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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 

วันจันทรท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ช้ัน 4  

----------------------- 
ผูมาประชุม 

๑. นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายไพบูลย       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายแกว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายประสงค เงินแกว            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายประสพสุข   บุดดาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นางเบญจวรรณ  ใจสงูเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางทิพยวรรณ   บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นายใจเพชร       สวางเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นายพรมมา นอยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นางวาสนา        จิรารัตน            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นางสมใจ คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นายชัยพฤกษ     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผูไมมาประชุม 
       1. นายธณัท  บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
                           
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. นายสมพงษ หมอนภักดี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. รอยตรี กําจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๘. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๐. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
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๑๑. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
๑๒. นายสุรศักดิ์ สมภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๓. น.ส.องคอร วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๔. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๕. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๖. นางฐิติรัตน บูรณวินิช  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๗. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางลภัส   ชิดชอบ   หวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๑๙. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๐. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๑. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๒. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๓. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๔. น.ส.รุงทิพย พุทธจันทร  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๒๕. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสังเคราะห 
๒๖. นายวัชรินทร เมธีกุล   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๗. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๒๘. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๒๙. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๐. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๓๑. นายวรวุธ อวบสันเทียะ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๒. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๓. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์   ผช.เจาพนักงานธุรการ 
๓๔. น.ส.วราภรณ     พฤทธิสาริกร   ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้ เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาฯ   ครั้งท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  6 วาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ไมมี 
ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ   
    สมัยแรก  ประจําป 2561 วันอังคาร ท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 
    10.00 น.  
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 2561 วันอังคารท่ี 27 

กุมภาพันธ  2561  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม  

  - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2561 วันอังคาร ท่ี 
27 กุมภาพันธ  2561   เชิญลงมติคะ  

 
ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยแรก ประจําป 2561 วันอังคาร ท่ี 27 กุมภาพันธ  2561 
 จํานวน  ๑4  เสียง  ไมออกเสียง 2 เสียง  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (วาระท่ี 2) แปรญัตติ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค  เงินแกว  ตามท่ีคณะผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย นายสมหมาย แดงประเสริฐ   
สมาชิกสภาฯ   นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  ไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
    (เพ่ิมเติม)  ฉบับท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือขอความ 
    เห็นชอบตอสภาเทศบาล  และสภาเทศบาลไดมีมติ 
 รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  
 2561  และกําหนดแปรญัตติภายใน  2  วัน 
 

   คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ  ซ่ึงประกอบดวย 
  1.  นายประสงค  เงินแกว  ประธานกรรมการ 
  2.  นายไพบูลย  ชมทว ี  กรรมการ 
  3.  นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน กรรมการ 
 

  ไดรวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี  1  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561  ในวันท่ี   2  มีนาคม  2561   เวลา  
 09.00 - 12.00 น.  ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  หรื อ
 แกไขแตอยางใด  ใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ เห็นควรนําเสนอสภา
 เทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบในวาระท่ี  2  และวาระท่ี 3 ตอไป 
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นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดอาน
ประธานสภาฯ   รายงานไปแลว ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมแต 
    อยางใด  จึงขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561  
    (วาระท่ี 2 ) แปรญัตติ ขอใหยกมือข้ึน 
 

ท่ีประชุม  มีมติ เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (วาระท่ี 2) แปรญัตติ จํานวน ๑4 เสียง 
 ไมออกเสียง 2 เสียง  
 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาฯ (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 3 )  
 ตราเทศบัญญัติ  สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 3 ) 
 ใหตราเปนเทศบัญญัติ ขอใหยกมือข้ึน 
 
มตท่ีิประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) 
 ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระท่ี 3 ) ใหตราเปน       

เทศบัญญัติ  จํานวน ๑4 เสียง  ไมออกเสียง  2  เสียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม    
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้   
  สํานักปลัดเทศบาล 
  โอนตั้งรายการใหม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งบลงทุน  คาครุภัณฑ 
  คาครุภัณฑสํานักงาน 
  1. จัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน      ตั้งไว 4,500.- บาท  
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน  1 ตัว  เปนเงิน  4,500.- บาท  
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 ตั้งจายจากเงินรายได เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  2. จัดซ้ือตูเหล็ก    ตั้งไว 2,800.- บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก 10 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง  เปนเงิน 2,800.- 
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  3. จัดซ้ือชั้นอเนกประสงค  8 ชอง   ตั้งไว  1,200.- บาท  
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นอเนกประสงค 8 ชอง  จํานวน 1 หลัง  เปนเงิน 
 1,200.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏใน
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
  4. จัดซ้ือชั้นไมอเนกประสงค 6 ชอง  ตั้งไว 1,000.- บาท  
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชั้นไมอเนกประสงค 6 ชอง จํานวน 1 หลัง  เปนเงิน 
 1,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได เนื่องจากครุภัณฑท่ีจัดซ้ือไมปรากฏใน
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  

  โอนลดงบประมาณ  
  คาใชสอย 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
 อ่ืนๆ   
  โครงการสงเสริมการทองเท่ียว ตั้งไวจํานวน  3,000,000.- บาท 
  สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล คาจาง
 เหมาตกแตงสถานท่ี คาพิธีเปดโครงการคาจางเหมาเครื่องปนไฟ คาเครื่อง
 เสียง คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ คาจางเหมาเวที คาจาง
 เหมาจัดดอกไมในพิธีเปด คาจางผูกผา ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
 เก่ียวของ โดยถัวจายภายในวงเงิน 3,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
 รายได  ตั้งไว 3,000,000.- บาท    ใชไป  1,960,840.- บาท  คงเหลือ 
 1,039,160.- บาท  ขออนุมัติโอนลด 9,500.- บาท    

 ท้ังนี้ เปนการปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
 จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ขอไดโปรดเสนอ
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 ตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป ขอแสดงความ 
 นับถือ 

นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ ตามท่ีทานนายกฯ เสนอญัตติ สมาชิกทานใดมีขอ  
ประธานสภาฯ  สงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ ถาไมมี ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติโอน
  เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕61  เพ่ือไปตั้งเปน
  รายการใหม สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 

ท่ีประชุม  มีมติ เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม จํานวน  ๑4  เสียง  ไมออกเสียง  
2  เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ                     
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯคะ 
ประธานสภาฯ  
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ เนื่องจากรายการ “ก๊ิกดู ซุปตาร เงินลาน” โดย บริษัท เจ เอส แอล 
นายกเทศมนตรี      โกลบอล มีเดีย จํากัด ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 15.45 - 16.45 น.

 ทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ดําเนินรายการ โดยคุณเกียรติ  
  กิจเจริญ และคุณสัญญา คุณากร ไดทําการคัดเลือกนักรองจากจังหวัด

 สระบุรี เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 61 ท่ีผานมา ท้ังนี้ ทางรายการขอแจงผล
 การคัดเลือกนักรองเพ่ือเปนตัวแทนในจังหวัดสระบุรี มี 2 คน มีรายชื่อ
 ดังตอไปนี้  1. นายชิตพล แกวสาร (อน) ท่ีอยู 89/2 ม.2 ต.ทับกวาง  

  อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  
  2. นางทับทิม นอยเสนา(ทิม) ท่ีอยู 139 ม.4 ต.ทับกวาง อ.แกงคอย  
  จ.สระบุรี  
   และไดกําหนดวันบันทึกเทปคือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 โดยผูแขงขันท้ัง 2 

 คนจะตองเดินทางมาพักท่ีกรุงเทพฯ ในวันท่ี 5 มีนาคม (เช็คอินหลังเท่ียง) 
 ท่ี AOA APARTMENT ลาดพราว 101 ซอย 38 ซ่ึงทางรายการมีหองพัก
 ให ผูแขงขันและทีมงาน จํานวน 3 หอง พักไดหองละ 2 คน ในสวนของ
 กองเชียรจํานวน 60 คน จะตองเดินทางมาถึง สตูดิโอ บริษัท เจ เอส แอล      
 โกลบอล มีเดีย จํากัด ลาดพราว ซอย 107 ในวันท่ี 6 มีนาคม 61 เวลา 
 14.00 น. และรวมบันทึกเทปรายการจนถึงเวลา 20.00 น. โดยทาง
 รายการมีคาพาหนะในสวนของกองเชียรเปนเงิน 15,000.- บาท และขาว
 กลองพรอมน้ําดื่มรับรอง   
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นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ  สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขออนุญาตปดประชุมคะ 
 

เลิกประชุมเวลา  10.50 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 


