
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕62 
วันที่  22 สิงหาคม  ๒๕62 เวลา  ๑0.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด                       
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายวิทยา  โลกุตตระ  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.  นายวิทยา   เบญจกุล  รองประธานสภาเทศบาล       

  ๓.  นายสุกิจ  พูลศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาล 

           5.  นายสุขขุม  ศุภศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอมร  โชคอ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                 8.  นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
           9.  นายชูเกียรติ  สินไชย   สมาชิกสภาเทศบาล  

10.  นายสมใจ   วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
11.  นายเอก  ตันวโรภาส  สมาชิกสภาเทศบาล 

และเลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นายสราวุฒิ  ภูมิกลาง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  6.  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาล 
  7.  นางนวนิจ  สาคะโร   รองปลัดเทศบาล 
  8.  นางยินดี  ส่งแสง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  9.  นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  10.  นายสุวิทย์  มักคุ้น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  11.  น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  12.  นางธีรนุช  แซ่ฮ่อ   พนักงานการเงินและบัญชี(สถานธนานุบาล) 
  13.  จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรช านาญการ 
           ๑4  นายเดชศักด์ิดา แก้วเซ่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
           ๑5.  นางสุจิตรา  ชุมนาค   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  16.  นายกฤตภาส ปัญจวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
            17.  นายประสิทธิ์  ด าคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  

ประจ าปี 2562 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าทีป่ระธาน
การประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕62 บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ไมม่ีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
2.1 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓   
      (ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ)   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เสนอผลการแปร 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติครับ ขอเชิญคุณวิทยา เบญจกุล  ครับ                  

นายวิทยา  เบญจกุล   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมวิทยา เบญจกุล สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่าง            

เทศบัญญัติ  ท าหน้าที่ พิจารณาแปรญัตติและพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ                
ขอรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาล  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62  ให้ก าหนดเวลาแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 เป็นเวลา         
3 วัน ระหว่างวันที่ ๑6 - ๑8 สิงหาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ห้วยยอด นั้น 

ขอเรียนว่า  ตลอดระยะเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติฯ ไม่ได้รับค าแปรญัตติจากนายกเทศมนตรี  หรือสมาชิกสภาเทศบาล        
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แต่อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้ร่วมประชุม          
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับทีละส่วนโดยละเอียด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม   
๒๕62 แล้วมีความเห็นว่านายกเทศมนตรีได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 เป็นไปตามระเบียบทุกประการ 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงมีความเห็นไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง  และมีมติให้
คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาล  
เพ่ือพิจารณาตามข้อ ๕๐  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๗  ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ได้รายงานผลการ
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

ต่อที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหาร หรือสมาชิกเทศบาลท่านใด
ขอแปรญัตติ  และคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม  ผมจึงขอผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติไปเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 

การพิจารณาในวาระที่ ๓  ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็น
เทศบัญญัติหรือไม่ โดยไม่ต้องอภิปราย เนื่องจากไม่มีการขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม 

ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เห็นชอบให้ตรา ร่าง              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
7 ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ  

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอเป็น
เทศบัญญัติ ซึ่งประธานสภาฯ จะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคุณบุญมากฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
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นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
    เรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนะครับ เกี่ยวกับถนนเทศบาล 6 ซึ่ง 

ขณะนี้ชาวบ้านมีความเดือดร้อน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และสามแยกไปถนน
เทศบาล 2 ก็ยังช ารุดทรุดโทรมอยู่เยอะ ก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึง
คณะผู้บริหารว่าช่วยซ่อมแซมด้วย เพ่ือการสัญจรของพ่ีน้องประชาชนทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งใช้ถนนเทศบาล 6 เป็นหลักในการสัญจรครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียน  ท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตร ี   กระผมนายธวชัชยั  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี  เรื่องถนนเทศบาล 6 

นะครับ กห็ลังจากงานก่อสร้างของโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ซึ่งได้ 
ด าเนินการก่อสร้างผนังคลองห้วยยอดตลอดระยะแนวในเขตเทศบาล                
ก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็ท าให้สภาพของถนนเป็นปัญหา ในส่วน
ของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ ที่รับผิดชอบก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าจะ
ด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหานะครับ และปัญหาที่พ่อแม่พ่ีน้องในเขต  
ได้ร้องเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคูที่ ไม่ได้ด าเนินการอยู่ ขึ้นป้ายบ้างถนน 
เทศบาล 22 ตอนนี้ก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ และที่จะด าเนินการ
อยู่ขณะนี้ก็แถวๆหลังโรงเรียนเทศบาลซึ่งได้รับการร้องเรียนมาเช่นกันนะครับ
ว่ารางระบายน้ ามันไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับห้วยปลัดแก้วนะครับ ขณะนี้ก็ได้
ด าเนินการอยู่นะครับ ถ้าหากเพ่ือนสมาชิกได้รับการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ทาง
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนฯ ก็ยินดีที่จะลงไปแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันรับผิดชอบ
ในส่วนนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับวันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 

และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อ านวยความสะดวกให้การประชุมใน
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา  10.25   น. 
 
(ลงชื่อ)       สุจิตรา  ชุมนาค     ผู้จดรายงานการประชุม 

                                 (นางสุจิตรา  ชุมนาค) 
  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รักษาราชการแทน 
            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)     เอก   ตันวโรภาส ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายเอก  ตันวโรภาส) 
      เลขานุการสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่........13........กันยายน.......2562......เวลา..........13.00....................น.    ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไม่ตรวจ
รายงาน ให้เอาชื่อบรรทัดแรกออก            (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    ศักดิ์น้อย วังสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                                (นายศักดิ์น้อย วังสกุล)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวสิามัญ......สมัยที.่...2.......ประจ าปี....2562...........ซึ่งประชุมเมื่อวันที่......26.....กันยายน......2562...... 
   

     (ลงชื่อ)        วิทยา  โลกุตตระ    
                                  (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
 
 
 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



-๖- 
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