
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรดู 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  คร้ังที่ ๒/2563 

วันที่  11  สิงหาคม  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

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

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายทัตพล  เพชรจ าเริญ ประธานสภาฯ ทัตพล  เพชรจ าเริญ 
๒ นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน รองประธานสภาฯ วิสุทธิ์  พัฒน์จีน 
๓ นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมโชค  สังฆ์ส าราญ 
๔ นางลัดดาวรรณ  เพชรคุต สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ลัดดาวรรณ  เพชรคุต 
๕ นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ธนูศักดิ์  แพเพชรทอง 
๖ นายสหัส  จันทร์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สหัส  จันทร์เพ็ง 
๗ นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 
๘ นายสันติ  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สันติ  เมืองข า 
๙ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ส าราญ  จันทร์ภูชงค์สุร 

๑๐ นายประยงค์   เพชรหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ นายประยงค์   เพชรหนู 
๑๑ นายสายัณห์  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สายัณห์  เมืองข า 
12 นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย เลขานุการสภาฯ วีรวัฒน์  เมืองน้อย 

 

ผู้ไม่มาประชุม                    –ไม่มี – 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ นายกเทศมนตรีต าบลกรูด โกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ 
๒ นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ รองนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ 
๓ นางฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ รองนายกเทศมนตรี ฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ 
๔ นายสมศักดิ์  ทองเกตุ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมศักดิ์  ทองเกตุ 
๕ ร.ต.ท.สุวิทย์  คงสมาน ท่ีปรึกษาเทศบาล ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน 
6 นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร ผอ.กองคลัง ปัทมา  หมื่นสุนทร 
7 นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ผอ.กองช่าง เชิงชาย  สมุทร์เก่า 
8 นายสุวิทย์  กาญจนวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด สุวิทย์  กาญจนวงศ์ 
9 นายสรวิชญ์  ทองนา นิติกรช านาญการ สรวิชญ์  ทองนา 

10 นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ  กลับวิลา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าท่ีประชุม  ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม จ านวน  ๑1  คน  
ครบองค์ประชุม  นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ  เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายทัตพล เพชรจ าเริญ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  ท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1        เร่ือง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
          ๑.๑   เร่ืองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ              คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งได้ประชุมเม่ือวัน 
7  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด เพื่อเสนอสภาได้พิจารณาตามระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว   

                                

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2        เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑ ประจ าป ี2563     
เมื่อวันท่ี   3  สิงหาคม  2563  (ครั้งท่ีผ่านมา) 
 

ประธาน ฯ                  ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วว่า มีข้อความตอนใด   
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   อย่างไร ขอมติท่ีประชุม  โปรดยกมือ 
  

ที่ประชุม            ไม่มีการแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี ๑  
ประจ าปี 2563  เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม  2563  จ านวน 9 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง ไม่
มีผู้ไม่รับรอง 

                              

ระเบียบวาระที่  3         เร่ือง  เพื่อพิจารณา  
 3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
       พิจารณาร่างเทศบัญญัติเร่ืองงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 วาระที่ 2 (ข้ันการแปรญตัติ)   
ประธาน ฯ               เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
                              วาระท่ี 2 (ข้ันการแปรญัตติ) ขอใหค้ณะผู้บริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย ช้ีแจงข้อระเบียบ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ   ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้น าเรียนช้ีแจงข้อกฎหมาย  
หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ. 2554 

                         ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ 
การขอลดจ านวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติให้ เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด 
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ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปล่ียนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค า
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ดอกเบ้ียและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
      (๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใด 
  มีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน
นั้น 
 

ประธานสภาฯ              ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้                                    
ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564   
ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีผ่านมา 
 

นายส าราญ สท.เขต ๒    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ น าเรียนช้ีแจง  ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน ประกอบด้วยข้าพเจ้า      นายส าราญ   จันทร์ภูชงค์       
ประธานกรรมการ  นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง  กรรมการ  นายสายัณห์  เมืองข า          
เลขานุการกรรมการ 
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จ    โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลกรูด ได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี 4–6  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น.- 16.30 น.  
ของวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด รวม 24 ช่ัวโมง และก าหนดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 7  สิงหาคม  2563   เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลกรูดนั้น ปรากฏว่า  ไม่มีท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่
อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้ส่งให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว  และขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ตามร่างเดิมที่นายกเทศมนตรีฯเสนอ 
 

ประธานฯ                ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงแล้วนั้น มีรายละเอียดตามเอกสารรายงาน 
 การประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว สรุปได้ 

 ว่า  ไม่มีท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ แต่อย่างใด  มีท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างไร อีกหรือไม่ 
โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม                    รับทราบ ไม่มีท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ แต่อย่างใด  มีมติเห็นชอบ โดยยืนยันตามร่างเดิม  
 ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดๆ  และเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ท่ีนายกเทศมนตรีฯเสนอ 

 

                               วาระที่ 3 (ข้ันการลงมต)ิ การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานฯ                ต่อไป เป็นวาระท่ี 3 ขั้นการลงมติ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 ข้อ52 การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร       ดังนั้นจึงขอสอบถามท่ีประชุมสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรูดว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ. 2564  โปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม                    มีมติเห็นชอบให้ตราเปน็เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
2564  จ านวน  9  เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 
 

ประธานฯ                   สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองอื่น  ๆ 
   

ประธานฯ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดน าเรียนท่ีประชุม 
 

นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง สท.เขต 1  ขอสอบถามการด าเนินการของเทศบาล  จ านวน  3  เรื่อง 
1.  มีประชาชนหมู่ท่ี  5  บ้านบ่อน้ าร้อน  ฝากสอบถามมาว่าตามท่ีมีการน าเรื่องเข้าแผน 
พัฒนา  ประชาชนได้มีมติให้มีการด าเนินโครงการสร้างแนวกั้นน้ าของคลองกะแดะท่ีบ้านนา
ปรังเพื่อป้องกันน้ าท่วมยามเวลาน้ าหลาก  ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกปี 
พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  ซึ่งได้เสนอให้เป็นโตรงการเร่งด่วน  แต่ท าไม
เทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการ 
2.  เรื่องการเก็บขยะซอยบ้าน  นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง  สท.เขต 1  หมู่ท่ี  3  สัปดาห์ท่ี 

ผ่านมาเมื่อวันพุธไม่ได้เข้าไปเก็บ  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  5  ฝากมาด้วยว่าบริเวณบ่อน้ าร้อน
อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้เข้าไปเก็บขยะด้วย  ตอนนี้ถังขยะท้ัง 4 ใบ ขยะเต็มถัง
หมดแล้ว  ซึ่งไม่ได้เข้าไป 
3.  เรื่องการก่อสร้างถนนหมู่ท่ี  10  ขอให้ผู้รับเหมาเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่อง
ประชาชนใช้ถนนสัญจรไป – มา ไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูน้ าหลากแล้วครับ 
   

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องการเก็บขยะของหมู่ท่ี  5  บริเวณบ่อน้ าพุร้อน 
ครับ  ผมได้เคยตักเตือนผู้รับผิดชอบเก็บขยะแล้วครับ  หลังจากนี้ผมจะแจ้งให้ผู้ควบคุมดูแล
การเก็บขยะเรียกพูดคุยก าชับท าความเข้าใจกับผู้มีหน้าท่ีเก็บขยะอีกครั้งหนึ่งครับ  ส าหรับ
เรื่องโครงการแนวกั้นน้ าของหมู่ท่ี  5  บ้านบ่อน้ าร้อน  นายกฯ  จะขอช้ีแจงเองครับ 
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นายโกวิทย์  วัชระสวัสด์ิ  นายกเทศมนตรีฯ กระผมขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องโครงการแนวกั้นน้ าของหมู่ที  5   
บ้านบ่อน้ าร้อนครับ  กระผมได้ส่ังการให้ช่างของเทศบาลเข้าไปดูพื้นท่ีและได้ประสานกับ
เจ้าของท่ีดินท่ีจะใช้ในการด าเนินการตามโครงการอยู่ครับ  ความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ผู้อ านวยการกองช่างจะช้ีแจงให้ทราบอีกครั้งครับ  และกระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาบริเวณบ่อน้ าพุร้อน  ในวันท่ี  12  สิงหาคม  เนื่องในโอกาสวันแม่  
เวลา  09.00 น. ณ  บริเวณบ่อน้ าพุร้อน  หมู่ท่ี  5  บ้านบ่อน้ าร้อน  ครับ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  
5  ฝากประชาสัมพันธ์มาตรับ 

 

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลกร  ประจ าปี  2563  ซึงจะด าเนินโครงการระหว่างวันท่ี  27 – 29  สิงหาคม  
2563  ณ  อ าเภอขนอม  นักทรัพยากรบุคคล  ได้แจ้งฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าสมาชิกท่านใด
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้กรอกใบสมัครที่แจกให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว  ให้จัดส่ง
ใบสมัครภายในสัปดาห์นี้ครับ 

 

ประธานฯ                    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือ เสนอเรื่องอื่นให้สภาฯรับทราบหรือไม่     
   

ที่ประชุม            ไม่มี  
 

ประธานฯ                   การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการ 
ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ขอปิดประชุม            

เลิกประชุม  เวลา   ๑1.15  น. 
           (ลงช่ือ)                                          ผู้จดรายงาน     

                                                (นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย) 
                                                                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ)                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน) 

            ท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ) 
 (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 

               ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันท่ี  14  สิงหาคม   พ.ศ. ๒563  สภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง 

นี้แล้ว   ในการประชุมสภาสมัย.....................สมัยท่ี........ครั้งท่ี.........   
(ลงช่ือ)         กรรมการ ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี………. เดือน......................พ.ศ.  2563      
         (นายสมโชค   สังฆ์ส าราญ)    
   
(ลงช่ือ)      กรรมการ  ลงช่ือ 
          (นายประยงค์    เพชรหนู)    (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
(ลงช่ือ)        กรรมการ 
         (นายสายัณห์    เมืองข า) 



                                                                  
         
                                                      
                                                                                    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


