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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 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. นายชัยพฤกษ์     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางสมใจ          ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
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๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ์   บุดดาพันธ์            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๑. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๒. นายวรเศรษฐ์ ตระกลูน้ าผึ้ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๔. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๕. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๖. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๗. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๑๘. นางลภัส   ชิดชอบ   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๙. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒๐. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒๑. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
๒๒. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๓. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๒๔. นายประดิภาส คล่องดี   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๒๕. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายโยธา 
๒๖. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๒๗. นางสุพรรณศร แทนสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๘. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๙. น.ส.สุรีรัตน ์ รัตนเพิ่ม   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
๓๐. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๓๑. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
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ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  7 วาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ เรื่องรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตร 
ประธานสภาฯ ของบริษัท หินอ่อน จ ากัด ด้วยเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมประจ าท้องที่

จังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ของ
ประทานบัตรเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ของบริษัท หินอ่อน จ ากัด ค าขอ
ประทานบัตรเลขท่ี 39/2551 ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 9 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุ รี  เสร็จสิ้ นแล้ ว เพ่ือให้ เป็น ไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 จึง
ขอเสนอรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอประทาน
บัตรของหินอ่อน จ ากัด ค าขอประทานบัตรเลขที่ 39/2551 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 
ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้โปรดเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือทราบต่อไป 

        
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม  2562 
เวลา 10.00 น.  

นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 31 

มีนาคม  2562   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไมค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนา ฯ ค่ะ 

นางวาสนา   จิรารัตน์  หน้าที่ 1 นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ ถูกต้อง 
สมาชิกสภาฯ   ใช่ไหมคะ 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  เชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ถูกต้องครับ 
เลขานุการฯ 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่คะ  
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ประธานสภาฯ  - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 
31 มีนาคม  2562   เชิญลงมติค่ะ  

 
ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม  2562      
 จ านวน  ๑4  เสียง ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 

เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562      (กอง

ช่าง) 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายกฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง  ไม่เพียงพอแก่

การใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้  

 

 

โอนเพิ่ม 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้ าง
ออกแบบ  ค่ าจ้ างควบคุมงานที่ จ่ าย ให้ แก่ เอกชน  นิ ติ บุ คคล หรือ
บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท คงเหลือ 1,000,000.- บาท รับโอน
เพ่ิม 4,300,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      รวมโอนเพิ่มท้ังสิน้ 4,300,000.- บาท 

โอนลด 
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 1,440,000.- บาท 
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คงเหลือก่อนโอน 1,440,000.- บาท โอน 630,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณกรีนวิวล์ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 
1,344,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 1,344,000.- บาท โอน 622,000.- 
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน 
3. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้างโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ชุมชน    
บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 960,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 420,000.- 
บาท โอน 420,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
4. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยร้านอาหารน้อย หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 1,800,000.- 
บาท คงเหลือก่อนโอน 1,800,000.- บาท โอน 414,000.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
5. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยบ้าน
นางจรูญ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ 7  ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 1,000,000.- บาท โอน 380,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
6. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล.บริเวณชุมชน
นิคมพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 9  ตั้งไว้ 2,100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
2,100,000.- บาท โอน 412,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
7. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 4 
ซอย 4 ชุมชนเขามัน หมู่ที่  1 ตั้งไว้ 700,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 
700,000.- บาท โอน 150,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
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8. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเข้าชุมชนหนองบัวบาน
ถึงถนนเทศบาล 1 ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7  ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน 2,500,000.- บาท โอน 100,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
9. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนชุมชนบ้านสะพานสอง ซอย 1 หมู่ที่ 7  
ตั้งไว้ 750,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 750,000.- บาท โอน 211,000.- 
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน 
10. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 ช่วงข้ามทางรถไฟถึงสี่แยก
โรงเรียนวัดป่าไผ่ หมู่ที่  2 โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ตั้งไว้  
3,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 380,000.- บาท โอน 380,000.- บาท 
(ตัง้จ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
11. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ชุมชนเฟ่ืองฟ้า 
ตั้งไว้  685,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 137,002.- บาท โอน 137,000.- 
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลั กษณ ะรายจ่ ายหมวด อ่ืนๆโครงการส่ ง เสริมการท่ องเที่ ยว ตั้ ง ไว้  
2,100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 125,000.- บาท โอน 125,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 

 

กองสวัสดิการสังคม 
1. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้  1,200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 182,210.- 
บาท  โอน 168,500.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
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กองการศึกษา 
1. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 
ตั้งไว้  500,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 150,500.- บาท  โอน 150,500.- 
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     รวมโอนลดทั้งสิ้น  4,300,000.- บาท   
ระเบียบกฎหมาย    ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ขอไดโ้ปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
    
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ขอเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3 ) พ.ศ.
 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง   
 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
  
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ 
 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนประธานสภาฯ ผมขอสอบถามโครงการฯ ที ่1 – 6 มีการโอนลด 
สมาชิกสภาฯ ค่อนข้างมากจากประมาณการ อยากทราบว่าโครงการฯได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยหรือยัง หรือด าเนินการไปแล้ว 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านเลขาฯค่ะ  
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ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับทั้ง 11 
เลขานุการฯ โครงการฯทางเทศบาลได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เงินที่เหลือมาโอนคือส่วน

ต่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยโครงการที่ 1 - 9 ได้ลงนามเซ็นสัญญาแล้ว 
โครงการที่ 10 - 11 ส่งงานแล้วพร้อมที่จะเบิกจ่าย ทุกโครงการฯที่ขอโอน
ลดด าเนินการแล้วทั้งสิ้น ใช้เงินที่เหลือจ่ายจากโครงการฯ เรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน รอง ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากทราบการโอนเงินก่อสร้างที่ดินออกแบบ 
รองประธานฯ โอนมาเพ่ืออะไรครับ เพราะตั้งไว้ หนึ่งล้านบาท ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ท่าน

น าไปท าอะไรหรือไม่ ที่โอนเพิ่มขึ้นมา หน้าจะชี้แจงให้ละเอียด งบลงทุนที่  1 
- 9 ที่ขอโอนตรงนี้ ที่ท่านได้ด าเนินการไปแล้ว ท่านน่าจะท ารายละเอียดมา
เหมือน ข้อที่ 10 และ 11 หากท่านบอกว่าได้ประมูลแล้วท าไมถึงไม่เขียน
เหมือนข้อ 9 และข้อ 10 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ส าหรับเรื่องแรก เดิมตั้งไว้ 1,000,000.- บาท โอนเพิ่มอีก  
เลขานุการฯ 4 ,300,000.-บาท รวมเป็น  5 ,300,000.- บาท เนื่ องจากนโยบายของ

ผู้บริหารจะท าสระว่ายน้ าและห้องประชุมบริเวณที่ทิ้งขยะเก่า ถนนเทศบาล 
6 ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ที่ 130,000,000.- บาท เทศบาลได้ขอความ
อนุเคราะห์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบให้ทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้แจ้งมาว่ามีภารกิจมากไม่สามารถออกแบบให้ได้ เราได้ขอไปที่ 
อบจ.และเทศบาลเมืองสระบุรี ก็ตอบมาเช่นเดียวกันว่า ไม่มีผู้มีคุณสมบัติที่
รับรองออกแบบได้ เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างเป็นอาคารสองชั้นมีพ้ืนที่ 
5,400 ตารางเมตร ผู้ที่จะออกแบบได้จะต้องเป็นสถาปนิก ระดับวุฒิ 
สถาปนิกสามัญสถาปนิก และสามัญวิศวกรโยธา สามัญวิศวกรไฟฟ้า สามัญ
วิศวกรสุขาภิบาล ที่จะออกแบบได้เพ่ือเซ็นรับรองแบบ ทางเทศบาลมีเพียง
วิศวกรโยธาภาคี วิศวกรโยธา ไม่สามารถรับรองแบบซึ่งมีเนื้อที่กว้างได้ จึง
จ าเป็นจะต้องมีการจ้างเหมาบริการ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ้างเหมาบริการการออกแบบวงเงิน 130 ล้าน ก าหนดค่าออกแบบไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 4 ประมาณ 5,200,000 บาท เรื่องการโอนเงินทั้ง 9 โครงการ
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ด าเนินการหมดแล้ว ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ผู้รับจ้างยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ในส่วนโครงการที่ 10 และ 11 มีการส่งมอบงานแล้วพร้อมที่จะ
เบิกจ่าย ส่วนที่เหลือโครงการที่ 1 - 9 ยังไม่มีการส่งมอบงานยอดเงินก่อน
โอนยังคงยอดเดิม เงินที่เหลือคือเงินที่หักลบกับโครงการแล้ว ในส่วนของ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด าเนินการแล้ว โครงการศึกษาดูงาน และ
โครงการรดน้ า  ขอพรได้เบิกจ่ายแล้ว ส่วนที่ยังไม่ด าเนินการยังคงเหลือเต็ม 
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรอง ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์ ในการขอโอนเพิ่มท าไมถึงไม่แจ้งรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 
รองประธานฯ ทราบ อยากให้เรียบร้อยก่อนหากเงินเหลือท่านค่อยมาท าอย่างอ่ืน ขอบคุณ

มากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรอง ณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องโครงการก่อสร้าง คสล. ถนนเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ 4 ซอย 2 ที่ผมได้ประชุมแผนพัฒนากับท่านเลขาฯ ถนนตรงนั้นหากจะเทผม

ขอให้เทวางท่อระบายน้ าด้วย เนื่องจากว่าพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น 
จะมีน้ าไหลลงมาท่ีชาวบ้าน ผมเคยเสนอให้วางท่อระบายน้ าด้วย ท่านเลขาฯ 
ได้แจ้งว่าได้ ผมคิดว่าน่าจะวางท่อระบายน้ าไว้ด้วยนะครับ เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก ขอบคุณครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ  ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่ง ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง    แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
รองนายกฯ ส าหรับเส้นที่ ส.ท.ประพัฒน์ฯ บอกคือ เทศบาล 4 ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจากการที่ได้ปรึกษากันแล้วในการวางท่อจะต้องมี
ล ารางที่จะรับน้ าต่อไป ถ้าไปวางแล้วน้ าไม่มีที่จะไป จะส่งกลิ่นเหม็นคาอยู่ใน
ท่อรบกวนชาวบ้าน ทางผู้เกี่ยวข้องในเมื่อบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติแล้วก็
ด าเนินการไปก่อนหากมีอะไรในภายหน้าเราค่อยมาว่ากันอีก วางท่อ
ด้านหน้าถนนเทศบาล 4 ให้เรียบร้อย เพราะตอนนี้ทางด้านหน้าถนน
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เทศบาล 4 ไม่มีท่อระบายน้ า ถ้าไม่มีที่ไปจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน 
ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก ขออนุญาตครับ ถ้าน้ าไปลงที่ชาวบ้านแล้วส่งกลิ่นเหม็น จะยิ่งเดือดร้อนกว่า 
สมาชิกสภาฯ ที่จะมาลงทางสาธารณะหรือครับ ผมว่าทุกที่ตอนนี้ แม้แต่บ้านจัดสรร เดี๋ยว

ชาวบ้านจะว่าได้ ว่าท าไมฝ่ายผู้บริหารไม่มาดูบ้าง ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ เรียนเชิญท่าน นายก ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ประมูลไปแล้วหากมีปัญหาอะไรเรามาหาทางแก้ดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 
นายกฯ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายแก้ว  ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ถนนเทศบาล 4 ตรงนี้มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ 
สมาชิกสภาฯ มันวางท่อไม่ได้ เพราะน้ าไหลไปด้านทิศตะวันตกไม่สมดุลกับทางด้านสนาม

กอล์ฟ ถึงท าได้น้ าก็ไม่ไหลอยู่ดีครับผมไปส ารวจมาแล้ว ถ้าท าถนนท าได้ แต่
ถ้าท าท่อระบายน้ าไม่ได้ครับ ตรงนี้แล้วแต่ท่านผู้บริหารพิจารณาว่าจะท า
หรือไม่ท าขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขอขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ครับ แบบนี้พวกเราหาทางแก้ไข หากไม่ดีมา 
นายกฯ ปรึกษากันครับ ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย สมาชิกฯ 
ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ด้วยคะแนนเสียง
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จ านวน 13 เสียง  ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 
เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด,กองสวัสดิการฯ) 
  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
นายกฯ    งบประมาณ  พ.ศ. 2562   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 
    ส านักปลัดเทศบาล   
    โอนลดงบประมาณ  
    แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน 
    ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   1. โครงการงานวันรัฐพิธี     ตั้งไว้  3,000,000.- บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ หรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  เช่นงานรับเสด็จฯ  งานเฉลิมฉลอง  งานรัฐพิธี  งาน  
12 สิงหามหาราชินีงาน 5  ธันวามหาราชงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
งานเทิดพระเกียรติ  วันปิยมหาราช วันจักรี เป็นต้น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท โอนลด 350,000.- บาท  ใช้ไป 66,530.- 
บาท คงเหลือ 2,583,470. -บาท  ขออนุมัติโอนลด 193,000.- บาท  
รวมขออนุมัติลดไปโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 193,000.- บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงห้องสุขาเทศบาลเมืองทับกวาง  จ านวน 100,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลหรือสิ่งก่อสร้างที่
จ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง ฯลฯ เช่น ระบบระบายน้ าทิ้ง ท่อส้วมและบ่อ



12 
 

ซึม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ปรับปรุงทางลาดส านักงานเทศบาลเมืองทับกวาง จ านวน 93,000.- บาท  

- เพ่ือจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก ให้คนพิการ มีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการการสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ส่งผล
ให้คนพิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

    โอนลดงบประมาณ 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง  อปพร. 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง  อปพร.  จ านวน  500 ,000.-  บาท 
คงเหลือก่อนโอน  500,000.-  บาท  ขอโอนลด  20,000.- บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

    โอนลด  20,000.-  บาท  

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
- ไดโว่สูบน้ า จ านวน  4  เครื่องๆ ละ  5,000.-  บาท  เป็นเงิน20,000.-  

บาท      
เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ ไดโว่สูบน้ า   2   นิ้ ว   ก าลั งไฟ ฟ้า   750 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าในบ้านทั่วไป 220 Vความถี่ไฟฟ้าบ้านทั่วไป 50 เฮิร์ตส่งขึ้น
สูงสุด  15  เมตรปริมาณน้ าสูงสุด 166 ลิตร/นาทีระยะส่งแนวราบ   70  
เมตรขนาดท่อ  2  นิ้วรอบ/นาที  2,860 รอบ/นาทีขนาด  42×23×22 
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เซนติเมตรน้ าหนักเฉพาะตัว  11.1  กิโลกรัม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

    รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  20,000.-  บาท 

    กองสวัสดิการและสังคม 
    โอนลดงบประมาณ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
    ค่าวัสดุส านักงาน      ตั้งไว้ 50,000.-บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.- บาท  ใช้ไป 11,670.- บาท คงเหลือ 
38,330.- บาท ขออนุมัติโอนลด 3,500.- บาท  

    รวมขออนุมัติโอนลด 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  
    หมวดครุภัณฑ์  
    ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   จ านวน  3,500 บาท 

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคาเครื่อง
ละ 700 บาท จ านวน 5 เครื่อง 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  

    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
    - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 volts ,    3 volts และ 1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย 
รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  3,500.- บาท (สามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

    ระเบียบกฎหมาย 
  ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง
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งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กร
เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ3 )  พ.ศ.
 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง   
 ที่ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น   

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 14 เสียง  
ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ตามท่ีกองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
นายกฯ 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

เมืองทับกวาง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 
กันยายน  2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัด
ป่าไผ่  เชื่อมถนนโรงปูนซิ เมนต์ไทย ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่  8   ตั้งไว้ 
1,100,000.- บาท นั้น 
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เนื่องจากรายละเอียดโครงการไปซ้ ากับโครงการที่ขออนุมัติก่อสร้างไปแล้ว 
ซึ่งอาจท าให้เป็นโครงการซ้ ากันได้ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
โอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยขอโอนไป
ต้ังจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
โอนลดในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดป่าไผ่ 
เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8  คงเหลือก่อนโอน 
1,100,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 1,100,000.- 
บาท  
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนนงบ
ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน บริเวณล า
รางบ้านนางแดงชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่  8 เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต์ไทย 
ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 3/2562  เป็นจ านวนเงิน 
1,100,000.- บาท 
รวมเป็นโอนเงินไปตั้งรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,100,000.-บาท 

 

ระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 31 การ
โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี และ หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ 
ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการ
เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัย
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งบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ 

  ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณาต่อไป 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.

2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะ
กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปี หมวด 5 ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมี
เหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้
เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้ อีกภายใน
ระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้ ครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่ม ีขอความเห็นชอบในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 

 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 14 เสียง  
 ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
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นายประสพสุข บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องถนนมอเตอร์เวย์ ที่ก่อสร้างสะพานข้ามถนน 
สมาชิกสภาฯ เทศบาล 5 ช่วงก่อนถึงบ้านไทย ตอนนี้มีแบริเออร์กั้นอยู่ด้านข้าง และมีการ

ขุดหลุมตรงตอหม้อข้างทาง สัญญาณไฟเตือนไม่มีเลยครับ ท าให้เกิด
อุบัติเหตุ ตรงเขาเกตุก็ไม่มี อยากแนะน าให้เทศบาลประสานกับทางด่วน
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนทุกจุดนะครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญทา่นนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ   
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ฝากจ่าคงเดชช่วยประสานกับผู้รับเหมามอเตอร์เวย์ให้ติดแสงสว่างให้ 
นายกเทศมนตรีฯ  ชาวบ้านรู้ด้วย ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว้     ทุยะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ อยากฝากถึงคณะผู้บริหารเรื่องทางด่วนที่ท า 
สมาชิกสภาฯ ท่อระบายน้ าตั้งแต่หน้าวัดเขามันถึงหอนาฬิกาไปถึงบ้านไทย ตอนนี้เขายก

ท่อออกหมดเลย อยากทราบว่าเขาได้แจ้งเทศบาลหรือไม่ เพราะช่วงนี้เข้า
หน้าฝนแล้ว ผมกลัวว่าจะไปท่วมพ้ืนที่ชาวบ้าน ขอบคุณมากครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ จุดนั้นเป็นจุดก่อนถึงวัดบ้านไทย เป็นช่วงที่เขา 
สมาชิกสภาฯ ก่อสร้างสะพานข้าม ท่อพักระบายน้ าของเราไปตรงแนวที่เขาก่อสร้างทาง

ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มาประสานกับทางกองช่างแล้วว่า เขาจะขอรื้อข้ึนแล้ว
จะด าเนินการติดตั้งคนื ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมต้องขอขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ที่ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตา เพ่ือที่เราจะได้ 
สมาชิกสภาฯ ช่วยกันแก้ปัญหาครับ ขอบคุณครับ 
   
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
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เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 


