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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2562 

วันจันทร ท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ   หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ช้ัน 4  

----------------------- 
ผูมาประชุม 

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

 
ผูไมมาประชุม 

๑.  นางสมใจ          คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. รอยตรี กําจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ หมอนภักดี                   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปยะพงษ  แดงประเสริฐ  ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
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๑๑. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๒. นายวรเศรษฐ ตระกลูน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๓. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๔. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๕. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  รก.ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนฯ 
๑๖. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางบุศรา วรรณมณีโรจน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
๑๘. นางปลายออ ปญจะโรทัย  หน.ฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๙. นางลภัส   ชิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๐. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๑. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
๒๒. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๓. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๔. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสังเคราะห 
๒๕. นายประดิภาส คลองดี   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๖. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๒๗. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายโยธา 
๒๘. นางณพัชร วรรณวิเศษ  นักวิเคราะหนโยบายฯ 
๒๙. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๓๐. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๑. น.ส.สุรีรัตน รัตนเพ่ิม   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
๓๒. น.ส.วราภรณ     พฤทธิสาริกร                ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
๓๓. น.ส.อมรรัตน     รถกล คนงาน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้ เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาฯ   ประจําป พ.ศ. ๒๕62 วันจันทร ท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  7 วาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน 1. เรื่อง คําชี้แจงเรื่องการอนุมัติ/อนุญาตโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 
ประธานสภาฯ   ขนาด 150 เมกะวัตต ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) 
  ตามท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง 
  คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย(คณะ
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  กรรมการฯ)สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน ขนาด 150 เมกะวัตต
  ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงมีสถาน
  ประกอบการตั้งอยู ณ เลขท่ี 304 หมูท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลทับกวาง 
  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบกิจการโดยใชเชื้อเพลิงถานหิน    
  (ซับบิทูมินัส) และเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพ่ือดําเนินการจัดรับฟงความคิดเห็น
  ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตาม “มาตรา 58”ของรัฐธรรมนูญแหง
  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ “ประกาศกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการระเบียบปฏิบัต ิ
  และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
  ท้ั งทางด าน คุณภาพสิ่ งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
 (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2560” โดยคณะกรรมการฯไดจัดรับฟงความคิดเห็นข้ึน
  เม่ือวันอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส         
 รีสอรท อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และไดสรุปรายงานการรับฟงความ
 คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 
 ขนาด 150 เมกะวัตต ของบริษัทฯ (รายงานการรับฟงความคิดเห็นฯ) เพ่ือ
  ประกอบการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 47 และมาตรา 48 ตามพระราช
 บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 แลวนั้น 
   สาํนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของ กกพ. ขอเรียนวาในคราว
  การประชุม กกพ. ครั้งท่ี 54/2561 (ครั้งท่ี 555) เม่ือวันศุกรท่ี 7  
  ธันวาคม 2561 ไดพิจารณาเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริงตางๆ แลวมี
 มติเห็นชอบการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟา ใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟา 
 ใบอนุญาตจําหนายไฟฟา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงาน
 ไฟฟา ลําดับท่ี 88(2) และใบอนุญาตใหผลิตพลังงานควบคุม ใหแกบริษัทฯ
 โดยมีรายละเอียดคําชี้แจงการอนุญาตตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังนี้ ทานสามารถ 
 Download เอกสารดังกลาวไดท่ี www.erc.or.th 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะหเผยแพรคําชี้แจง
 ดังกลาวตอสาธารณะตอไปดวยจะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ) 
 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน รายละเอียดตามท่ีแนบ 
 2. ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 ของเทศบาลเมือง   
  ทับกวาง ดวยเทศบาลเมืองทับกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 ของเทศบาล
 เมืองทับกวาง เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงผูบริหารได
 อนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว  เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
 2548 ขอ 24 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 9,ขอ 10 เทศบาลเมือง 

http://www.erc.or.th/
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 ทับกวาง จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม
 และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5 ของเทศบาลเมืองทับกวาง ท้ังนี้ ตั้ ง แ ต บั ด นี้
 เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) นาย
 สมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
    สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2561 วันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561 
    เวลา 10.00 น.  
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาฯ   ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ประธานสภาฯ  ทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2561 วันจันทรท่ี 3 ธันวาคม  

2561 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ หรือไม  
  - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมฯ  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป 2561 วันจันทรท่ี 
3 ธันวาคม 2561  เชิญลงมติคะ  

 
ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2561 วันจันทร ท่ี 3 ธันวาคม  2561   
 จํานวน  ๑4  เสียง ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 

เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําป พ.ศ. 2562 

และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมี
กําหนดไมเกิน 30 วัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2554 ขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปในแตละสมัยในปนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ี
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใช
บังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปน
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ประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สาระสําคัญ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ของทุกป จะตองกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  มีก่ีสมัย  
กําหนดระยะเวลา วันเริ่มตน และวันสิ้นสุด 

 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ นําเสนอกําหนดสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2562  และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 

พ.ศ. 2563 คะ เรียนเชิญ ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ 
นายประสงค  เงินแกว ผมขออนุญาตเสนอ สมัยประชุมสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ  
สมาชิกสภาฯ สมัยท่ี 2 เริ่มวันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม  2562 , สมัยสามัญ สมัยท่ี 3    

เริ่มวันจันทรท่ี 5 สิงหาคม 2562 , สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เริ่มวันจันทรท่ี   
4 พฤศจิกายน 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563  
เริ่มวันจันทรท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 แตละสมัยมีกําหนดเวลา 30 วัน 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน สมาชิกฯ ทานอ่ืนจะนําเสนออีกหรือไมคะ ถาไมมีทานอ่ืนเสนอ แสดงวา 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทุกทานเห็นดวยกับทาน ส.ท.ประสงคฯ นะคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจําป พ.ศ. 2562  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2 วันจันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 ,  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วัน
จันทรท่ี 5 สิงหาคม 2562 ,  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันจันทรท่ี 4 
พฤศจิกายน 2562  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 วัน
จันทรท่ี 3 กุมภาพันธ 2563  ดวยคะแนนเสยีงจํานวน 14 เสียง  
ประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 2 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) 
  
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
นายกฯ งบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 
 กองชาง 

 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุกอสราง                  

 ตั้งไว 1,700,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 1,404,880.- บาท โอนลดไป
 ตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 200,000. - บาท   

 

 รวมเปนเงินโอนลด จํานวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) 
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 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

 ไฟฟาและวิทย ุจัดซ้ือหมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ลูก หมอแปลงไฟฟา ขนาด 
 50 KVA ระบบไฟ 22000-400/230 V 50 Hz พรอมอุปกรณประกอบ
 หัวเสา Lightning Arrestor 21 KV  Drop Out Fuse 27 KV, Drop Out 
 Fuse Covers 46 KV, LT switch 500 v. 400 A. และอุปกรณเชื่อมตอ
 ระบบไฟฟ า เปน ไปตามมาตรฐานของการไฟฟา  เปนจํ านวนเ งิน 
 200,000. - บาท แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
 และเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 5/2562 ท่ี 65 หนาท่ี 37 

     รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 200,000.- บาท (สองแสน
 บาทถวน) 

 ท้ังนี้  เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี 2 และ3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
 ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
 ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

 ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ  

นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ ขอเชิญทานเลขาฯชี้แจงระเบียบคะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ องคกร
เลขานุการฯ ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3 )  พ.ศ.
 2543 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  
 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง   
 ท่ีทําใหลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ครับ 
  
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไมคะ ถาไมมีขอ 
ประธานสภาฯ ความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ
ขอใหยกมือข้ึน  

  
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงจํานวน 
14 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จํานวน 2
เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณเกินหนึ่ง

ปงบประมาณ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกฯ  เสนอญัตติตอท่ีประชุมคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติกอหนี้ผูกพัน 
นายกฯ งบประมาณเกินหนึ่งปงบประมาณ เนื่องจากเทศบาลมีความประสงค จาง
 เหมาบริการ(เชา) รถยนตประจําตําแหนงปลัดเทศบาล 4 ประตู ไมเกิน 7  
 ท่ีนั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,000 ซีซี ระยะเวลาการเชา 
 5 ป ในอัตราไมเกินเดือนละ 26,100.- บาท  (ตามหนังสือกระทรวง     
 การคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 64 ลงวันท่ี 4กรกฎาคม 2555 
 เรื่อง อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ และหนังสือกรมสงเสริมการ
 ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 587 ลงวันท่ี 11 เมษายน 
 2549) โดยขอกอหนี้ผูกพันตั้งแต ปงบประมาณป 2562 
   ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ขอ 38 
 ภายใตบัง คับขอ 9  ขอ 17 ขอ 21 และขอ 34 การกอหนี้ผูกพัน
 งบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหกระทําไดโดยความ
 เห็นชอบจากสภาทองถ่ิน และจัดทําเปนงบประมาณรายจายตามข้ันตอน
 ของกฎหมาย 
   ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือ
 พิจารณาตอไป ขอแสดงความนับถือ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ  เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าด วยวิ ธีการงบประมาณของ    
เลขานุการฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) 
 พ.ศ. 2543 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ขอ 38 ภายใตบังคับ ขอ 9 
 ขอ 17 ขอ 21 และขอ 34 การกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายเกินกวา
 หนึ่งปงบประมาณ ใหทําไดโดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน และจัดทํา
 เปนงบประมาณรายจายตามข้ันตอนของกฎหมาย การกอหนี้ผูกพัน

 งบประมาณรายจายเกินกวาหนึง่ปงบประมาณ สําหรับโครงการใด โครงการ

 หนึ่งจะกระทําไดเม่ือมีความจําเปนท่ีไมอาจแยกงบประมาณตั้งจาย และ

 ดําเนินการในแตละปงบประมาณไดซ่ึงเปนโครงการประเภทท่ีดินและ

 สิ่งกอสราง ท่ีไมอาจแยกการจัดซ้ือจัดจางไดเปนสวนๆ และมีรายไดไม  

 เพียงพอท่ีจะดําเนินการใน ปงบประมาณเดียว ใหกอหนี้ผูกพันไดไมเกิน

 ปงบประมาณถัดไปและงบประมาณท่ีจะกอหนี้ผูกพัน จะตองไมเกินรอยละ 
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 หาสิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของงบประมาณปท่ีผานมาโดย
 จะตองระบุในงบประมาณรายจายในปปจจุบนั และในปงบประมาณถัดไปให
 ชัดเจน  ในการเชารถยนต กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีการเชารถยนต
 ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 64 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 
 เรื่อง อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 24 
 เมษายน 2555 และเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบตาม
 กระทรวงการคลังเสนอ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําสัญญาเชารถยนตมาใชใน
 ราชการจาก 3 ป เปน 5 ป และอัตราคาเชารถยนตต่ําสุดคือ 26,100.- 
 บาท และตามหนังสือดวนท่ีสุด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 
 0808.2/ว 587 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2549 การเชารถยนตขององคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังโดย
 อนุโลม  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ  
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอสอบถามเรื่องงบผูกพันเปนระยะเวลา 5 ป 
สมาชิกสภาฯ   ทุกปเราตองนําเขาเทศบัญญัติหรือไม หรืออนุมัติครั้งนี้ครั้งเดียวแลวผานไป 
    5 ป ครับ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ  ทําสัญญา 5 ป เลยครับ 
เลขานุการฯ  
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมคะ เรียนเชิญคะ  
ประธานสภาฯ ถาไมมี ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณเกินหนึ่ง

งบประมาณ  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณเกินหนึ่งปงบประมาณ 
 จํานวน   14 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

จํานวน 2 เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติตอท่ีประชุมคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดทํา 
นายกฯ  โครงการ ดังตอไปนี้ 
  กองชาง 

  กองชางมีความประสงคขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟฟา 
 สองสวาง ความสูง 7.00 เมตร บริเวณสํานักสงฆถํ้านาคราชถึงวัดถํ้า    
 พระโพธิสัตว หมูท่ี 10 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ความสูง 7.00 เมตร พรอม
 หลอด แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต จํานวน 200 ตน พรอมติดตั้ง
 กลองวงจรปดชนิดเครือขายพรอมอุปกรณ จํานวน 19 ชุด เปนจํานวนเงิน 
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 15,323,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 เลขท่ี 1/2562  เหตุผล   เปนการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนพึงไดรับ
 จากรัฐ  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพยสิน ไฟฟาสาธารณะจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการชวยลดอุบัติเหตุบน
 ทองถนน ปญหาการม่ัวสุมของเยาวชน และลดปญหากออาชญากรรมตางๆ 
 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน   15,323,000.- บาท  
 

 ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน 
 การเบิกจายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ขอ ๘๙ (๑) 
  ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ   ขอเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภาฯ  เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  พ.ศ.2547 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายเงินสะสมได ไม
  เกินรอยละสี่สิบของงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุนของปนั้น โดยไดรับ
 อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
    (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
 สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปน
 การเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
 บําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเรียนมาเพ่ือ
 ทราบครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัย เรียนเชิญทาน ส.ท.ธณัทฯ  
ประธานสภาฯ คะ  
นายธณัท บํารุงราษฎร เรียนทานประธานสภาฯ ไมไดแยกรายละเอียดเสาไฟกับกลอง อันนี้เปน 
สมาชิกสภาฯ ยอดรวมจํานวนเงิน  15,323,000.- บาท ผมอยากใหแยกรายละเอียดไฟ

เปนเงินเทาไหร กลองเปนเงินเทาไหร ผมไมเขาใจ ขอใหแยกรายละเอียดให
ดวย 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญ จ.อ.คงเดช สุดใจ ตอบคําถามคะ 
ประธานสภาฯ 
จ.อ.คงเดช     สุดใจ ขออนุญาตชี้แจงในการติดตั้งเสาสูง 7 เมตร เสาสูงนั้นจะมีกลองติดอยูกับ 
หัวหนาฝายการโยธา เสา เพ่ือประหยัดงบประมาณในการติดตั้งเสา บางจุดก็มีระยะหาง ระยะถ่ี 
 ถนนเสนนั้นมีชวงโคงคอนขางเยอะ 
นายธณัท บํารุงราษฎร ท่ีผมอยากทราบคือรายละเอียดเชนเสาไฟ กลองแยกออกมาเปนราคา 
สมาชิกสภาฯ เทาไหร 
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นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ เอาใบประมาณการมาชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ    
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญ ทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา     จิรารัตน เรียนทานประธานสภาฯ โครงการฯ นี้อยูในแผนหรือไมคะ ทานเลขาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ใชครับอยูในแผน แตในแผนก็ไมไดแยกรายละเอียดเหมือนกันครับ บอก 
เลขานุการสภาฯ เฉพาะจํานวน 200 ตน กลองวงจรปดราคากลางปลาสุดตามท่ีกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือการเศรษฐกิจและสังคม ราคาคอนขางแพง เพราะวาสายกลอง
วงจรปดทุกตัว 19 จุด ตองลากมาท่ีสํานักงานเทศบาลฯ 

นางวาสนา        จิรารัตน ขอบคุณคะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญ ทานรองบุญสง ฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ โครงการนี้เปนโครงการติดตั้งแสงสวาง 
รองนายกฯ ตอจากโคงถํ้านาคราชไปถึงหนาวัดถํ้าพระโพธิสัตว ซ่ึงตอนนี้หมูท่ี 10 ได

สงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวอําเภอแกงคอยอยู ในจํานวนนี้จะมีรายละเอียด
ทุกอยาง เปนสายก่ีเมตรของกลองก่ีจุด เพราะฉะนั้นในการทําเทศบัญญัติจึง
ไดทํารวมเอาไวครับ ถาทานสมาชิกตองการไดรายละเอียด จะเอาไปใหครับ 
และทางหมู 10 ก็เปนแหลงทองเท่ียว ทางอําเภอใหความสําคัญจัดเปน 
ศูนยโอทอป ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานรองบุญสง ฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญทาน เลขาฯ คะ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ครับ ในปท่ีผานมาเราจายขาด 
เลขานุการสภาฯ เงินสะสมไป เปนไฟสองสวางประเภทเดียวกัน ปจจุบันนี้คณะกรรมการ 

ไอซีที จังหวัดก็ยังพิจารณาเรื่องกลองวงจรปดของเราอยู คาดวาเดือนนี้
นาจะจบ เสนอมา 5 – 6 เดือนแลวครับ ทุกอยางจะตองเปนไปตามราคา
กลางของกระทรวงไอทีซี กําหนด ตัวกลอง ตัวคอมพิวเตอร ตัวสาย ท้ังหมด
จะตองเสนอกรรมการ ไอซีที จังหวัดพิจารณากอน ราคาก็ใกลเคียงกับ 
290 ตน ท่ีเราจายขาดติดตั้งท่ีปาไผ ทานไมตองเปนหวงเรื่องราคา สูงเกิน
กวาราคากลางมาตรฐาน ไอซีที ไมได ครับ   

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ทาน ส.ท.ธณัท ฯ ขอใหสบายใจไดนะคะ สมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยอีกคะ  
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ ฝากพิจารณารอบหนา ถามีเรื่องกลองฯ ตอนนี้มีระบบท่ีผมเคยทํางาน
สมาชิกสภาฯ ท่ีบริษัทมากอน เคาเรียกระบบไมโครเวฟ ลิงค ไมตองมีสาย ใชสายสัญญาณ
 จากโทรศัพท โดยคลื่นความถ่ีนี้ไดรับอนุญาตจาก กสทช. เรียบรอยแลว ซ่ึง
 ตัวนี้จะประหยัดในเรื่องของสาย จะมีท่ีรับสัญญาณตอเปนชวงๆ เปน
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 ระบบท่ีใชไดดี ราคาก็ประหยัด ก็ฝากเสนอแนะในการจัดทําโครงการถาหาก
 มี  
 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ ดีแลวคะมีความรูก็มาแชรกัน  
ประธานสภาฯ   สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ ถาไมมี ขอมติ ขอความเห็นชอบ 
    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน   14 เสียง ประธานสภาฯ 

และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
                     
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว   ทุยะนา ขอเรียนถามทานผูบริหาร ผอ.กองท้ัง 5 กอง มีหนังสือไปถึงบาน 
สมาชิกสภาฯ กองลาสุดจะสงเขาประกวดสิ่งแวดลอมสระบุรี ทานวางแผนดําเนินการวา
 จะสงเขาประกวดเทศบาลเมืองทับกวางจะดําเนินการอยางไร อยากทราบ
 วาใหสมาชิกรวมดวยใชหรือไม อยากใหเปนหนาเปนตาของเทศบาล  ตอนนี้
 ทําถังขยะออกไปสวยงาม พอเกิดพายุมามันก็ลมหงายทองเสียหายทําถังขยะ
 สวยงามแตไมมีฐานยึด อยากใหมีฐานยึดถังขยะใหแข็งแรง ทําใหถาวร 
 สวยงาม ถาเราจะสงประกวดเราตองทําใหดี  ตอนนี้สิ่งแวดลอมเรายัง
 สะเปะสะปะอยู ถนนแตละเสนเวลาตัดหญาจะขาวโพลนเต็มไปดวยขยะ เรา
 จะแกอยางไรใหเปนรปูธรรม ใหม่ันคงถาวรตอไป ขอบคุณมากครับ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ เชิญทาน  ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชวยชี้แจงดวยครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานนะคะ การประกวด 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  สิ่งแวดลอมยั่งยืน เปนโครงการท่ีเราเขาประกวดกับสิ่งแวดลอมภาค คือวันท่ี 

 11 มีนาคม 2562 นี้ ทางเจาหนาท่ีของสิ่งแวดลอมภาคจะมานําเสนอวา
 วิธีการจะดําเนินอยางไร เรียนเชิญทาน ส.ท.เขารวมประชุมดวย เพ่ือ
 เสนอแนะ โครงการฯนี้ไมใชเฉพาะกองสาธารณสุขฯเพียงอยางเดียว แตเปน
 ทุกกองท่ีจะตองชวยกัน และทุกภาคสวน เพ่ือจะชวยกันดําเนินการใหเปน
 รูปธรรมข้ึนมา เรื่องท่ีตั้งถังขยะก็ขอขอบคุณทาน ส.ท.แกว ท่ีไดใหคําแนะนํา 
 ทางกองสาธารณสุขฯ จะออกไปสํารวจวาตรงไหนจุดไหนท่ีมีปญหาและจะ
 เขาไปดําเนินการใหคะ 

นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ขอบคุณทาน ผอ.มากครับ ทาน ส.ท.แกวฯ ในวันท่ี 11 มีนาคม จะมีการ 
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ขอเชิญทานดวยนะครับ มีอะไรจะไดแนะนําวาจะทําอยางไร 

 ขอบคุณมากครับ 
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นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท.ประพัฒนฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ ผมมีเรื่องชี้แจงใหฝายบริหารทราบ ถนน
สมาชิกสภาฯ เทศบาล 4 มีรถพวงเหมาวิ่งมาเชาท่ี ของบริษัท มีจํานวนมาก ตอนนี้ถนน
 บานเราลาดยางอยางสวยงาม แตรถท่ีออกมาจากทําใหมีฝุนบนถนน ชวงฤดู
 ฝนถนนจะเละมาก ผูสัญจรไปมาจะไดรับอันตราย ผมขอแนะนําใหทาง
 เทศบาลชวยชี้แจงใหผูรับเหมาสรางอางลางลอรถท่ีจะออกมาวิ่งบนถนน ทุก
 บริษัทนะครับ ตอนนี้ถนนบานเราสวยงามเพ่ือใหเปนนาเปนตาของบานเรา 
 ขอใหทานผูบริหารชวยดําเนินการใหดวยครับขอบคุณครับ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ผมเคยบอกผูประกอบการไปแลวดวยวาจา เขาบอกวาจะดําเนินการ และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผมก็ไดปรึกษาทาน ส.ท.ประพัฒนฯ ใหไปรองท่ีศูนยดํารงธรรมของเทศบาล 
 เชิญคุณฐิตาภรณฯ ชี้แจงครับ 
น.ส.ฐิตาภรณ  สวางแจง  ไดมีเจาหนาท่ีเทศกิจออกไปตรวจสอบแลว ไดมีการวากลาวตักเตือน 
รก.ผอ.กองวชิาการฯ  เรียบรอยแลวคะ 
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก ไดถามเขาหรือไมครับ วาจะดําเนินการวันท่ีเทาไหร 
สมาชิกสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ เรื่องนี้ผมขอรับผิดชอบ ผมจะประสานงานกับผูประกอบการ และ 
นายกเทศมนตรีฯ  จะติดตามเองครับขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท.ธณัทฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายธณัท  บํารุงราษฎร  เรียนทานประธานสภาฯและคณะผูบริหาร ส.ท.ประพัฒนฯ ลืมเรื่อง  
สมาชิกสภาฯ  ตรงสี่แยกบานโปรงตรงไฟแดงชาวบานฝากมาวา ตีเสนจราจรตรงรอไฟแดง
 ใหถอยหลังออกไป  เสนเกาท่ีตีไวชิดตรงสี่แยกเกินไป หากรถพวงตีโคงเลี้ยว
 จะไมพน ฝากผูบริหารใหเจาหนาท่ีตีเสนใหมดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ผมจะให จ.อ.คงเดชฯ ประสานงานอีกทีครับ ขอบคุณครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท. แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว  ทุยะนา  ขอบคุณทานประธานสภาฯ และคณะทานผูบริหารครับ โครงการวางทอ 
สมาชิกสภาฯ  ระบายน้ําตัวหนึ่งจากฟารมไก ท่ีหนองป ู93 มารวมท่ีสี่แยกหนองปู ได
 ประชุมแผน 4 ป ไปแลว ถาเราเอาตรงนั้นมา ตรงนี้จะรองรับไมพอ จะ
 แกปญหาอยางไร ถาเราจะทําสามารถทําได แตตองตั้งงบประมาณวางทอ
 ระบายน้ําจากหนองปูไปลงคลองสะพานเล็ก วางทอระบายน้ําตัวใหม เรา
 ตั้งงบประมาณใหมและวางทอใหม ถึงจะวางทอระบายน้ําจากฟารมไก ลง
 มาถึงสี่แยกหนองปูตรงนั้นได น้ําก็ยังไปทวมบานชาวบานเหมือนเดิม เรา 
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 ตองทําตรงนั้นรองรับกอน เราจะไปจั๊มของเกาไมไดเพราะของเกาน้ําไมไหล
 ไปบานไทย  น้ําไมไปไหน ตองตั้งงบประมาณใหม วางทอใหมเสนหนึ่ง
 ตางหาก น้ําถึงจะไหลไปคลองบานไทยได ตรงนี้งบมาแลว ผานสภาฯ หรือ
 ยังผมไมทราบ แต ไดคุยกับทานปลัดแลว ทุกคนเห็นชอบดวยวายังไมตองทํา 
 เอารับน้ําตรงนี้กอนแลวคอยทํา อีกโครงการหนึ่ง สรางแผนเขาไปแลวตั้ง
 งบประมาณใหม ประมาณ 2 ลาน ขอบคุณมากครับ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ เรียนทานประธานสภาฯ โครงการนี้ไมไดบรรจุเขาในแผนเพราะไมผาน 
เลขานุการสภาฯ ความเห็นชอบของคณะกรรมการปรับปรุงแผน เพราะฉะนั้นเม่ือในแผนยัง

ไมมี งบจึงยังไมมี  เอาไวเม่ือศึกษาเรียบรอยแลวจะเสนอทําแผนใหม 
 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ผมฝากชาง ฤกษณรงค ประสานชางชลภัทร ไดยินมานานแลว ไมจบสักท่ี 
นายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับ 
นายแกว  ทุยะนา  คือทอระบายน้ําท่ีทําไปแลวตัวละสามลานกวา เราออกแบบผิดพลาด ผมคิด 
สมาชิกสภาฯ วาสมาชิกสภาฯทุกคนเห็นดวยวา วางทอสี่แยกหนองปูน้ําไหลมาจากเขาแกว
 ลงบานไทยเลย คิดกันอยางนั้นทุกคน พอแบบแปลนออกมาแลวมันไมใช  
 ใหทําใหมอีกหนึ่งตัวมันก็จบแลว ผมอยากจะฝากใหชวยกันคิดวาเราจะทํา
 อยางไรดี 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ แตจริงๆโครงการฯนี้ตอนน้ําทวมผมก็ไดไปดู 
สมาชิกสภาฯ  การแกไขระยะสั้น อยากใหไปลอกตรงสะพานเล็กๆ กอนถึงบาน  

  ส.ท.ณัฐกิตติ์ฯ จะมีปาอยูอีกดานหนึ่งท่ีมันรกอยู วันนั้นผมไดมาปรึกษาทาน
 นายกฯ ขอรถเล็ก เพราะรถใหญเขาไมได  ใหระบายน้ําตรงนั้นไปได ปญหา
 ไมไดอยูตรงวาทอเราฝงไมไดผล แตฝาระดับทอมันอยูแนวเดียวกันกับถนน 
 พอฝนตกมา น้ําไมถึงฝา น้ําก็ไหลตามถนนกอน ไมไดไหลลงทอเลย อันนี้น้ํา
 ไมไดเขาทอไหลไปลงคลองแลวมันลนออกมา ไมใชนะครับ น้ําไหลจากบาน
 ชาวบานแลวราดตามพ้ืนถนนมาเลย ไมไดลงในทอท่ีเราวาง การแกไขระยะ
 สั้นคือเราตองทําอยางไรใหน้ําไหลเขาไปในทอใหได การท่ีจะไดทําเพ่ิมก็ดี 
 แตถาทําเพ่ิมแลวไปลงตรงนั้นไมได มันก็แกปญหาไมได แตโครงการใหม    
 ท่ีสรางจะสรางจากฟารมมา ผมก็เห็นดวย น้ํามันไหลมายังไงก็ลงในทอเดิมท่ี
 วางไวอยูแลวอันนั้นไปได เพราะวาทอมันเชื่อมกันก็จะไหลลงคลองไดเลย  
 ไมทวมบานชาวบาน อันนี้นาจะทําตอไดเลย  แตท่ีจะแกปญหาตรงบาน 
 ส.ท.ณัฐกิตติ์ฯ จะตองแกตรงระดับฝาทอและใหมีรูน้ําไหลลงในทอได 
 ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ เรียนเชิญทานรองประธานสภาฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
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นายณัฐกิตติ์   เทียนอินทร ผมอยากไดงบใหม เพราะถาเราเอารถไปขุดออกมา มันก็จะไปทวมซอย 
รองประธานสภาฯ  อําภา และก็สี่แยก ดังนั้นถาเราออกจากสี่แยกหนองปูไลไปคลองระบายน้ํา
 มันจะไมไปท่ีซอยอําภา และจะไมไปท่ีโรงเรียน หลังโรงเรียนก็ไมไป จะไป
 ตรงนี้หมดเลย อยากใหหางบประมาณใหมทําอีกขางหนึ่งจากสี่แยกหนองปู
 ไปลงคลองบานไท และทําจากฟารมมาสี่แยกฯ ก็ไปลงบานไทเลย  น้ําก็จะ
 ไมไปสี่แยกเขามัน จะไดแกปญหาใหกับประชาชน ขอบคุณครับ  
นายประสพสุข บุดดาพันธ ขอชี้แจงนะครับ ตอนนี้น้ําในคลองไมเยอะเทาไหรแตไปทวมในบาน 
สมาชิกสภาฯ  ชาวบาน เขาไปในซอยบานชาวบาน แตวาในคลองเรา ถาระบายไมไดก็ไป
 ติดตอทางดวนมันก็มีทอระบายน้ําของมันอยู แตวามันเปนของเดิม ทางท่ีดี
 ท่ีสุดคือลงคลองบานไทถูกแลว แตตอนนี้คือแกปญหาระยะสั้น  ในระยะยาว
 เราตองวางทอยาวไปเลย อาจจะแกระดับ หรือไมก็ปดสะพานตรงนั้นเลย
 แลวทําทอลงไปคลองบานไทท่ีเดียวท้ังสองฝงเลย ใหวิ่งลงบานไทยท่ีเดียว 
 ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เห็นดวยนะเปนการแกไขปญหาระยะสั้นและระยะยาว เรียนเชิญทานเลขาฯ 
ประธานสภาฯ   
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ เรียนทานประธานสภาฯ เรื่องนี้ไดฝากกองชางประสานกับโยธาจังหวัด 
เลขานุการสภาฯ  เพ่ือใหออกแบบใหเราจะไดจบ เราออกแบบเองอาจมีปญหาอีก เดี๋ยวให
  โยธาจังหวัดมาชวยออกแบบให ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว  ทุยะนา  ผมยกตัวอยาง จะทํารางระบายน้ําตั้งแตหมูบานริมภู ถึงวัดเขามัน ราคา 8 
สมาชิกสภาฯ ลาน สมัยทานนายกฯ วันชัย ประชุมกัน ผมบอกไมตอง วางทอระบายน้ํา 
 หนาสวนลุงบน มาถึงบาน ส.ท.ประพัฒนฯ จบ น้ําไมทวมอยูแลว ตั้งแตบัด
 นั้นจนบัดนี้ไมเคยทวม ขอใหเขาใจเวลาไปสํารวจงานตองถามเจาของพ้ืนท่ี 
 วาน้ํามันมาจากไหน  จะวางทอหนาเทาไหร จะไดจบ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ  เรียนเชิญทานนายกฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ วันท่ีโยธาจังหวัดมา ขอเชิญทานสมาชิกฯ ในพ้ืนท่ีดวยนะครับ เพ่ือเราจะได 
นายกเทศมนตรีฯ ชวยกันแกปญหาได 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายฯ คะ เรียนเชิญทานรองบุญสงฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ  พวกเราเปนคนในพ้ืนท่ี ปญหาเรื่องน้ํามีสองอยางคือถาน้ําฝนตกธรรมดา 
รองนายกฯ  ปญหาไมมี แตถาน้ําไหลบาไมวาท่ีไหนก็ทวมครับ มันมีทวมขังกับทวมแค
 ไหลบา   ขอใหเขาใจธรรมชาติกันดวยครับ ขอบคุณครับ 
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นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานรองนายกฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขอปดประชุมคะ 
เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 


