔.- บาท (สิบเอ็ดล้าน- 
สี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)  

โครงการที่ด าเนินการจ านวน  ๑๔  โครงการ  งบประมาณ  
๑๐,๑๓๔,๗๔๒.๘๒  (สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาท-  
แปดสิบสองสตางค์) 

    -ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๘  โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.- บาท   
(สี่หมื่นบาทถ้วน)  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ ๙๔๐.-บาท  
(เก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
-ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  จ านวน  ๘  โครงการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้   
๘๑๕,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน  ๓  
โครงการ  งบประมาณ  ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น- 
ห้าพันบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินการจัดซื้อ  จัดหาครุภัณฑ์  จ านวน  ๘  รายการ  ดังนี้ 
๑. จัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ ซม. จ านวน ๒๐ ตัว 
    เป็นเงิน ๑๙,๘๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๒. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
    ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู  จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
    (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
๓. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.- บาท 
    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
๔. จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว รุ่น NPV จ านวน ๕ ตวั เป็นเงิน 
    ๕,๕๐๐.- บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๕. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิงแบบล้อเลื่อน จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน 
    ๒,๙๙๐.- บาท (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
๖. จัดซื้อผ้าม่านปรับแสงภายในอาคารส านักงาน  เป็นเงิน ๒๓๙,๙๓๘.- บาท 
    (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 
๗. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จ านวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน ๑๐,๐๗๐.- บาท 
    (หนึ่งหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
    (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๙๐๐.- บาท  
    (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงเสนอผลรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือได้รับทราบและได้เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง
ต่อไป 



-๔- 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงญัตติดังกล่าว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย สอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ต่อไปเป็นการลงมติ ผู้ใดเห็นชอบรายงานผลการติดตาม 
รองประธานสภาเทศบาล  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสวนผึ้งประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง)  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    ญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่องการควบคุม 
    การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ต่อไปเป็นวาระที่ ๔  เรื่องขอรับความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ  
รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติด้วย 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติคณะผู้บริหาร  ดังนี้ 
    ขอเสนอญัตติ เรื่องขอรับความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ   

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลักการ    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้ก าหนดให้ 
อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการตราข้อก าหนดของท้องถิ่น  
เรื่องสุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรือก ากับดูแล เพ่ือกิจการดังกล่าวให้ปฏิบัติหรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
เหตุผล  เพ่ือให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวน
ผึ้ง   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้ครบถ้วนถูกต้อง และ
เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว  
สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว   เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  
๖๐  ได้บัญญัติว่าเทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

๑. เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
๒. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอ านาจตามเทศบัญญัติ 

มาตรา ๖๑  ทวิ  ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย 
๑. นายกเทศมนตรี 
๒. สมาชิกสภาเทศบาลหรือ 
๓. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
    ท้องถิ่น 



-๕- 
 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาพิจารณาในการออกเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓    เพ่ือเป็นการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
  

นายอลังการ   เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน   ส าหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้   

- ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

- ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายแล้ว กระผมขอมติสภาว่าจะอนุมัติ 
รองประธานสภาเทศบาล  ให้พิจารณาเทศบัญญัตินี้สามวาระรวดเดียวหรือไม่ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 

ที่ประชุมฯ   - เสนอเป็นสามวาระรวดเดียว 
 

ที่ประชุมฯ   -  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง) 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  - วาระท่ี ๑  รับหลักการ  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านอภิปรายครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  - เทศบัญญัตินี้ ได้ตราขึ้นเพ่ือการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิด 

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษ
สุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว 
 
 



-๖- 
 

 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  อภิปราย  ขอมติที่ประชุม วาระที่ ๑  รับหลักการ  ด้วยครับ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 

ที่ประชุมฯ   -  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง) 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  - วาระท่ี ๒  แปรญัตติ  ตามที่ได้ประชุมพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติ 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม       พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยครับ 
 

นายอลังการ  เจริญสุข  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  วาระท่ี ๒,๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่

มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ในการประชุมต่อวาระที่สอง 

 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น 
   

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 

ที่ประชุมฯ   - ไม่มี – 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม       พ.ศ. ๒๕๖๓  ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ แปรญัตติ ได้กรุณายกมือด้วย 

(สมาชิกยกมือ ๙ เสียง)  เป็นอันว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบนะครับ  
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  - วาระท่ี ๓   ลงมติ   ตามท่ีได้มีการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
รองประธานสภาเทศบาล  เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยที ่
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประชุมนี้ได้พิจารณาแล้ว วาระนี้เป็นการลงมติว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ 

ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการสภา 
จะได้ด าเนินการต่อไป และขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ครับ 

 

นายอลังการ  เจริญสุข  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระ
นี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 



-๗- 
 

 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส -เมื่อได้รับทราบระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  และไม่มีสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล ขอแก้ไขเป็นอย่างอ่ืน  จึงขอมติที่ประชุมนี้ว่าท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม บัญญัติเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ 

แมว  พ.ศ. ๒๕๖๓   ตราเป็นเทศบัญญัติได้กรุณายกมือครับ  
(สมาชิกยกมือ ๙ เสียง) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์  กระผมจะได้ส่งร่างเทศ
บัญญัติรายงานนายอ าเภอสวนผึ้ง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พิจารณา
ประกาศใช้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลงญัตติด้วยครับ 
 

นายอลังการ  เจริญสุข - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กระผม  ขอเสนอญัตติคณะผู้บริหาร  ดังนี้ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  หลักการ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง  ไดจ้ัดท า 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ ๑  ตุลาคม  
๒๕๖๓   เป็นต้นมาแล้วนั้น   เนื่องจากสืบราคาแล้วไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ จึงเห็น
ควรแก้ไข เพ่ือด าเนินการจัดซื้อได้  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ ๗  หน้า ๗  จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย 
-โต๊ะเล็ก         จ านวน  ๗  โต๊ะ    
-โต๊ะฐานใหญ่   จ านวน  ๑  โต๊ะ    
เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โดยขอแก้ไขเป็น  ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ ๙  หน้า ๘  จ านวน  ๑  ชุด  ประกอบด้วย 
-โต๊ะเล็ก         จ านวน  ๙  โต๊ะ    
-โต๊ะฐานใหญ่   จ านวน  ๑  โต๊ะ    
เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 

ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๑   หมวด ๔    ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ   ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยนให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ข้าพเจ้าจึง
เสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลสวนผึ้ง    เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
 



-๘- 
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  ตามท่ีคณะผู้บริหาร  ได้แถลงญัตติดังกล่าว ไม่ทราบว่า มีสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย สอบถามหรือไม่   ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย   ต่อไปเป็นการลงมติ  
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบให้   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   ในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง) 
เป็นอันว่าเห็นชอบนะครับ   ต่อไปเป็นวาระที่ ๖   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
รองประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม แถลงญัตติด้วยครับ 
นายอลังการ  เจริญสุข  กระผม  ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มเติม     
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     หลักการ    ขออนุมัติต่อสภา 
    เทศบาลโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติม    เหตุผล   เนื่องจาก 

ประมาณราคาไว้ไม่เพียงพอ 
คือค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ ๙  หน้า ๘  จ านวน  ๑  ชุด       
ตั้งไว้           ๑๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

    ราคากลาง    ๒๐,๐๐๐.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ดังนั้น  ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเพ่ือให้การจัดซื้อดังกล่าวสามารถด าเนินการได้และเป็นประโยชน์ 

ต่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลสวนผึ้งเห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  ที่เหลือจ่าย
มาตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
รายการโอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ตั้งไว้         ๓๓๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนลด            ๕,๐๐๐.- บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
รายการโอนเพิ่ม 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท    ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ ๙  หน้า ๘  จ านวน  ๑  ชุด      ตั้งไว้   ๑๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ราคากลาง    ๒๐,๐๐๐.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

โอนเพ่ิม         ๕,๐๐๐.- บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 



-๙- 
 

ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๑    หมวด ๔    ข้อ ๒๗    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ   ปริมาณ    คุณภาพเปลี่ยนแปลง   หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
และข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ   
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  คณะเทศมนตรี    จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง    เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ตามท่ีคณะผู้บริหาร  ได้แถลงญัตติดังกล่าว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย สอบถามหรือไม่  ขอเชิญค่ะ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  -  ไม่มี – 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย  ต่อไปเป็นการลงมติ   ผู้ใดเห็นชอบให้อนุมัติ  
รองประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติม  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม สิ่งก่อสร้าง    โปรดยกมือครับ   (สมาชิกยกมือ ๙ เสียง)   

เป็นอันว่าเห็นชอบนะครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่  
รองประธานสภาเทศบาล   ถ้ามีขอเชิญเสนอในที่ประชุมครับ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
   

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายเจษฎา  ดรุณวิลาส  -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุม  สุดท้ายนี้   กระผมได้ด าเนินการ 
รองประธานสภาเทศบาล ประชุมครบตามระเบียบวาระที่มีแล้ว  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุม 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในวันนี้    ขอปิดประชุม 
 
 

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

     (ลงชื่อ)         อลังการ  เจริญสุข      เลขานุการสภาเทศบาล 
                                 (นายอลังการ  เจริญสุข) 
 
 


