
๑ 

 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563 
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประสงค์ เงินแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายประสพสุข   บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายพรมมา น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางวาสนา        จิรารัตน์            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายแก้ว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายธณัท บ ารุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นางทิพย์วรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายไพบูลย์       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นายใจเพชร       สว่างเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นางสมใจ          ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ์     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
๕. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 



๒ 

 

๖. นายชาณุพงศ์ บุดดาพันธ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๘. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๐. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายวรเศรษฐ์ ตระกูลน้ าผึ้ง  ผู้อ านวยการกองศึกษา 
๑๒. น.ส.ฐิตาภรณ์ สว่างแจ้ง  รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 
๑๓. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๔. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๕. นางปลายอ้อ ปัญจะโรทัย  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
๑๖. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๑๗. นางลภัส   ชิดชอบ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๙. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๐. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒๑. นางนริศรา ปานดี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๒. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
๒๓. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
๒๔. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๕. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๒๖. นายสิรภพ ภมรฉ่ า   นิติกรช านาญการ 
๒๗. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๒๘. น.ส.ทิพวรรณ กระแสร์มิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๒๙. น.ส.วรุฬห์ทิพย์ สุทธิประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๐. นายทสพล ชิดชอบ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ปฏิบัติการ 
๓๑. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๒. นางอัญชลี ชาวเสมา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๓. น.ส.สุรีรัตน ์ รัตนเพิ่ม   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ฯ 
๓๔. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                 ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๓๕. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



๓ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา๑0.00 น.  
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  5 วาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1. ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาล

 เมืองทับกวาง ด้วยเทศบาลเมืองทับกวาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาล

เมืองทับกวาง เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งผู้บริหาร

ได้อนุมัติแผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว เ พ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9,ข้อ 10 เทศบาล

เมืองทับกวาง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ) เพ่ิมเติม

และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ทั้ งนี้  ตั้ ง แต่

บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 

  2. หนังสือ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ ที่ อก 0504/2519 

 ลงวันที่  11 ตุลาคม 2562 ด้วยจังหวัดสระบุรี  ได้มีหนังสือ ที่  สบ 

0033(4)/14376 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ส่งเรื่องค าขอประทานบัตรที่ 

6/2556 ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม

ชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรรมปูนซีเมนต์ ที่ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี พร้อมหนังสือส านักงานเทศยบาลเมืองทับกวาง ที่ สบ 

62401/897 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง และเอกสารการประชุม

ประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการรับฟังการชี้แจงการขอประทานบัตรเกี่ยวกับ



๔ 

 

การท าเหมืองแร่ ไปกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือ

พิจารณาด าเนินการต่อไปแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 2           รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
          ประจ าปี  2562  วันอังคารที่  3  ธันวาคม  2562  เวลา 10.00  น.  
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยที่4  ประจ าปี 2562 วันอังคาร ที่       3 

ธันวาคม  2562   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 

หรือไม่  

  - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยที่4  ประจ าปี 2562 วันอังคาร 

ที่ 3 ธันวาคม  2562     เชิญลงมติค่ะ  

ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยที ่4 ประจ าปี 2562 วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม  2562 จ านวน     ๑5  

เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ 
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ 

เลขานุการสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยสภาสมัยแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปี ให้สภาเทศบาลเป็นผู้ก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งมี

ก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาต

จากผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีในแต่ละสมัยในปีนั้น วัน



๕ 

 

เริ่มประชุมสมัยประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ

ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิด ประกาศไว้

ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สาระส าคัญ ในการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของทุกปี จะต้องก าหนดสมัยประชุม

สามัญประจ าปี มีกี่สมัย  ก าหนดระยะเวลา วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด 

(ภายใน 30 วัน) 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เชิญท่านสมาชิกฯ ปรึกษากันว่าจะก าหนดสมัย การ 

ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ.2563 อีกจ านวน 3 สมัย และสมัยแรกของปี 

พ.ศ. 2564 อีก 1 สมัย รวมเป็น 4 สมัย เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอค่ะ  

 เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว ค่ะ   

นายประสงค์  เงินแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมขอน าเสนอ สมัยประชุมสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ประจ าปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 , 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 , สมัยสามัญ สมัยที่ 

4 เริ่มวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

2564 เริ่มวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ละสมัยมีก าหนดเวลา 30 วัน 

 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ สมาชิกฯ ท่านอื่นจะน าเสนออีกหรือไม่คะ  

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มสีมาชิกฯท่านใดเสนอ แสดงว่า สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.

ประสงค์ฯ นะคะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2563 สมัยสามัญ    สมัย

ที่ 2 ปี 2563  เริ่มวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 , สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

เริ่มวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 , สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มวันจันทร์ที่ 2 

พฤศจิกายน 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 เริ่มวันจันทร์ที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2564  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 15 เสียง  ประธานสภาฯ และ

รองประธานสภาฯ งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 ๒๕63  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ  
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ
นายกฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
 ใหม่  ดังรายการต่อไปนี้ 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1.โอนลดงบประมาณ   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 หมวดอ่ืนๆ 

 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตั้งไว้   2,100,000. -  บาท    
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่ารับรอง 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
 ค่าใช้จ่าย ในการประกวดแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ งบประมาณอนุมัติ 2,100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
 81,000. - บาท   จ านวนเงินที่โอนลด 30,000. - บาท งบประมาณ
 คงเหลือหลังโอน 51,000.- บาท 
     รวมขออนุมัติโอนลด จ านวน  30,000. - บาท  
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
  รายการโต๊ะหมู่บูชา     ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จ านวน 2 ชุดๆละ 15,000. - บาท 
 รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  30,000.- บาท  

 2.โอนลดงบประมาณ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 



๗ 

 

 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์  ตั้งไว้  5,500,000. – บาท 

 คงเหลือก่อนโอน  5,500,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  5,500,000.-  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งเครื่อง

 ฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง  มีถังน้ า  ถังน้ ายาโฟมและมีระบบผสมโฟมในตัว

 แรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 บาร์  จ านวน 1 คัน  เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มี

ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ แต่ เทศบาลฯ  มีความประสงค์ต้องการซื้อ

ครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการ ปฏิบัติงาน  จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดใน

 ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่  173  

 ล าดับที่  101       

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

 จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 5,500,000.-  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์  ติดตั้งเครื่อง

 ฉีดดับเพลิงโฟมแรงดันสูง  มีถังน้ า  ถังน้ ายาโฟมและมีระบบผสมโฟมในตัว

 แรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 บาร์  จ านวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มี

 ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ แต่

 เทศบาลฯ มีความประสงค์ต้องการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการ

 ปฏิบัติงาน  จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดใน

 ปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้าที่  173  

 ล าดับที่  101         

 กองช่าง 

  1.โอนลดงบประมาณ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  



๘ 

 

  งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,100,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 

 899,685.- บาท โอนโลดไปตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 19,000.- บาท  

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟ้าถนน   

  งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

  จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จ านวน 1 เครื่องๆละ 

 15,000.- บาท และค่าสัญญาณ GPS ปีละ 4,000.- บาท / เครื่อง เป็น

 จ านวนเงิน 19,000.- บาท เหตุผล เนื่องจากทางขนส่งจังหวัดสระบุรีแจ้ง

 ให้ทราบว่าถ้าหน่วยงานใดจะด าเนินการต่อภาษีประจ าปีรถบรรทุก 10 ล้อ

 ขึ้นไปที่จะต้องด าเนินการติดตั้งระบบ (GPS)  ถ้าไม่ท าการติดตั้งระบบทาง

 ขนส่งจังหวัดสระบุรี จะไม่ด าเนินการต่อภาษีประจ าปีให้ (แผนพัฒนา

 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 

  2.โอนลดงบประมาณ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท คงเหลือก่อน โอน 

1,573,554.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน  137,000.- บาท     

   

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล.บริเวณ

 ชุมชนบ้าน สะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 

 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร



๙ 

 

 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 .50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ

 ระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 24.00 เมตร และ    บ่ อ

พัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร จ านวน 3 บ่อและบ่อพัก ขนาด  0.50x0.50 เมตร จ านวน 6 บ่อ หรือ

พ้ืนที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า  90.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 

 เลขที่ 3/2563 เป็นจ านวนเงิน 137,000. - บาท เหตุผล เนื่องจาก

 บริเวณดังกล่าวถนนเดิมช ารุดและไม่มีรางระบายน้ า ฝนตกท าให้ไม่สามารถ

 ระบายน้ าได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 

   รวมเป็นโอนเงินไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงินทั้ งสิ้ น 

 156,000.- บาท 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 1.โอนลดงบประมาณ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารต่างๆ 
 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
 เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ตั้งไว้ ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท 
 คงเหลือก่อนโอน ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท ขอโอนลด จ านวน ๒,๗๒๐,๐๐๐.- 
 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 อาคารต่างๆ 
 โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก



๑๐ 

 

 เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี  จ านวน ๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขหรือแมว ตามโครงการสัตว์ปลอด
 โรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
 เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
 วรขัตติยราชนารี จ านวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแปลนกรมปศุสัตว์            
 ที่ ๑๗/๒๕๖๒) 

 2.โอนลดงบประมาณ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบด าเนินงาน 
 ค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 หมวดอ่ืนๆ 
  - โครงการน าผู้เสพเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา   ตั้งไว้ 100,000. - บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 100,000.- บาท โอนลด 60,700.- บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบลงทุน 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต์  จ านวน 60,700. - 

 บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเป็นห้องแพทย์แผนไทย ขนาด 4x8 เมตร 
 จ านวน 1 ห้อง และห้องตรวจขนาด 4 x4 เมตร จ านวน 1 ห้อง 
 (รายละเอียดตามแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 002/2563) ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได ้
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 (เพ่ิมเติม 1) ล าดับที่ 1 

 กองสวัสดิการสังคม 
 1.โอนลดงบประมาณ 



๑๑ 

 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 
 งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  178,620.-   บาท 
โอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  78,620.- บาท 

 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
 ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
 งานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์      
 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
 โต๊ะพับหน้าโฟเมก้า (โต๊ะขาวสี่เหลี่ยม)  จ านวน 40 ตัวๆละ 2,500.-  บาท    

 รวมเป็นเงิน   100,000.- บาท ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
 2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  หน้าที่ 27 ล าดับที่ 12 ) 

 

 2.โอนลดงบประมาณ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
 งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  งบประมาณตั้ งไว้  

 500 ,000 .-บาท คง เหลือก่อนโอน 98,640.- บาท   โอนลดครั้ งนี้  
 10,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 88,140.- บาท   

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 งานสังคมสงเคราะห์ 
 หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
 ล าโพงอเนกประสงค์  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,500. - บาท ( 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
 1  หน้าที่ 27 ล าดับที่ 13 ) 

         รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 
 110,500.- บาท 



๑๒ 

 

  ทั้งนี้  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
 จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   ขอโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือพิจารณา 
 ต่อไป 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ  ขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กร

เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )  พ.ศ.

 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง   

 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

 ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านรองฯ ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ  

 

นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ 

รองประธานสภาฯ ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ กับโอน

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์

เครื่องดับเพลิง จัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ แตกต่างกัน

อย่างไรครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองฯ ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ  ขอเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ เรื่องจัดซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ 

เลขานุการฯ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แต่พอใช้ระบบ e-LAAS ในระบบ

ได้ก าหนดใหม่ รถดับเพลิงทั้งหมดให้ไปอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตัวนี้เราลงจัดซื้อจัดจ้างในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 



๑๓ 

 

จึงขอแก้ไขให้ตรงกันกับในระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กรมส่งเสริมปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดใหม ่จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ  ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย แดงประเสริฐ ตัวนี้จะอยู่ในเทศบัญญัติปี พ.ศ.2563 แล้วครับ  

นายกฯ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ คะ่  เรียนเชิญท่านรองฯ ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์  ผมสงสัยว่าเป็นหมวดครุภัณฑ์อย่างเดียวกัน แต่ท่านเลขาฯ บอกต้องเป็น 

รองประธานสภาฯ  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่นเดียวกันกับ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

    จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช

    นารี ด้วยใช่ไหมครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองฯ ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ  ขอเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ จะต้องมีการแก้ไขพระนามใหม่ให้ถูกต้อง รายละเอียดทุกอย่างเหมือนเดิม 

เลขานุการฯ   แต่ว่าแก้ไขชื่อ และประเภทให้ถูกครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ตรงพระนามศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

ประธานสภาฯ   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   

    ดิฉันคิดว่าจะมีการพิมพ์ตกไปหนึ่งตัวนะคะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไร

    หรือไม่ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนา ฯ ค่ะ 

นางวาสนา  จิรารัตน์  พระนาม ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

สมาชิกสภาฯ   อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ยังเป็นสมเด็จพระ

    เจ้าลูกเธอฯ อยู่หรือคะ   

 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ  ขอเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ  ผมขอแก้ไขให้ถูกต้องครับ 

เลขานุการฯ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 



๑๔ 

 

นางวาสนา        จิรารัตน์ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ โครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสุนัขและ

สมาชิกสภาฯ แมว สร้างที่ไหนคะ และคนที่ดูแลเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนคะ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ อยู่ที่ศูนย์วิจัยฯ หมู่ที ่4 ตอนนี้เค้าอนุญาตให้ใช้แล้ว เป็นหมา แมวที่ไม่มี

เลขานุการฯ เจ้าของ ส่วนผู้ดูแลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของเราครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอ 

ประธานสภาฯ  ความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2563 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้

 ยกมือขึ้น  

ที่ประชุม มีมต ิอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เพ่ือ

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 15 เสียง ประธานสภาฯ  

และรองประธานสภาฯ งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายพรมมา น้อยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมอยากทราบเรื่องไฟแอลอีดี ว่าไปถึง 

สมาชิกสภาฯ   ไหนแล้วครับ ชาวบ้านฝากมาถาม บ้านเราเมื่อไหร่จะได้ไฟแอลอีดี มาติด
   ถนนครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ  ขอเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ส าหรับ 
รองนายกฯ เรื่องเสาไฟโคมแอลอีด ีตอนนี้เราก าลังประกาศของงบปี พ.ศ. 2562  
  ที่ยังค้างอยู่ 3 โครงการ บริเวณข้างวัดเขามันไปเชื่อมสี่แยกหอนาฬิกา 
  เชื่อมกับ ทางเทศบาล 5 จากถนนมิตรภาพมาเชื่อมเกาะกลางบริเวณ 
  สายตรวจประชาชน และอีกหนึ่งชุดคือรอบบริเวณด้านหลังสนามกีฬา  
  ส่วนที่ยังขาดได้ให้กองช่างออกส ารวจมาแล้วหลายจุดบริเวณผ่านบ้าน ส.ท.

ประสงค์ฯ ไปเชื่อมบ้าน ส.ท.รวมฯ และเชื่อมต่อสามแยกบ้านยายแป้งมาถึง
สมชาติแทรก็เตอร์เก่า และยังมีที่ขาดช่วงอยู่เพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่าง 



๑๕ 

 

  วัดบ้านโปร่งไปถึงวัดหนองผักบุ้ง ตอนนี้ได้ส ารวจแล้วครับ และจะให้ทาง
กองช่างออกไปส ารวจ เพ่ือจะน าเข้าในงบเพ่ิมเติม ปีงบประมาณ 2563 
ครับ  

 ต้องเรียนสมาชิกฯ ว่าช่วงแรกๆจะขอเน้นเส้นเมนเป็นเส้นหลักก่อน เพราะ
เป็นเส้นส าคัญของการสัญจร ส่วนตามซอยหากตั้งเสาเจ็ดเมตรได้ มีพ้ืนที่
พอเราจะตั้งหากพ้ืนที่ไม่มีเราจะเปลี่ยนโคมแอลอีดีตามเสาไฟฟ้าเดิม แต่จะ
เปลี่ยนจากโคมที่ใช้บาลาส สตาร์ทเตอร์ปัจจุบันเป็นแอลอีดีทั้งหมดครับ แต่
การเปลี่ยนต้องขอความกรุณาอันไหนที่ยังใช้ของเดิมได้  เราก็ใช้ไปก่อน 
ส่วนโคมไหนที่เสียเราจะค่อยๆทยอยเปลี่ยน ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองฯ บุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย แดงประเสริฐ ผมได้ให้กองช่างไปส ารวจก็จะมีเส้นบ้าน ส.ท.ประสงค์ฯ ถึงบ้านผู้ใหญ่รวม  

นายกเทศมนตรีฯ เส้นบ้านไทย  ป่าม่วง บ้านจัดสรร วัดทับกวางถึงหัววังยาว และวัดหนอง
ผักบุ้งไปถึงบ้านโป่งครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากเพ่ิมอีกท่ีเป็นจุดหลักๆซึ่งค่อนข้างจะอันตราย 
สมาชิกสภาฯ  คือเทศบาล 6 ระหว่างปากทางเข้าถึงสี่แยกหนองปู เพราะสิบล้อเยอะไม่

ค่อยสว่างเท่าไหร่อยากจะให้เน้นจุดหลักๆ ตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เห็น 

สมาชิกสภาฯ  ความส าคัญเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมของหมู่ที่1ขณะนี้ไม่มีรถเข้าไปจอดอีก

แล้ว มลภาวะบ้านเราก็ยังดี แต่ขณะนี้เหมือนหนูแตกรังออกจากตรงนี้และ

ก็ไปเข้าอีกรูหนึ่งอีกแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณ

ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ธณัทฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายธณัท  บ ารุงราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารครับ ฝากท่านนายกฯ เรื่องที่ขอ 

สมาชิกสภาฯ ไฟจากสี่แยกบ้านโคก ไปชนกับเขตบ้านป่ายังไม่มีในแผน ฝากท่านนายกฯ

ด้วยครับเพราะตรงนั้นจะมืดมาก ขอบคุณมากครับ 



๑๖ 

 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ธณัทฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย แดงประเสริฐ ผมฝากช่างคงเดช ช่วยดูให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะด าเนินการให้ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ ขอบคุณครับ 

 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญ ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายประสงค์  เงินแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตน าเสนอการท าความสะอาดเครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ้งของเทศบาลทับกวางทุกชุมชน ในช่วงนี้โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 และหมู่

ที่8 ไม่ค่อยมีคนไปออกก าลังกายเพราะกลัวติดเชื้อไวรัสโควิค - 19  

เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมชุมชนจ านวนมาก และประชาชนหลายชุมชน 

นอกเขตพ้ืนที่รวมถึงประชากรแฝงได้เข้ามาค่อนข้างมาก ทางชุมชนก็กลัว

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของไวรัสโควิค - 19 ทุกพ้ืนที่ แม้ว่าพ้ืนที่ของ

เรายังไม่มี ก็อยากจะให้ทางคณะกรรมการชุมนุม หรือ อสม.ในพ้ืนที่ช่วยน า

ยาฆ่าเชื้อไปท าความสะอาดเครื่องออกก าลังกายทุกชุมชน ผมว่าจะเป็นการ

ป้องกันเพ่ือให้ชุมชนเกิดความอุ่นใจ เพราะหากเกิดขึ้นแล้วจะเดือดร้อน

และจะมีผลเสียต่อต าบลของเรา และขอเพ่ิมเติมพร้อมเจลฆ่าเชื้อต้องจัดหา

ให้กับชุมชนบางส่วนถ้าเป็นไปได้นะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านผอ.ปริศนาฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

น.ส.ปริศนา  โชคพิพัฒน์  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ การที่จะท า 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ความสะอาดเราอย่าไปกังวลมากนะคะ ในการที่เราจะป้องกันตัวเองเรา

สามารถที่จะล้างมือด้วยน้ า และสบู่ได้ มีอยู่ 8 ขั้นตอนวิธีการล้างมือ และ

การท าความสะอาดบ้านเรือนเราสามารถจะถูตามปกติได้ นอกจากมีคนที่

เป็นไข้หวัดอาจจะต้องไปพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรค คัดกรองโรค และการท า

ความสะอาดก็เพ่ิมเป็นผงซักฟอกหากกังวลมากก็อาจจะซื้อไลโซลมาผสม

น้ าท าความสะอาดได้ เครื่องออกก าลังกายหรือของที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็

เช่นเดียวกันนะคะ ก็สามารถท่ีจะใช้ผงซักฟอกผสมน้ าตามปกติได้เลย  



๑๗ 

 

  แต่ตอนนี้ในเขตเทศบาลเรายังไม่ระบาดหากว่าเรายิ่งไปท าอย่างนั้นเกรงว่า

ประชาชนจะยิ่ง ตื่นตระหนกมากข้ึน ตอนนี้ที่ฟังข่าวจะมีเพ่ิมมากขึ้น แต่ ณ 

ตอนนี้ในจังหวัดเรา และในอ าเภอเรายังไม่เกิดเหตุการณ์ถ้าเรายิ่ งท าแบบ

นั้นเกรงว่าประชาชนจะตื่นกลัว คิดว่าเราปิดข่าวอาจจะมีผู้ที่ติดเชื้อหรือ

เปล่า ก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ผอ.ปริศนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายแก้ว    ทุยะนา ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตอนนี้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ เยอะ ทีนี้ 

สมาชิกสภาฯ สิ่งแวดล้อมบ้านเราเรื่องขยะข้างทาง ผมเห็นผ่านไปมาหลายๆ เส้นทาง พอ

รถตัดแล้วก็ขาวโพลนเลยตั้งแต่สีแยกบ้านโป่งมาตรงหน้าบ้านผม ฝั่งซ้าย – 

ขวา  ขยะทั่วไปไม่รู้มาจากไหน อยากให้เป็นแนวทางคิดว่า 1 มีรถเคลื่อนที่

ส าหรับเก็บขยะทุกเส้นในต าบลทับกวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกเส้น 

วันนี้เส้นนี้ วันถัดไปก็อีกเส้น เอาเส้นหลักๆ อยากให้จัดระเบียบแบบนั้น 

เหมือนเทศบาลอ่ืนเขาท า มันถึงจะหมดไป เพราะเรายังไม่ได้ท าเรื่อง

สิ่งแวดล้อมเรื่องขยะข้างทาง สาธารณะทั่วไปในเทศบาลเราเยอะมาก เรา

จะแก้ปัญหานี้อย่างไรฝากถึงท่านคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ ประธานฯเห็นด้วยนะคะเรื่องนี้ เพราะเป็น 

ประธานสภาฯ วาระแห่งชาติ ผ่านสี่แยกบ้านโป่งเจอถุงขยะสีส้มกว่า 20 ถุง ไม่ทราบว่า

เป็นของใคร เรียนเชิญ ท่านบุศราฯ ค่ะ 

นางบุศรา  วรรณมณีโรจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องขยะ 

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ มูลฝอยในเขตเทศบาลเรามีรถขยะทั้งหมดสี่คันด้วยกันเก็บทุกพ้ืนที่ 101 

ตารางกิโลเมตร อาจจะมีบ้างในบางครั้งที่รถขยะวิ่งไปแล้ว ประชาชนมาทิ้ง

ภายหลัง อาจมีกองขยะตกค้างบ้าง หรือในส่วนของการตัดหญ้าจะมีคนงาน

วาดอยู่ 1 คน ทีตั่ดหญ้าไปแล้ว แต่คนงานยังเดินทางไปไม่ถึงขยะอาจจะยัง

ไม่ได้เก็บ แต่ถ้ามีสายด่วนโทรมาเราก็จะตามไปเก็บให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณ ท่านบุศราฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

ประธานสภาฯ 

นายสมหมาย แดงประเสริฐ ผมขอฝากทุกคนรวมถึงท่านสมาชิกฯ ช่วยกันดูแลหากเห็นอะไรไม่ดี 

นายกเทศมนตรีฯ สามารถโทรหาผมได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มี 



๑๘ 

 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 

 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 

    (ลงชื่อ)     ผู้บันทึกการประชุม 

                                (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 

                                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

                                                    (ลงชื่อ)                                  ตรวจรายงานการประชุม 

                                  (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


