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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2561 

วันอังคาร ท่ี 27 กุมภาพันธ 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. นายธณัท บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายประสพสุข   บุดดาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางเบญจวรรณ  ใจสงูเนิน  สมาชกิสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นางทิพยวรรณ   บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายใจเพชร       สวางเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายพรมมา นอยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นางวาสนา        จิรารัตน             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นางสมใจ คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

                           
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร.ต.กําจัด วันดี             รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ       หมอนภักดี  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๒. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
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๑๓. นายสุรศักดิ์ สมภักดี   ผูอํานวยการกองชาง 
๑๔. น.ส.องคอร วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๕. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๖. นางฐิติรัตน บูรณวินิช  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๗. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางบุศรา วรรณมณีโรจน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
๑๙. นางลภัส   ชิดชอบ   หวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๐. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๑. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๒. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๓. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๔. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๕. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๖. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
๒๗. น.ส.รุงทิพย พุทธจันทร  หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๒๘. นางศิริลักษณ     รุจิจิตร   หัวหนาฝายสงเคราะห 
๒๙. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๓๐. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๓๑. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 
๓๒. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๓๓. นายวรวุธ อวบสันเทียะ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๔. นางพัชรี  เจียมจิตร  หัวหนาศูนยปาไผ 
๓๕. นางนองนุช ปานนท   หัวหนาศูนย จิตรประไพชาเลต 
๓๖. น.ส.ธัญญเนษฐ   พูนนิกร                      ผช.นักวชิาการประชาสัมพันธ 
๓๗. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๘. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์           ผช.เจาพนักงานธุรการ 
๓๙. 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   ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันอังคาร ท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  7 วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561- 
ประธานสภาฯ 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 ของเทศบาลเมืองทับกวาง ดวย

เทศบาลเมืองทับกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 ของเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือ
ใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึง
ผูบริหารไดอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ขอ 9 (3) เทศบาลเมืองทับกวาง ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2561      
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ   
    สมัยท่ี4  ประจําป 2560 วันอังคาร ท่ี 28 พฤศจิกายน  2560 เวลา 
    10.00 น.  
นางวิบูลยศิริ     บญุพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2560 วันอังคาร ท่ี 28 

พฤศจิกายน  2560   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการ
ประชุมฯ หรือไม  

  - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป 2560 วันอังคารท่ี 
28 พฤศจิกายน  2560 ขอยกมือข้ึน  

 
ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4 ประจําป 2560 วันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน  2560   
 จํานวน  ๑5  เสียง   รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธาน

ฯ  ไมออกเสียง  1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําป 2561 และ 
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  2562 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  เชิญทานเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ   สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ     คณะ 
เลขานุการสภาฯ ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ในปหนึ่งให
มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด  

 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกิน 30 วัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด และตาม 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 21 การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปในแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของ
ปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ
แตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมี
มติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปด
ประกาศไว ใน ท่ี เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 
สาระสําคัญ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของทุกป จะตอง
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  มีก่ีสมัย  กําหนดระยะเวลา วันเริ่มตน 
และวันสิ้นสุด 

 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ นําเสนอกําหนดสมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาฯ ประจําป 2561  และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 

คะ เรียนเชิญ ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ 
นายประสงค  เงินแกว ผมขออนุญาตนําเสนอ สมัยประชุมสภาฯ ประจําป 2561 สมัยสามัญ  
สมาชิกสภาฯ สมัยท่ี 2 วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม  2561, สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันจันทร

ท่ี 6 สิงหาคม 2561  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 วันจันทรท่ี 4 กุมภาพันธ 
2562 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน สมาชิกฯ ทานอ่ืนจะนําเสนออีกหรือไมคะ ถาไมมีทานอ่ืนเสนอ แสดงวาเห็น 
ประธานสภาฯ  ดวยกับทาน ส.ท.ประสงคฯ  ขอใหยกมือข้ึนคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจําป 2561  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 2 วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม 2561   สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  วัน
จันทรท่ี 6 สิงหาคม 2561  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันจันทรท่ี 5 
พฤศจิกายน 2561  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 วันจันทรท่ี 
4 กุมภาพันธ 2562  ดวยคะแนนเสียงจํานวน 15 เสียง  รองประธานสภา
ฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ  ไมออกเสียง  1  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับ

ท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระท่ี 1) รับหลักการ 
  
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
นายกฯ รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไปแลวนั้น 
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 บัดนี้ปรากฏวาเทศบาลเมืองทับกวาง    มีความจําเปนตองต้ังงบประมาณ
 รายจายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน  และเทศบาล
 เมืองทับกวางคาดการณวาจะมีรายรับเกินยอดประมาณการรายรับท่ีกําหนด
 ไว  จํานวน  31,400,000.-  บาท (-สามสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน-) จึง
 นํามาจัดทําโครงการท่ีมีความจําเปนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
 ประชาชน  ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช   ของเทศบาลในการ
 ใหบริการประชาชน จึงตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  เปนเงิน
 ท้ังสิ้น  31,367,000.- บาท (-สามสิบเอ็ดลานสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพัน
 บาทถวน-)   
  ในโอกาสนี้  ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   
 ฉบับท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสภาเทศบาลเมือง     
 ทับกวาง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ 
 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ  ขอเชิญทานเลขาฯชี้แจงระเบียบคะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณา

เปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการ
แลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไมคะ ถาไมมีขอ 
ประธานสภาฯ ความเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) 

 ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 1) รับหลักการ 
สมาชิกทานใดเห็นชอบขอใหยกมือข้ึน  
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ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) 
   ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน   15  เสียง   
 รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ  ไมออกเสียง  1  

เสียง 
 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ วาระท่ี 1 (รับหลักการ) ตอไปจะตองมีการ 
ประธานสภาฯ  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ   ซ่ึงเราจะ
 ใชคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  มีทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว เปน
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  2. ทานส.ท.ไพบลูย  ชมทวี กรรมการ 

  3.  ทาน ส.ท.เบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ   เรียนเชิญ
  ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ 

นายประสงค  เงินแกว เรียนทานประธานสภา ฯ ผมขอเสนอเวลาผูท่ีประสงคจะเสนอคําแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ใหเสนอไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  หลังจากเลิก
 ประชุมสภาฯ มีกําหนด 2 วัน จนถึงวันศุกร ท่ี 2 มีนาคม 2561  เวลา 
 09.00 น. และคณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่มประชุมกรรมการแปรญัตติ  
 ในวันศุกรท่ี 2 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น. สวนการประชุมสภาฯ 
 (วาระท่ี 2) แปรญัตติ  และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ    ผมเสนอเปนวัน
 จันทรท่ี 5 มีนาคม  2561  เวลา 10.00 น. 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ตามท่ีทาน ส.ท. ประสงคฯ  เสนอวันประชมุกรรมการแปรญัตติ ประชุมใน 
ประธานสภาฯ  วันท่ี 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  และประชุมสภาฯ พิจารณาราง 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2561 (วาระท่ี 2) แปรญัตติ  และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ  ในวัน
 จันทรท่ี  5 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 น. สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ  

  ขอเชิญลงมติคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ กําหนดวันแปรญัตติ และวันประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาราง

เทศบัญญัติฯ (วาระท่ี 2) การแปรญัตติ และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ 
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี  5 มีนาคม  2561 จํานวน  15  เสียง  
รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ  ไมออกเสียง  1  
เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติตอท่ีประชุมคะ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป
นายกฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  ดังตอไปนี้   

 งานบริหารงานคลัง 
  โอนลด 

  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน   

  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน เปนเงิน 16,000.- บาท   
  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1 
 เครื่อง ๆละ 16,000.- บาท  
  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน 
  ๑  หนวย   

 โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
  ๑) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB  
 ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  ๑.๘  GHz และมีหนวย
 ประมวลผลดานกราฟก  (Graphics processing  Unit ) ไมนอยกวา ๖ แกน 
 หรือ 
  ๒) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๔ MB 
 ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๒.๐ GHz 
  -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
 จํานวน ๑ หนวย 
  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไมนอยกวา ๑TB จํานวน ๑ 
 หนวยหรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน 
 ๑  หนวย 
  -มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖x ๗๖๘ Pixel และมีขนาด
 ไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว 
  -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑  หนวย 
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface ) แบบ ๑0/๑๐๐/๑๐๐๐  
 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
  -สามารถใชงาน Wi-Fi ( ๘๐๒.๑๑b, g , n) และ Bluetooth  ไดเปนอยางนอย  
 ราคาตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 
 ประจําป พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได 

  โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
  งบลงทุน 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  ๑๖,๐๐๐  บาท 
   -เพ่ือจายเปนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน  ๑ เครื่อง 
  -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน  
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 ๑  หนวย   
 โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวาดังนี้ 
  ๑) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB  
 ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  ๑.๘  GHz และมีหนวย
 ประมวลผลดานกราฟก  (Graphics processing  Unit ) ไมนอยกวา ๖ แกน 
 หรือ 
  ๒) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๔ MB 
 ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๒.๐ GHz 
  -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา ๔ GB 
 จํานวน ๑ หนวย 
  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไมนอยกวา ๑TB จํานวน ๑ 
 หนวยหรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน 
 ๑  หนวย 
  -มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖x ๗๖๘ Pixel  และมี
 ขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว 
  -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑  หนวย 
  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface ) แบบ ๑0/๑๐๐/๑๐๐๐  
 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
  -สามารถใชงาน Wi-Fi ( ๘๐๒.๑๑b, g , n) และ Bluetooth  ไดเปนอยางนอย 
 ราคาตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร 
 ประจําป พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได 

 ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 
  ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 
 ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ  
ประธานสภาฯ ถาไมมี  ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 จํานวน   15 เสียง   รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง 
และประธานฯ  ไมออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  เชิญทานนายกฯ  เสนอญัตติตอท่ีประชุมคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม เพ่ือสนับสนุน 
นายกฯ นโยบายของรัฐบาล ในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน  โดยจัดทําโครงการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย  การ
 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  และพัฒนา
 โครงสรางพ้ืนฐานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีรายการดังตอไปนี้ 
    1. สํานักปลัดเทศบาล 
  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ บริเวณหมูท่ี 4 และหมูท่ี  6  
 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 9 จุด  เปนเงิน  3,520,000.-  
 บาท  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  (รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวางท่ี 14/2560)  เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป 
 (พ.ศ. 2561 – 2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 18 ขอ 1 
  เปนเงิน  3,520,000.- บาท  

  2. กองชาง 
  1. โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน   
 สบ.1003   ชุมชนหัวเขาเกตุหมูท่ี 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  
 ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอมตีเสนจราจร  หรือพ้ืนท่ี
 กอสรางไมนอยกวา 3,000.00 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด
 เสนผาศูนยกลาง  1.00 เมตร จํานวน 8.00 ทอน จํานวน 4 จุด  
 งบประมาณ 1,900,000.-  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง)เลขท่ี  25/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 6 ขอ 5 
  2.  โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานปาแดง ซอย 2 หมูท่ี 1 ชวงท่ี 
 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 116.00  เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  964.00 ตารางเมตร 
 งบประมาณ 771,200.-  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
 ทับกวาง) เลขท่ี  29/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 12 ขอ 21 

 3.  โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน หมูท่ี 1 ซอยขางราน
 กวยเตี๋ยวกะลา      ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  772.00 ตารางเมตร  
 งบประมาณ  617,600.-  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง 

 



10 

 

 ทับกวาง) เลขท่ี 30/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 12 ขอ 22 

 4.  โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณบานนางอําไพ 
 เก้ือมิตร    ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 3  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
 ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร      หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
 1,575.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 959,000.- บาท (รายละเอียดตาม
 แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  36/256 เปนไปตามแผนพัฒนา
 สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 19 
 ขอ 39  

 5.  โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณจากหนาวัดทับกวาง
 ถึงท่ีทําการชุมชนหัววังยาว หมูท่ี 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
 1,380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
 8,280.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 4,094,000.-  บาท (รายละเอียด
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  37/2561 เปนไปตาม
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 หนา 19 ขอ 40 

 6. โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูท่ี 1 
 ถึงบริเวณ     สี่แยกไฟสัญญาณจราจร ถนน สบ.1003 หมูท่ี 6 ขนาดผิว
 จราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
 หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 7,350.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 
 งบประมาณ 3,615,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
 ทับกวาง) เลขท่ี  38/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 20 ขอ 41 

 7.  โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยบานหัวนา 
 ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 553.00 
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 2,212 ตารางเมตร 
 พรอมตีเสนจราจร  งบประมาณ  1,119,000.- บาท (รายละเอียดตาม
 แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  39/2561 เปนไปตาม
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 หนา 21 ขอ 43 

 8.  โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5 
 ซอย 18 ขนาด ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร พรอมตี
 เสนจราจร งบประมาณ  500,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน
 เทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  40/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 
 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 21 ขอ 44 

 9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยอําภารวมใจ 1 ชุมชน
 หนองปู 93  หมูท่ี 3 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
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  0.50 เมตร ยาว 243.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก งบประมาณ 
 1,093,500.-  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 เลขท่ี  24/2561เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 5 ขอ 3 

 10.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยแยกถนนเทศบาล 6 ขาง หจก. 
 สุนทรญาณ ชุมชนหนองปู 93 หมูท่ี 3 ขนาดรางระบายน้ํากวาง0.50 
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร พรอมฝารางเหล็ก 
 งบประมาณ 337,500.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
 ทับกวาง) เลขท่ี  26/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 7  ขอ 7 

 11.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 
 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 
 เมตร พรอมฝารางเหล็ก งบประมาณ 500,000.- บาท (รายละเอียดตาม
 แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  27/2561 เปนไปตาม
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 หนา 8 ขอ 9 

 12.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 บริเวณซอย
 บานนายสํารวย  ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
 เมตร ยาว 170.00 เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา คสล. งบประมาณ 
 595,000.-  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) 
 เลขท่ี  28/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 11 ขอ 19 

 13.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูบานออมเงิน หมู
 ท่ี 6 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
 130.00  เมตร พรอมฝาราง คสล. และบอพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 
 เมตร จํานวน 1 บอ งบประมาณ 500,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  31/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป 
 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 13 ขอ 
 26 

 14.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเพชรไผทอง 10-11 
 หมูท่ี 2 ขนาดรางระบายน้ํากวาง  0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร ความ
 ยาว 200.00 เมตร พรอมฝาราง คสล. งบประมาณ  700,000.-  บาท 
 (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  33/2561 
 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ .ศ .  2561 – 2564) เ พ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 15 ขอ 29 

 15.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานถํ้าพัฒนา หมูท่ี 10 
 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 330.00  
 เมตร พรอมฝาปดราง คสล. งบประมาณ 1,155,000.- บาท (รายละเอียด 
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 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี  42/2561 เปนไปตาม
 แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 หนา 24 ขอ 51 

  16.  โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล บริเวณกลุมบานนางรัตนา 
 ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไม
 นอยกวา 60.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม/ชม. ติดตั้งหอ
 ถังเก็บน้ําความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา
 ติดตั้งมิเตอรไฟฟาตูควบคุมอัตโนมัติ ถังกรองสนิมเหล็กพรอมอุปกรณครบ
 ชุด งบประมาณ 750,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง) เลขท่ี  34/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 
 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 หนา 15 ขอ 30 

 17.  โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลเจาะบอบาดาล บริเวณชุมชน
 บานโปงพัฒนา หมูท่ี  6  เจาะบอบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก
 ไมนอยกวา 60.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม/ชม. ติดตั้ง
 ถังเก็บน้ําความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา
 ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ตูควบคุมอัตโนมัติ ถังกรองสนิมเหล็กพรอมอุปกรณครบ
 ชุด งบประมาณ 750,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง) เลขท่ี  32/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 
 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 14 ขอ 27  

  18.  โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟาความสูง  7.00 เมตร  
  พรอมหลอด แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต จํานวน 290 ตน และ
  พรอมติดตั้งกลองวงจรปดชนิดเครือขาย  32 จุด พรอมอุปกรณ บริเวณ
 ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง  งบประมาณ 18,946,320.- บาท (สิบ
 แปดลานเกาแสนสี่หม่ืนหกพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) (รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขท่ี 41/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป 
 (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2หนา 22 ขอ 45 

 โครงการดังกลาวไมไดตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 รวมเปนเงิน  38,903,120.- บาท   
  รวมเปนเงินจายขาดสะสมท้ังส้ิน    42,423,120.- บาท (ส่ีสิบสองลาน

 ส่ีแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งรอยย่ีสิบบาทถวน) 
 ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 

 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560  เรื่อง แนวทางการใช
 จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของ
 รัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
 เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  หมวด ๘ ขอ ๘๙ (๑) 
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    ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ   ขอเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภาฯ  เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอ 89 องคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
 ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ี
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทตามระเบียบแลว 

(3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป 
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญ  
ประธานสภาฯ ส.ท.ประสพสุขฯ คะ  
นายประสพสุข บุดดาพันธ ขอเรียนถามทานประธานสภาฯโครงการท่ี 18  ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  
สมาชิกสภาฯ ริมถนนในบริเวณชุมชน ตอนนี้ทุกชุมชนก็อยากไดแตกรณีนี้ไมระบุวาติดตั้ง

ตรงไหนบาง จะไดชี้แจงใหประชาชนชาวบานไดรับทราบ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญทานนายกฯ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผมขอให จ.อ.คงเดชฯ  ชี้แจงตามท่ีผมไดใหไปสํารวจ 
นายกฯ 
จ.อ.คงเดช     สุดใจ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกครับ มีท้ังหมด 7 ชุมชนครับ 
หัวหนาฝายการโยธา ไดแก ตลาดทับกวาง ชุมชนบานโปง ชุมชนหนองบัวบาน ชุมชนสะพาน 2  

ชุมชนคุมไผทอง  ซอยเตาปูน และถนนเทศบาล 4 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญ ทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา   จิรารัตน อยากจะเรียนถามวาหมูท่ี 2 มีกลองวงจรปดหรือไมคะ เพราะเราจะทํา 
สมาชิกสภาฯ โครงการกลองวงจรปดเสนอขอกองทุนไฟฟาเสนอของบประมาณไปแลวแต

ยังไมไดดําเนินการ จะไดไมซํ้ากับจดุท่ีเทศบาลจะติดตั้ง 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญ จ.อ.คงเดช สุดใจ ตอบคําถามคะ  
ประธานสภาฯ 
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จ.อ.คงเดช     สุดใจ เปนหมู 8 ครับ เริ่มตั้งแตซอยบานผูใหญรวมถึงเพชรไผทองซอย 5 ครับ 
หัวหนาฝายการโยธา 
นางวาสนา  จิรารัตน ซอยบาน ส.ท.รวมฯ  หมู 2 แตถาตรงไปซิเมนตไทยฯ SCG ตรงนั้น หมู 8 
สมาชิกสภาฯ ถาเลี้ยวขวาเขาไปบาน ส.ท.ประสงคฯ จะเปนหมู 2 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ จ.อ.คงเดชฯ  แกใหเปน หมู 2 
นายกฯ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ   เรียนเชิญ ส.ท.ประพัฒนฯ คะ 
ประธานสภาฯ    
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กลองวงจรปดของหมูท่ี 4 และหมู 6  
สมาชิกสภาฯ จํานวน 9 จุดไมทราบวามีจุดไหนบางครับ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ จํานวน 9 จุด ไดแก สามแยกหนาวัดทับกวางทางไปชุมชนหัววังยาว      
เลขานุการสภาฯ สามแยกปากทางเขาชุมชนสะพาน 3  สามแยกซอยหัวนา สามแยกหนาวัด

หัวเขาเกตุ  สามแยกซับมะฝอ สี่แยกเจ็ดคต  ซอยขางบาน ส.ท.แกว     
หนาวัดบานโปง   สามแยกบอปลาบานโปง 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ  เรียนเชิญทาน ส.ท.พรมมาฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายพรมมา    นอยเสนา ตอนนั้นขอไปหนาวัดทับกวาง เสนทางเขา – ออก ระหวางถนนมิตรภาพ 
สมาชิกสภาฯ ตรงนี้มีตรงสามแยกในวัดใชหรือไมครับ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ใชครับ  และก็มีไปหัววังยาวอีก 2 กลอง ตรงนี้จะมี ตรงแยกไปหัววังยาว 
เลขานุการสภาฯ 2 กลอง และสามแยกสะพาน 3 เลี้ยวถนนมิตรภาพเขาไป เลยแยกเขาไป

นิดหนอย 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  สมาชิกทานอ่ืนมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ ถาไมมีขอมติเห็นชอบขออนุมัติจาย 
ประธานสภาฯ ขาดเงินสะสมสมาชิกทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน   15 เสียง            

รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ  ไมออกเสียง  1  
เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
                     
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. ประพัฒน คะ  
ประธานสภาฯ   
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ตอนนี้ไมทราบวามลภาวะสิ่งแวดลอม 
สมาชิกสภาฯ  ฝุนละอองเยอะครับขนาด ถนนคอนกรีตไมใชทางลูกรัง รถวิ่งฝุนละออง

 เยอะ เราจะแกไขปญหาอยางไรครับ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ชวงนี้ก็เห็นใจเพราะตอนนี้มีการสรางถนนมอเตอรเวย ท้ังรถดินวิ่งถมท่ี 
นายกเทศมนตรีฯ  ผมก็ใหเทศกิจไปตักเตือน ใหวิ่งชาๆในชุมชน ถาถนนมีฝุนก็ใหนําน้ําไป ลาด 

 พยายามจะแกไขตรงนี้ให ขอบคุณมากครับ 
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นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯ  ชวงตอนประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00น.  
สมาชิกสภาฯ ผมนึกวาเปนหมอก  แตดูแลวไมใชหมอกเปนฝุนละออง ทําอยางไรเราจะ 
สมาชกิสภาฯ  แกไขไดครับ ขอบคุณมากครับ  
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ เดี๋ยวผมใหกองสาธารณสุขแกไขใหครับ ขอบคุณมากครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. ประสงคฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายประสงค   เงินแกว  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ผมมีเรื่องท่ีจะนําเสนอใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ  ไดรับทราบ เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยายเสาสูงโคมไฟสปอรตไลท

 ของหมู 2 ออกไป 2 จุด เนื่องจากหมู 2 มีสายแรงดันสูง ท่ีทางการไฟฟา
 สวนภูมิภาคเดินเขาไปในบริษัทแหงหนึ่งผานหมู 2 ซ่ึงมีกระแสไฟแรงสูง จึง
 ไดยายเสาสูงของเทศบาลออก  คือสามแยกบานยายแปง และสามแยกซอย 
 20 เพชรไผทอง ในบริเวณ 2 จุด ตอนนี้มืดมาก ชาวบานมาหาผมอยากให
 ติดโคมไฟฟาเพ่ิมเติม เม่ือการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยายไฟเสาสูงออกแลว ผม
 คิดวานาจะเปนหนาท่ีของการไฟฟา แตเผอิญไดยายไปตั้งแตวันท่ี 16 
 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงรวม ระยะเวลา 10 วันแลว มันมืด ชาวบานรองขอให
 ติดโคมไฟสองสวางจํานวน 5 จุด   3 จุด คือบริเวณสามแยกบานยายแปง  
 2 จุดท่ีซอย 20 เพชรไผทอง เพ่ือใหเกิดความสวางไหลทาง  ฝากผูบริหาร
 ไดพิจารณาตรงนี้  ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ จ.อ.คงเดชฯ หลังเลิกประชุมสภาฯ ประสานกับทาน ส.ท.ประสงคฯ
นายกเทศมนตรีฯ   จะมีก่ีจุด  และจะเพ่ิมเติมตรงไหน  ตอนนี้เสาไฟท่ีการไฟฟาฯ เอาออกไปอยู
    ตรงจุดไหน  
นายประสงค  เงินแกว  การไฟฟาฯ เอาไปติดตั้งท่ีอางน้ําใจ  และอีกท่ีโคงซอย 20 ติดตั้งไปแลว  
สมาชิกสภาฯ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ  เรียนเชิญทาน ส.ท.แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว     ทุยะนา  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องฝุน ถนนเทศบาล 4 
สมาชิกสภาฯ  ตั้งแตหมูบานริมภู ไปถึงสี่แยกเขามัน ไปถึงสี่แยกบานโปง ตรงนี้สําคัญมาก

 เพราะรถวิ่ง 24 ชั่วโมง วิธีท่ีจะแกไขไดตองเพ่ิมงบประมาณซ้ือรถเกรดเดอร
 ปาดไหล ทางออกซาย-ขวาแลวใชน้ํารดวันละครั้งก็ยังดี ปาดไหลทาง
 ใหสโลป ฝุนเกาะไหลทางคอนกรีตจะไมมี ถนนเสนนี้ไปถึงองคการเภสัชดวย 
 ตอนนี้ชาวบานเดือดรอนมาก  ผมอยากใหกองสาธารณสุข  ซ้ือเครื่อง
 ตรวจวัดฝุน ไปตั้งตรงจุดนี้ คาประมาณเทาไหรแน  เวลารถบรรทุกวิ่งผาน
 โรงเรียน หรือชุมชน ติดตั้งเครื่องวัดฝุนละอองตางๆ ก่ีไมคอนก็ไมรู เขาจะ
 ไดแจงเรา อยากใหเทศบาลลงทุนซ้ือเลย บานเราสิ่งแวดลอมสําคัญท่ีสุด 
 รถรับเหมาในเขตทับกวางหลายบริษัท มาอยูในเขตบานเรา ชาวบานเราอยู 
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  กอน รถรับเหมาบรรทุกปูนมาเชาอยูตรงนี้ ชาวบานเดือดรอนมาก บานผม
 ยังปดทึบ ไมเปดหนาตางไวเลย  2 วันก็กวาด ถาไมกวาดก็นอนไมได  ผม
 จะปดไว 3 วันแลวใหสมาชิกและผูบริหารไปดู บานชาวบานจะเดือนรอน
 ขนาดไหน  จะแกปญหาอยางไร ลําบากมาก มีผูรับเหมารถปูนถนนเทศบาล 
 4 มีรถเขา-ออก เขาไมเททางเขา  พอฝนตกดีดดินออกชาวบานเดือดรอน 
 ตรงสี่แยกเขามันประมาณ 50 เมตรตรงตีนเขา พอฝนไมตกรถวิ่งสวนกัน
 ฝุนตลบมองไมเห็นเลย อยากใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไปดู ขอบคุณมาก
 ครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ  เรียนเชิญทานนายกฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ตรงนั้นมีบริษัทท่ีเอารถไปจอด มีของเสี่ยออด  อาทิตยท่ีผานมาผม เคย 
นายกเทศมนตรีฯ  ประสานไปครั้งหนึ่งแลว ชวงหนาฝน ทานบอกใหเลยหนาแลงไป เดี๋ยวจะเท

 คอนกรีตให ตอนนี้ทานกําลังหาผูรับเหมาอยูครับ เทตรงทางออก  แตตรง
 เภสัชเขากําลังกอสรางอยูผมไมรูจะทําอยางไร ชวงท่ีกอสรางอยู ก็ตองมีฝุน
 บาง อยางไรผมก็จะรีบเรง ดําเนินการให ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ธวัชชัยฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายธวัชชัย  ทองเหลือง  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ มีปญหาท่ีจะนําเสนอ ของชุมชนดินสอพอง  
สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 7 ขณะนี้ ดินลํารางสาธารณะสไลด ก็ใกลจะหนาฝน มีบานเรือน 4- 

 5 หลังคาเรือนท่ีเดือดรอน ดินท่ีสไลดจะไปถึงบานแลว อยากใหทานเขาไป
 ดูสถานท่ีบริเวณนั้น อยากใหเจาหนาท่ีไปดู หรือกรณีท่ีมีผูรับเหมา หรือ 
 ปตท. ท่ีรื้อถนน อยากใหเอาดินเขาไปถม ตอนนี้ใกลจะถึงบานเขาแลว 
 เปนหวงชาวบานรองเรียนมา ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ผมเคยคุยไววาอยากทําแบบหินดาด  ผอ.กองชาง ผมจะพาไปดูหนางาน 
นายกเทศมนตรีฯ  จะให ผอ.กองชางชวยออกแบบ  ผมจะดําเนินการให  ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ  สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขอปดการประชุมคะ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
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