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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 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. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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๗. นายชาณุพงศ์   บุดดาพันธ์            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๑. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๓. น.ส.ฐิตาภรณ์ สว่างแจ้ง  รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 
๑๔. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๕. นางลภัส   ชิดชอบ   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๖. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๗. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๑๘. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๑๙. นายประดิภาส คล่องดี   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๐. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายโยธา 
๒๑. นางสุพรรณศร แทนสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๒. น.ส.ทิพวรรณ กระแสมิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๒๓. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๔. น.ส.สุรีรัตน ์ รัตนเพิ่ม   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
๒๕. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                 ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๒๖. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน        

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  6 วาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
       
        
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่  31 พฤษภาคม  
2562 เวลา 10.00 น.  

นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
  ขอให้ไปรับรองในการประชุม สมัยหน้า 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561      (กอง

ช่าง) 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ตามที่กองช่างขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
นายกฯ    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561   และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561 
จัดซื้อรถบรรทุก  10 ล้อ 2 เพลา จ านวน 1 คัน ตั้งไว้ 2,900,000. - บาท 
นั้น 

เนื่องจากกองช่างได้ท าหนังสือสอบถามราคาและคุณลักษณะรถบรรทุก  10 
ล้อ ไปยังบริษัทผู้ประกอบกิจการ โดยบริษัทได้เสนอราคารถบรรทุก 10 ล้อ 
ในราคา 3,180,000.-บาท ซึ่งราคานี้ไม่รวมค่าประกันภัย พรบ.และค่า
ทะเบียน ซึ่งราคาที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อรถบรรทุก จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
โอนลด  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (พล็อตเตอร์) 
ขนาด 44 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท คงเหลือ
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ก่อนโอน 250,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  250,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน     -    บาท 
โอนเพ่ิม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2 
เพลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า       พร้อมกระบะบรรทุก และ
ชุดไฮดรอลิคยกดั้มพ์ งบประมาณตั้งไว้ 2,900,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 2,900,000.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  250,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 3,150,000.- บาท 

โอนลด  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 
3, หมู่ที่  4 , หมู่ที่  5 , หมู่ที่  6 , หมู่ที่  7 เป่าล้างบ่อบาดาลภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง งบประมาณตั้งไว้ 144,000.-บาท คงเหลือก่อน
โอน 144,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  80,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน  64,000.- บาท 
โอนเพ่ิม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2 
เพลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า     พร้อมกระบะบรรทุก  และ
ชุดไฮดรอลิคยกดั้มพ์ งบประมาณตั้งไว้ 2,900,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 3,150,000.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  80,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 3,230,000.- บาท 

      รวมเป็นโอนเงินทั้งสิ้น  330,000.-บาท 
 

ระเบียบกฎหมาย   ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 
31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี และ หมวด 5 การควบคุม
งบประมาณ ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณจ่ายมีเหลือยู่ 
และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้
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โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอ
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

    
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 

 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้ เป็ นอ าน าจอนุ มั ติ ของสภาท้ องถิ่ น  ข้ อ  31 การโอน  การแก้ ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้
เบิกตดัปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปี หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณ
รายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือขยายเวลา
เบิกตัดปีไว้ ครับ 

  
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงคฯ์ค่ะ 
นายประสงค์    เงินแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียติทุกท่าน ขออนุญาตเรียนถามงบที่ตั้งไว้ 2 ,900,000 

บาท เพ่ือที่จะซื้อรถสิบล้อ 2 เพลา แต่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากว่าทางกอง
ช่างได้ท าหนังสือสอบถามคุณลักษณะของรถสิบล้อไปทางบริษัทแล้ว ราคา
เพ่ิมขึ้น พอเพ่ิมขึ้นเรามาโอนลด โอนเพ่ิมใหม่ ก็โอนเพ่ิมมาประมาณ 
330,000 บาท เรื่องส่วนประกอบของรถบรรทุกหลายส่วน เช่น กระบะ อัน
นี้รวมกระบะด้วยหรือไม่ครับ ทุกอย่างเพราะ 2 ,900,000 ซื้อไม่ได้ ขอ
อนุญาตสอบถามครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน รองบุญส่งฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง      แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกฯ เนื่องจากเราได้ตั้งงบประมาณไว้ ซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ วงเงิน 2,900,000 

บาท โดยก าหนดจ านวนแรงม้าไว้ 300 แรงม้า แต่ปัจจุบันราคาที่ก าหนด ไม่
สามารถซื้อได้ ซึ่งมี บริษัท ฮีโร่ ส่งราคารวมกระบะ รวมอุปกรณ์ทุกอย่าง
เป็นราคา 3 ล้านต้นๆ สูงกว่าที่ตั้งงบเอาไว้ จ านวนแรงม้าเป็น 340 แรงม้า
สูงกว่าที่เราก าหนดไว้ 300 แรงม้า ขอบคุณมากครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน รองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2561  (กองช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(กองช่าง) จ านวน 15 เสียง  ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออก
เสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
นายกฯ    แบบแปลนการก่อสร้าง ต่อไปนี้ 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ข้อความเดิม 
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร พร้อม
หลอด แอล อี ดี (LED)  ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง 
ตามปร.4 , ปร.5 โดยเปลี่ยนสายไฟฟ้า  จากเดิมเป็น สาย THW 16x2 
มม2  บริเวณชุมชนบ้านเขามัน (ถนนเทศบาล 4) หมู่ที่ 1 ,ชุมชนบ้าน
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โป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ,ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 , ชุมชนสะพานสอง 
(ซอย 1) หมู่ที่ 7 ตั้งจากจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
ข้อความใหม ่
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร  พร้อม
หลอด แอล อี ดี (LED)  ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง 
ตามปร.4 , ปร.5  โดยขอเปลี่ยนเป็น สาย NYY 3x6 มม2 , ท่อ HDPE 
32 มม2 , งานขุดดินฝังกลบ , งานสกัดคอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่
เทกลับ   ตั้งจากจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน  
ทั้งนี้  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๔  ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ ท าให้ ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
 

 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กร 
เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )  พ.ศ.

 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายประสงค์    เงินแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ผมอยากทราบความหมายงานขุดดินฝั่งกลบ 

งานสกัดคอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่เทกลับ ผมไม่เข้าใจครับ 
ข้อความใหม่บรรทัดที่ 5 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ จากแบบแปลนเดิม เป็นการดึงสายลอยบนอากาศ 
รองนายกฯ คือจะลิ้งค์ระหว่างเสาต่อสา เสามีความสูงแค่ 7 เมตร จากปลายโคน จาก

โคนเสาหน้าดินจะเหลือประมาณ 6-6.5 ซึ่งถ้าเดินแบบนี้จะต่ า ภูมิทัศน์ใน
การดูหรือผ่านไปแต่ละจุด และหากมีรถเข้า - ออก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะเกี่ยวกบัสายไฟจะมีมาก ทางกองช่างจึงขออนุมัติเปลี่ยนสายเพราะสาย
ที่ไว้ฝั่งดินต้องเป็นสาย NYY 3x6 มม2 โดยการเดินต้องร้อยท่อ HDPE เพ่ือ
ป้องกันการก่อสร้างหรือการขุด ที่จะไปโคนสายท าให้ช ารุดในเมื่อมีการขุด ก็
ต้องมีการฝั่งกลบ และงานบางจุดอาจจะผ่านสถานที่หน้าบ้านคน หรือจุด
เชื่อมต่อที่เป็นคอนกรีต จึงต้องมีการสกัดคอนกรีต เพ่ือมีการวางสาย เมื่อ
สกัดคอนกรีตแล้วต้องมีการเทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายแก้ว      ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯ อยากจะเรียนถามท่านผู้บริหารอย่างถนนเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ 4  ผมเห็นแร็คไฟฟ้า จะเปลี่ยนใหม่หมดลงพ้ืนดินใช่หรือไม่  ผมไม่ทราบว่า

เขาจะท าอย่างไรกันแน่ เพราะอย่างที่หมู่ 8 ก็ฝั่งลงใต้ดิน มาหมู่ที่ 1 และหมู่
ที่  6 ทั้งสองฝั่งนี้ผมยังงงอยู่  จะท าอย่างไรตอนนี้งบประมาณตัวนี้ผ่าน
เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ครับ สามารถท าได้มาแก้ไขเรื่องฝั่งดินกลบอย่างเดียว
ใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ถนนเทศบาล 4 ที่ได้ติดแร็คบนหัวเสาแล้ว จะ 



9 
 
รองนายกฯ จะรื้อลงทั้งหมดครับ เพราะว่าอย่างที่ได้ชี้แจงไปว่าระดับไม่สูงมาก จะรื้อลง

พ้ืนทั้งหมดจากเทศบาล 4 ไปถึงหน้าบ้าน ส.ท.ประพัฒน์ สี่แยกบ้านโปร่ง 
จากสี่แยกบ้านโปร่งไปถึงถนนบ้านโปร่ง จนไปเชื่อมต่อจากของเดิม เป็นทาง
ที่จะแยกเข้าหนองบัวบานจะเป็นงานฝั่งกลบทั้งหมดเลยครับ เพื่อภูมิทัศน์ 
และจะมีบางจุดที่เดินลอยเป็นบางช่วง อย่างเช่นในเตาปูน  และข้างตลาด
ทับกวาง 1  เพราะถ้าจะไปเดินลอยฝั่งที่ไม่มีเสาไฟของการไฟฟ้า ท่านลอง
นึกภาพดูครับว่าน่ามองหรือไม่ เห็นแล้วรับไม่ได้ ขอบคุณครับ  

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมจะสอบถามเรื่องสายเดิมจะเป็น 
รองนายกฯ THW 16×2 มม2 ตัวใหม่เป็นสาย NYY 3x6 มม2 อยากจะให้ชี้แจงให้สมาชิก

สภาฯ เข้าใจว่ามีความต่างกันอย่างไร เวลาจ่ายไฟแล้วมีผลอย่างไร 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ สาย THW คือสายคอรเ์ดียวแต่เป็น 2 เส้น ขนาน 
รองนายกฯ ที่ระบุในสัญญาเดิมจะเป็น 16 สแควร์ เป็นสายทองแดงจะมีฉนวนชั้นเดียว

เหมาะส าหรับการเดินลอย แต่ถ้าเราปรับลงพ้ืนดิน จะเป็นสาย NYY 3x6 
มม2  ซ่ึงมีฉนวน 3 ชั้นซึ่งจะทนกับการถูกน้ า ถูกกระทบกระเทือน ความ
แข็งแรงทนทานจะมีมากกว่ากันครับ และเกี่ยวกับกระแสไฟ โคมทุกวันนี้
เป็น LED ขนาด 150 วัตต์ ซึ่งกินกระแสไฟน้อยมากครับ แล้วในแต่ละช่วง
แต่ละจุดจะมีการตัดเป็นช่วงๆ มีการติดตั้งระบบจ่ายไฟโดยที่ไม่ได้จ่าย
ทั้งหมด จะมีการจ่ายเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจุด ขอบคุณ
มากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ อยากทราบว่า 16 สแควร์ ลดเหลือ 6 สแควร์  
รองประธานสภาฯ ใช่ไหมครับ สาย 3 คอร์ หรือ 1 คอร์ ลดมากไปหรือไม่ ท าไมต้องใช้ 
 3 คอร์  
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นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ จากการค านวณ สาย 3×6 จะเป็นสาย 3 คอร ์
ส่วนที่รองนายกฯ   ส่วนที่จะใช้กระแสไฟจริง เป็น 2 คอร ์ส่วนอีก 1 คอร ์จะเป็นการลิงคต์่อ
    ระบบกราวด์ถึงกันหมดป้องกันฟ้าผ่า ไฟลัดวงจรครับ ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือ
ขึ้น  

  
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 15 เสียง  ประธานสภาฯ และ
รองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม เพ่ือจัดท า
นายกฯ    โครงการ ดังต่อไปนี้ 
    กองช่าง 

กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง  เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร พร้อมหลอด แอล อี ดี (LED)  
ขนาด 150 วัตต์ จ านวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด
เครือข่าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง 
เป็นจ านวนเงิน 1,847,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และปร.5)  
เหตุผล บริเวณชุมชนบ้านเขามัน (ถนนเทศบาล 4) หมู่ที่ 1 , ชุมชนบ้าน
โป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 , ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 , ชุมชนสะพานสอง 
(ซอย 1) หมู่ที่ 7 ที่บริเวณติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างการติดตั้งสายไฟฟ้าแบบ
สาย THW 16x2 มม2 อาจกีดขวางการใช้พื้นที่ของประชาชนที่สัญจร
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ไป-มา และท าให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนสายฝังดิน NYY 
3x6 มม2 ,ร้อยท่อ HDPE 32 มม2 , งานขุดดินฝังกลบ , งานสกัด
คอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่เทกลับ ท าให้มูลค่างานเพิ่มข้ึน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,847,000.- บาท  
 

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ (๑) 
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เลขาฯ เงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่4 พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายแก้ว   ทุยะนา  เรียนทา่นประธานสภาฯ อยากถามว่าเฉลี่ยแล้วตกต้นละเท่าไหร่ทั้งหมดเลย
สมาชิกสภาฯ   พร้อมเสาสูงกี่เมตรครับ ชาวบ้านฝากถามมาครับ ขอบคุณครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ประมาณการให้จ่าคงเดช ช่างกิตติ  น ามาให้ท่าน ส.ท.แก้วฯ ดู ที่ประมาณ 
เลขาฯ การไว้ทั้งหมด เอาภาพรวม ทั้ง 18 ล้าน เพราะมีหลายอย่างรวมอยู่ด้วยกัน 

เสาไฟ และกล้องวงจรปิด หลังเลิกการประชุมครับ ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ฯ คะ่  
ประธานสภาฯ 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอนิทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ท่านขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ิมเติม ครั้งทีแ่ล้ว 
รองประธานสภาฯ  ที่เราอนุมัติไป 18 ล้าน ครั้งนี้เพ่ิมเติม เพ่ือเปลี่ยนสายจากเดิมกลางอากาศ 

มาเป็นลงดินใช่ไหม มาขอใช้เงินสะสม มีจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมด้วยหรือไม่
ครับ เงินที่เหลือจากงานอย่างอ่ืนหลายงานแล้วน ามารวมได้หรือไม่ครับ 
ท าไมต้องจ่ายขาดอีกจ านวนมาก ถ้าเป็นไปได้เอาจากเงินที่ประมูลเหลือๆ 
มาได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่จ่ายขาดสะสมไว้ 
เลขาฯ เดิม ถ้าไม่พอก็จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม ถ้าเป็นเงินรายได้เราจะใช้เงินที่

เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มาเพ่ิม ถ้าใช้ไม่หมดเงินรายได้ก็จะตกเป็นเงิน
สะสม ซึ่งโครงการนี้ประมูลจริงๆไม่ถึงแปดล้าน เป็นยอดเจ็ดล้านกว่า ใน
ส่วนที่ประมูลเหลือจะตกเป็นเงินสะสมเหมือนเดิม น ามาใช้ไม่ได้ ในส่วนของ
เงินสะสมจะต้องเพ่ิมด้วยเงินสะสมครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์   ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายณฐักิตติ์   เทียนอิทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ประมูลเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นงานเพิ่มใช่หรือไม่ 
รองประธานสภาฯ  ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างคราวที่แล้ว ที่ประชุมเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 62  ที่
    งานยังไม่ได้ท า งานยังไม่เสร็จ แล้วโอนเงินไป ผมอยากให้ส่งมอบงาน 
    เรียบร้อยแล้วค่อยโอนไม่ดีกว่าเหรอครับ  

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมคงไม่ท าอย่างนั้นหรอกครับท่าน ถ้ามันไม่ดีผมก็ไม่ท า ผมคิดว่ามันท าแล้ว
นายกฯ    จะดูสวยงาม เพราะตอนแรกดูแล้วไม่สวยงาม จึงขอเงินเพ่ิมเติม 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอิทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมพูดถึงเก้าโครงการครั้งที่แล้วครับ งานยังไม่ 
รองประธานสภาฯ เสร็จแล้วน าเงินตัวนั้นออกมา เพื่อไปจ่ายเงินค่าออกแบบสระว่ายน้ า ผม

ไม่ได้หมายถึงโครงการนี้ครับ ผมเปรียบเทียบให้ฟังครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯ เงินที่เราขอโอนไปครั้งที่แล้ว ไม่มีการเพ่ิม 
  รองนายกฯ หลักๆเลย คืองานที่ถนนวางท่อระบายน้ าซึ่งในแบบรายการครบถ้วนแล้ว

ครบัไม่มีการมาเบิกเพ่ิม งานบางตัวด าเนินการเสร็จไปหลายตัวแล้ว ส่วนงาน
เรื่องเสาไฟผมอยากให้ท่านมองภูมิทัศน์ มองคณะผู้บริหารและสมาชิกชุดนี้
ว่า หากท่านจะปล่อยให้มันลอยละเกะละกะไปตามแบบ ตามสัญญา ท่าน
คิดว่ามันงามหรือครับ หากถ้าเรารู้ถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างมันจะดีกว่าไหมครับ หรือว่าจะรอให้เขาสร้างเสร็จ
เรียบร้อยส่งงานแล้ว ถึงมาตั้งงบประมาณเพ่ือจะเอาสายลงดินทีหลังครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์   ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 

นายณัฐกิตติ์   เทียนอิทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ จ่ายเงินสะสมผมเห็นด้วยนะครับ แต่ที่ผมพูด 
รองประธานสภาฯ คือเรื่องการประชุมครั้งที่แล้ว ให้เขาส่งมอบงานและเงินเหลือจริงๆ ค่อยขอ

มาใช้ครับ ในกรณีนี้อะไรที่ดีผมเห็นชอบอยู่แล้วเพราะดูสวยงามขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ ทุกคนมีเป้าหมายในสิ่งที่ดีดีและมี
ประธานสภาฯ   ข้อเสนอแนะในสภาแห่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ โครงการนี้จ่ายขาดเงินสะสม 

เพียงแค่ 1,800,000 ท าให้ภูมิทัศน์และภาพรวมที่ดีขึ้นมาก ถ้าเป็นโครงการ
นี้ประธานสภาก็กล้ารับประกันในเรื่องของความสวยงาม 
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญ ส.ท.ธวัชชัยฯ คะ่  
 

นายธวัชชัย  ทองเหลือง เรียนท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามเรื่องโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง 
สมาชิกสภาฯ สว่าง จ านวน 290 ต้น มีทั้งหมด 4 ชุมชนแต่ละชุมชนติดตั้งระยะเท่าไหร่

ชุมชนละก่ีต้น อยากทราบรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ธวัชชัย  ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมาหมาย  แดงประเสริฐ ผมได้ปรึกษากับกองช่าง ตอนนี้ผมจะเอาสายเมนก่อน แสงสว่าง 
นายกฯ กล้องวงจรปิด และ ซอยผมจะส ารวจทีหลังผมจะเพ่ิมเติมให้ทีหลังครับ 

ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายก  ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา   จิรารัตน์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องไฟฟ้าสายใต้ดิน เคยเสนอท่านนายก 
สมาชิกฯ ไปแล้ว หน้าบ้านขอท าสายไฟฟ้าใต้ดินเลย เวลาไฟดับจะได้ไม่ต้องว่า รถชน

เสาไฟฟ้าค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนา ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงจ านวนเสาไฟ บริเวณท่ีก าลัง                             
รองนายกฯ ด าเนินการก่อสร้าง  คือ 

1 .ตลาดทับกวางเสาไฟ 3 ต้น ตู้ควบคุม 1 ชุด  
2. เตาปูนเสาไฟ 14 ต้น ตู้ควบคุม 2 ตู้ กล้อง 2 ชุด 
3. ชุมชนบ้านเขามันเทศบาล 4 เสาไฟ 67 ต้น กล้องวงจรปิด 5 ตัว      
     ตู้ควบคุมกล้อง 3 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 4 ตู้ 
4. บ้านโป่งพัฒนา เสาไฟ 112 ต้น กล้องวงจรปิด 5 ตัว ตู้ควบคุมกล้อง   
    4 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 6 ตู้ 
5. ชุมชนหนองบัวบาน เสาไฟ 53 ต้น กล้องวงจรปิด 8 ตัว ตู้ควบคุมกล้อง 
     5 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 3 ตู้  
6. ชุมชนสะพาน 2 ซอย 1 หมู่ 7 เสาไฟ 6 ต้น กล้องวงจรปิด 4 ชุด      
    ตู้ควบคุมกล้อง 2 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 1 ตู้  
7. ชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซอย 5 เสาไฟ 35 ต้น กล้องวงจรปิด 7 ตัว ตู้ควบคุม 
     กล้อง 4 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 3 ตู้    
 ครบจ านวน  290 ต้นครับ   

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
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นายแก้ว  ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯ กล้องวงจรปิดมารวมที่เทศบาลที่เดี่ยวทั้งหมด 30  
นายกฯ กว่าตัวใช่ไหมครับ การรับประกันหมดสัญญากี่ปีครับ เมื่อเราซื้อมาแล้วเขา

รับประกันกี่ปีครับ ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง   แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กล้องวงจรปิดส าหรับ 
รองนายกฯ ชุดนี้จะมีท้ังหมด 32 ตัว รับประกันนาน 2 ปี ไม่มีข้อแม้ ขอบคุณมากครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีนะคะ ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 จ านวน   15 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร เมื่อเช้าได้คุยกันกับสมาชิก 
สมาชิกฯ สภาฯหลายท่านนะครับว่า ช่วงถนนเทศบาล 6 ทางเข้าตรงสะพานเขียวเริ่ม

ช ารุดลึก ตรงร้านปะยาง อยากจะให้ซ่อมแซมตรงนั้น และจะขอเข้าเทศ
บัญญัติในเรื่องการขยายผิวถนนช่วงเทศบาล 6 เพ่ิมเข้าไปด้วยครับ ช่วงนี้มี
แต่รถพ่วงยาวเข้ามา อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เรื่องท่ี 2 คือ ถนนเทศบาล 5 ได้มี
การปรับภูมิทัศน์มีต้นไม้เกาะกลางสวยงามแต่ช่วงหน้าแล้งจะมีต้นไม้ตายไป
หลายจุดอยากจะให้ซ่อมแซมตรงนั้นเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ท่านรองบุญส่ง จัดการเรื่องซอย 6 นะครับ จ.อ.คงเดช ผมฝากเรื่องต้นไม้ 
นายกเทศมนตรีฯ  ต้นไหนตายก็เอาเปลี่ยนไปเลย ขอบคุณมากครับ  
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  เรียนท่านนายกฯ ค่ะเรื่องซอย 6 ต้องเร่งรัดแก้ไขด่วนแล้ว เพราะว่า
ประธานสภาฯ   รถพ่วงตีโค้งออกไปเส้นนอกเลย อาจเกิดอุบัติเหตุได้ขอบคุณค่ะ 
 
 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ เรื่องซอย 6 ซ่อมชั่วคราวไปก่อน แล้วค่อยเข้าเทศบัญญัต ิผมฝาก 
นายกเทศมนตรีฯ   จ.อ.คงเดชไปส ารวจให้ผมด่วน ถ้าด าเนินการได้ ก็ให้ด าเนินการเลย  
    ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องฝุ่นถนนเทศบาล 4 ไม่ทราบว่าเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ ไปถึงไหนแล้วครับ สิ่งแวดล้อมขณะนี้รถที่วิ่งผ่านไป – มา ชาวบ้าน

เดือดร้อนมากเลย ผมขอฝากผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายก ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ เรื่องนี้ผมเคยแจ้งให้มาร้องที่ศูนย์ด ารงธรรม ตอนนี้ผมด าเนินการอยู่ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ผมบอกเสี่ยอ๊อดให้เข้ามาท า เขายังไม่เห็นเข้ามาท า ฝากคุณฐิติรัตน์ช่วยดูว่า

เรื่องไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายแก้ว     ทุยะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ตรงลานจอดรถมันเป็นถนนลูกรัง เวลาฝนตก 
สมาชิกสภาฯ  มันติดออกมา บ้านเราเป็นถนนลาดยาง พอฝนหยุด 3 วัน แถวนั้นอยู่ไม่ได้

 รถวิ่งสัญจรไป – มา จะเห็นฝุ่นชัดเจนเลย ถ่ายรูปออกมาเห็นชัดเลย ตอนนี้
 ช่วงเช้าเลยยิ่งหนัก ผมเห็นใจหมู่บ้านเขามัน ม.1 ทั้งหมู่ ขอฝากท่านนายกฯ
 นะครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ  
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ประธานสภาฯ 
นายวาสนา   จิรารัตน ์  มี 2 เรื่อง 1.เรื่องขยายไฟหน้าบ้านได้เรียนท่านนายกฯไปแล้วที่อ่างน้ าใจไฟ 
สมาชิกสภาฯ จะตกอยากจะเปลี่ยนหม้อแปลง เวลาเรามีกิจกรรมอะไรไฟจะตกฝากไว้ด้วย

นะคะ และอีกเรื่องอยากจะท าอ่างน้ าใจตอนนี้สวยงามค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีน้ า
ในบ่อเลยอยากให้ท่านายกฯ ท าอย่างไรก็ได้ให้เรามีน้ าใช้ในหน้าแล้ง และ
เมื่อวานเราได้ท ากิจกรรมหมู่ 2 ทุกหมู่เลยค่ะทุกซอยช่วยกัน ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารจะมีแดดไล่มา อยากจะเสนอให้ท าที่กันแดดค่ะ เพราะ
เวลาที่เรานั่งช่วงบ่ายจะแดดร้อนมาก ฝากไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ผมให้กองช่างออกไปส ารวจแล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
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