1

ผูมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
----------------------๑. นางวิบูลยศิริ
๒. นายณัฐกิตติ์
๓. นายไพบูลย
๔. นายแกว
๕. นายประพัฒน
๖. นายประสงค
๗. นายธวัชชัย
๘. นายจันที
๙. นายธณัท
๑๐. นายประสพสุข
๑๑. นางเบญจวรรณ
๑๒. นางทิพยวรรณ
๑๓. นายใจเพชร
๑๔. นายวิทยา
๑๕. นายพรมมา
๑๖. นางวาสนา
๑๗. นางสมใจ
๑๘. นายชัยพฤกษ

บุญพัฒน
เทียนอินทร
ชมทวี
ทุยะนา
เผื่อนจันทึก
เงินแกว
ทองเหลือง
สีมาลา
บํารุงราษฎร
บุดดาพันธ
ใจสูงเนิน
บุญศิริ
สวางเรืองศรี
การะเกตุ
นอยเสนา
จิรารัตน
คําสัตย
ฉายพุทธ

ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

๑. นายสมหมาย
๒. นายบุญสง
๓. ร.ต.กําจัด
๔. นายสมพงษ
๕. นายโกศล
๖. นายสมคิด
๗. นายชาณุพงศ
๘. นายมานพ
๙. นายเฉลิมเกียรติ
๑๐. นางละเอียด
๑๑. นายวรเศรษฐ
๑๒. นายชุมพล

แดงประเสริฐ
แดงประเสริฐ
วันดี
หมอนภักดี
จั่วกี่
รุจิจิตร
บุดดาพันธ
หรั่งกิจ
ฉายพุทธ
ดวงทอง
ตระกูลน้ําผึ้ง
สุทธิจักร

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)
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๑๓. นายสุรศักดิ์
๑๔. น.ส.องคอร
๑๕. นางเกษร
๑๖. นางฐิติรัตน
๑๗. น.ส.สิริกรานต
๑๘. นางบุศรา
๑๙. นางลภัส
๒๐. นางสวรรยา
๒๑. นางละออ
๒๒. นางเพ็ญนภา
๒๓. นายฤกษณรงค
๒๔. น.ส.นริศรา
๒๕. จ.อ.คงเดช
๒๖. น.ส.ฐิตาภรณ
๒๗. น.ส.รุงทิพย
๒๘. นางศิริลักษณ
๒๙. น.ส.ทิพวรรณ
๓๐. นายทสพล
๓๑. ส.อ.สุทธิกานต
๓๒. นางกิตติภา
๓๓. นายวรวุธ
๓๔. นางพัชรี
๓๕. นางนองนุช
๓๖. น.ส.ธัญญเนษฐ
๓๗. น.ส.สุรีรัตน
๓๘. นายกฤษณะ
๓๙. น.ส.วราภรณ

สมภักดี
วงคเวียน
ระมั่งทอง
บูรณวินิช
ดํามณี
วรรณมณีโรจน
ชิดชอบ
โสพึ่งไทย
จุลวัฒนะ
มณีภาค
รองเมือง
เพชรวีระ
สุดใจ
สวางแจง
พุทธจันทร
รุจิจิตร
กระแสรมิตร
ชิดชอบ
ศกุนตนาค
พระเพ็ชร
อวบสันเทียะ
เจียมจิตร
ปานนท
พูนนิกร
รัตนเพิ่ม
กฤษณะศรีวิสุทธิ์
พฤทธิสาริกร

ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
หัวหนาฝายสงเคราะห
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหนาศูนยปาไผ
หัวหนาศูนย จิตรประไพชาเลต
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ
ผช.เจาพนักงานธุรการ
ผช.เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา
๑0.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 7 วาระ
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ระเบียบวาระที่ 1
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองทับกวาง ดวย
เทศบาลเมืองทับ กวาง ไดดําเนิน การจัดทําแผนพัฒ นาสี่ป (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อ
ใช เป น กรอบและแนวทางในการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง
ผูบริหารไดอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 9 (3) เทศบาลเมืองทับกวาง ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2561

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่4 ประจําป 2560 วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา
10.00 น.
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมื องทับ กวาง สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 4 ประจํ าป 2560 วั นอังคาร ที่ 28
พฤศจิ ก ายน 2560 มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นใดจะขอแก ไ ขรายงานการ
ประชุมฯ หรือไม
- ถาไม มี ขอมติที่ป ระชุม สมาชิกท านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2560 วันอังคารที่
28 พฤศจิกายน 2560 ขอยกมือขึ้น

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจําป 2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
จํานวน ๑5 เสียง รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธาน
ฯ ไมออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ประจําป 2561 และ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562
เชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ คณะ
ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 24 ในปหนึ่งให
มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด
สมัยประชุ มสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเ กิน 30 วัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด และตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ขอ 21 การกําหนดจํานวน
สมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุ ม
สามัญประจําปในแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของ
ปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป
ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ
แตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาทองถิ่นมี
มติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น พรอมทั้งปด
ประกาศไว ใ นที่ เ ป ด เผย ณ สํ า นั ก งานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สาระสําคั ญ ในการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัย แรก ของทุ กป จะตอ ง
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป มีกี่สมัย กําหนดระยะเวลา วันเริ่มตน
และวันสิ้นสุด
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ นําเสนอกําหนดสมัย
ประชุมสภาฯ ประจําป 2561 และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562
คะ เรียนเชิญ ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ
ผมขออนุญาตนําเสนอ สมัยประชุมสภาฯ ประจําป 2561 สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561, สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันจันทร
ที่ 6 สิงหาคม 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน
2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 วันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ
2562
สมาชิกฯ ทานอื่นจะนําเสนออีกหรือไมคะ ถาไมมีทานอื่นเสนอ แสดงวาเห็น
ดวยกับทาน ส.ท.ประสงคฯ ขอใหยกมือขึ้นคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจําป 2561 สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วัน
จันทรที่ 6 สิงหาคม 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันจันทรที่ 5
พฤศจิกายน 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 วันจันทรที่
4 กุมภาพันธ 2562 ดวยคะแนนเสียงจํานวน 15 เสียง รองประธานสภา
ฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ ไมออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่อง พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม) ฉบับ
ที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (วาระที่ 1) รับหลักการ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ
ตามที่สภาเทศบาลเมืองทับกวาง ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลวนั้น

5
บัดนี้ปรากฏวาเทศบาลเมืองทับกวาง มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น และเทศบาล
เมืองทับกวางคาดการณวาจะมีรายรับเกินยอดประมาณการรายรับที่กําหนด
ไว จํานวน 31,400,000.- บาท (-สามสิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน-) จึง
นํามาจัดทําโครงการที่มีความจําเปนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ตลอดจนพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ของเทศบาลในการ
ใหบริการประชาชน จึงตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เปนเงิน
ทั้งสิ้น 31,367,000.- บาท (-สามสิบเอ็ดลานสามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน-)
ในโอกาสนี้ ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ ๑ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให ส ภาเทศบาลเมื อ ง
ทับกวาง ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ขอบคุณทานนายกฯ ขอเชิญทานเลขาฯชี้แจงระเบียบคะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณา
เปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได
และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการ
แล ว ถา จะตองสง ใหค ณะกรรมการแปรญัตติ พิจ ารณา ใหป ระธานสภา
ท อ งถิ่ น ส ง ร างข อบั ญ ญั ติ นั้ น ไปให ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไมคะ ถาไมมีขอ
ความเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม)
ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (วาระที่ 1) รั บ หลั ก การ
สมาชิกทานใดเห็นชอบขอใหยกมือขึ้น

6
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 เสียง
รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ ไมออกเสียง 1
เสียง

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระที่ 1 (รับหลักการ) ตอไปจะตองมีการ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งเราจะ
ใชคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม มีทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว เปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2. ทานส.ท.ไพบูลย ชมทวี กรรมการ
3. ทาน ส.ท.เบญจวรรณ ใจสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ เรียนเชิญ
ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ
เรียนทานประธานสภา ฯ ผมขอเสนอเวลาผูที่ประสงคจะเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ใหเสนอไดทุกเวลา ทุกสถานที่ หลังจากเลิก
ประชุมสภาฯ มีกําหนด 2 วัน จนถึงวันศุกร ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา
09.00 น. และคณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่มประชุมกรรมการแปรญัตติ
ในวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น. สวนการประชุมสภาฯ
(วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ ผมเสนอเปนวัน
จันทรที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ตามที่ทาน ส.ท. ประสงคฯ เสนอวันประชุมกรรมการแปรญัตติ ประชุมใน
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. และประชุมสภาฯ พิจารณาราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ ในวัน
จันทรที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบ
ขอเชิญลงมติคะ

นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ กําหนดวันแปรญัตติ และวันประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาราง
เทศบัญญัติฯ (วาระที่ 2) การแปรญัตติ และ(วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561 จํานวน 15 เสียง
รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ ไมออกเสียง 1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อไปตั้งเปนรายการใหม
เชิญทานนายกฯ เสนอญัตติตอที่ประชุมคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
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นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้
งานบริหารงานคลัง
โอนลด
งบลงทุน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน เปนเงิน 16,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงานจํานวน 1
เครื่อง ๆละ 16,000.- บาท
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน
๑ หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
๑) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๑.๘ GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics processing Unit ) ไมนอยกวา ๖ แกน
หรือ
๒) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ 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
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 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
ราคาตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
งบลงทุน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
-เพื่อจายเปนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน ๑ เครื่อง
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน
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๑ หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวาดังนี้
๑) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๑.๘ GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics processing Unit ) ไมนอยกวา ๖ แกน
หรือ
๒) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ 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
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 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
ราคาตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ทั้งนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาตอไป
ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ
ถาไมมี ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ
มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 จํานวน 15 เสียง รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง
และประธานฯ ไมออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจา ยขาดเงินสะสม
เชิญทานนายกฯ เสนอญัตติตอที่ประชุมคะ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล ในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจัดทําโครงการเกี่ย วกับ การรักษาความสงบเรีย บรอย การ
รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน และพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายการดังตอไปนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ บริเวณหมูที่ 4 และหมูที่ 6
ภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 9 จุด เปนเงิน 3,520,000.บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (รายละเอีย ดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมื องทับ กวางที่ 14/2560) เปน ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 18 ขอ 1
เปนเงิน 3,520,000.- บาท
2. กองชาง
1. โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณซอยแยกถนน
สบ.1003 ชุ มชนหัวเขาเกตุหมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร อ มตี เ ส น จราจร หรื อ พื้ น ที่
กอสรางไมนอยกวา 3,000.00 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลาง 1.00 เมตร จํ า นวน 8.00 ท อ น จํ า นวน 4 จุ ด
งบประมาณ 1,900,000.- บาท (รายละเอีย ดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง)เลขที่ 25/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 6 ขอ 5
2. โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานปาแดง ซอย 2 หมูที่ 1 ชวงที่
1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชว งที่ 2 ขนาดผิ ว จราจรกว าง 6.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ก อ สร า งไม น อ ยกว า 964.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 771,200.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง) เลขที่ 29/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 12 ขอ 21
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ชุมชนบานเขามัน หมูที่ 1 ซอยขางราน
กวยเตี๋ยวกะลา
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 772.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 617,600.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
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ทับ กวาง) เลขที่ 30/2561 เปน ไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 12 ขอ 22
4. โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณบ านนางอําไพ
เกื้อมิตร ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
1,575.00 ตารางเมตร งบประมาณ 959,000.- บาท (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขที่ 36/256 เปนไปตามแผนพัฒนา
สี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 19
ขอ 39
5. โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณจากหนาวัดทับกวาง
ถึงที่ทําการชุมชนหัววังยาว หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
1,380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ก อ สร า งไม น อ ยกว า
8,280.00 ตารางเมตร งบประมาณ 4,094,000.- บาท (รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขที่ 37/2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 19 ขอ 40
6. โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูที่ 1
ถึงบริเวณ สี่แยกไฟสัญญาณจราจร ถนน สบ.1003 หมูที่ 6 ขนาดผิว
จราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 7,350.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร
งบประมาณ 3,615,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง) เลขที่ 38/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 20 ขอ 41
7. โครงการปูผิว จราจรพาราแอสฟล ทคอนกรีต บริเวณซอยบานหัว นา
ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 553.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 2,212 ตารางเมตร
พรอมตีเสนจราจร งบประมาณ 1,119,000.- บาท (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง) เลขที่ 39/2561 เป น ไปตาม
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 21 ขอ 43
8. โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5
ซอย 18 ขนาด ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร พรอมตี
เสนจราจร งบประมาณ 500,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง) เลขที่ 40/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 21 ขอ 44
9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยอําภารวมใจ 1 ชุมชน
หนองปู 93 หมูที่ 3 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย
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0.50 เมตร ยาว 243.00 เมตร พร อ มฝารางเหล็ ก งบประมาณ
1,093,500.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)
เลขที่ 24/2561เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 5 ขอ 3
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอยแยกถนนเทศบาล 6 ขาง หจก.
สุ น ทรญาณ ชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 3 ขนาดรางระบายน้ํากวาง0.50
เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร อ มฝารางเหล็ ก
งบประมาณ 337,500.- บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง) เลขที่ 26/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 7 ขอ 7
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6
ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00
เมตร พรอมฝารางเหล็ก งบประมาณ 500,000.- บาท (รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง) เลขที่ 27/2561 เป น ไปตาม
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 8 ขอ 9
12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7 บริเวณซอย
บา นนายสํารวย ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ยาว 170.00 เมตร พร อ มฝารางระบายน้ํ า คสล. งบประมาณ
595,000.- บาท (รายละเอีย ดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง)
เลขที่ 28/2561 เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 11 ขอ 19
13. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูบานออมเงิน หมู
ที่ 6 ขนาดรางระบายน้ํา กว า ง 0.50 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย 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) เลขที่ 31/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 13 ขอ
26
14. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยเพชรไผทอง 10-11
หมูที่ 2 ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความ
ยาว 200.00 เมตร พรอมฝาราง คสล. งบประมาณ 700,000.- บาท
(รายละเอีย ดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับ กวาง) เลขที่ 33/2561
เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 15 ขอ 29
15. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ชุมชนบานถ้ําพัฒนา หมูที่ 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) เลขที่ 42/2561 เปนไปตาม
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนา 24 ขอ 51
16. โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล บริเวณกลุมบานนางรัตนา
ชุมชนบานไทย หมูที่ 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) เลขที่ 34/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561
– 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 15 ขอ 30
17. โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลเจาะบอบาดาล บริเวณชุมชน
บานโปงพัฒนา หมูที่ 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) เลขที่ 32/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561
– 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 14 ขอ 27
18. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางเสาเหล็กไฟฟาความสูง 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
แปดลานเกาแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยยี่สิบบาทถวน) (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง) เลขที่ 41/2561 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2หนา 22 ขอ 45
โครงการดังกลาวไมไดตั้งไวในเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมเปนเงิน 38,903,120.- บาท
รวมเปนเงินจายขาดสะสมทั้งสิ้น 42,423,120.- บาท (สี่สิบสองลาน
สี่แสนสองหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน)
ทั้งนี้ เปนการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด ๘ ขอ ๘๙ (๑)
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นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสพสุข บุดดาพันธ
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
จ.อ.คงเดช สุดใจ
หัวหนาฝายการโยธา
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นางวาสนา จิรารัตน
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาตอไป
ขอบคุณทานนายกฯ คะ ขอเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรั กษาเงินและการตรวจเงิ นขององค กรปกครองสว นทองถิ่ น
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ขอ 89 องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจใช จ า ยเงิ น สะสมได โดยได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
ทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ใหกระทําไดเ ฉพาะกิจ การซึ่งอยูในอํ านาจหน าที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทตามระเบียบแลว
(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญ
ส.ท.ประสพสุขฯ คะ
ขอเรียนถามทานประธานสภาฯโครงการที่ 18 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ริมถนนในบริเวณชุมชน ตอนนี้ทุกชุมชนก็อยากไดแตกรณีนี้ไมระบุวาติดตั้ง
ตรงไหนบาง จะไดชี้แจงใหประชาชนชาวบานไดรับทราบ
เรียนเชิญทานนายกฯ
ผมขอให จ.อ.คงเดชฯ ชี้แจงตามที่ผมไดใหไปสํารวจ
เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกครับ มีทั้งหมด 7 ชุมชนครับ
ไดแก ตลาดทับกวาง ชุมชนบานโปง ชุมชนหนองบัวบาน ชุมชนสะพาน 2
ชุมชนคุมไผทอง ซอยเตาปูน และถนนเทศบาล 4
เรียนเชิญ ทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ
อยากจะเรียนถามวาหมูที่ 2 มีกลองวงจรปดหรือไมคะ เพราะเราจะทํา
โครงการกลองวงจรปดเสนอขอกองทุนไฟฟาเสนอของบประมาณไปแลวแต
ยังไมไดดําเนินการ จะไดไมซ้ํากับจุดที่เทศบาลจะติดตั้ง
เรียนเชิญ จ.อ.คงเดช สุดใจ ตอบคําถามคะ
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จ.อ.คงเดช สุดใจ
หัวหนาฝายการโยธา
นางวาสนา จิรารัตน
สมาชิกสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายพรมมา นอยเสนา
สมาชิกสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เปนหมู 8 ครับ เริ่มตั้งแตซอยบานผูใหญรวมถึงเพชรไผทองซอย 5 ครับ
ซอยบาน ส.ท.รวมฯ หมู 2 แตถาตรงไปซิเมนตไทยฯ SCG ตรงนั้น หมู 8
ถาเลี้ยวขวาเขาไปบาน ส.ท.ประสงคฯ จะเปนหมู 2
จ.อ.คงเดชฯ แกใหเปน หมู 2
ขอบคุณทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ เรียนเชิญ ส.ท.ประพัฒนฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ กลองวงจรปดของหมูที่ 4 และหมู 6
จํานวน 9 จุดไมทราบวามีจุดไหนบางครับ
จํานวน 9 จุด ไดแก สามแยกหนาวัดทับกวางทางไปชุมชนหัววังยาว
สามแยกปากทางเขาชุมชนสะพาน 3 สามแยกซอยหัวนา สามแยกหนาวัด
หัวเขาเกตุ สามแยกซับมะฝอ สี่แยกเจ็ดคต
ซอยขางบาน ส.ท.แกว
หนาวัดบานโปง สามแยกบอปลาบานโปง
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.พรมมาฯ คะ
ตอนนั้นขอไปหนาวัดทับกวาง เสนทางเขา – ออก ระหวางถนนมิตรภาพ
ตรงนี้มีตรงสามแยกในวัดใชหรือไมครับ
ใชครับ และก็มีไปหัววังยาวอีก 2 กลอง ตรงนี้จะมี ตรงแยกไปหัววังยาว
2 กลอง และสามแยกสะพาน 3 เลี้ยวถนนมิตรภาพเขาไป เลยแยกเขาไป
นิดหนอย
สมาชิกทานอื่นมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ ถาไมมีขอมติเห็นชอบขออนุมัติจาย
ขาดเงินสะสมสมาชิกทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 15 เสียง
รองประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง และประธานฯ ไมออกเสียง 1
เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ

เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. ประพัฒน คะ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ตอนนี้ไมทราบวามลภาวะสิ่งแวดลอม
ฝุนละอองเยอะครับขนาด ถนนคอนกรีตไมใชทางลูกรัง รถวิ่งฝุนละออง
เยอะ เราจะแกไขปญหาอยางไรครับ
ชวงนี้ก็เห็นใจเพราะตอนนี้มีการสรางถนนมอเตอรเวย ทั้งรถดินวิ่งถมที่
ผมก็ใหเทศกิจไปตักเตือน ใหวิ่งชาๆในชุมชน ถาถนนมีฝุนก็ใหนําน้ําไป ลาด
พยายามจะแกไขตรงนี้ให ขอบคุณมากครับ
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นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายแกว ทุยะนา
สมาชิกสภาฯ

เรียนทานประธานสภาฯ ชวงตอนประมาณ 04.00 น. ถึง 05.00น.
ผมนึกวาเปนหมอก แตดูแลวไมใชหมอกเปนฝุนละออง ทําอยางไรเราจะ
แกไขไดครับ ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวผมใหกองสาธารณสุขแกไขใหครับ ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. ประสงคฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมีเรื่องที่จะนําเสนอใหกับผูบริหาร
ไดรับทราบ เนื่องจากการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยายเสาสูงโคมไฟสปอรตไลท
ของหมู 2 ออกไป 2 จุด เนื่องจากหมู 2 มีสายแรงดันสูง ที่ทางการไฟฟา
สวนภูมิภาคเดินเขาไปในบริษัทแหงหนึ่งผานหมู 2 ซึ่งมีกระแสไฟแรงสูง จึง
ไดยายเสาสูงของเทศบาลออก คือสามแยกบานยายแปง และสามแยกซอย
20 เพชรไผทอง ในบริเวณ 2 จุด ตอนนี้มืดมาก ชาวบานมาหาผมอยากให
ติดโคมไฟฟาเพิ่มเติม เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคไดยายไฟเสาสูงออกแลว ผม
คิดวานาจะเปนหนาที่ของการไฟฟา แตเผอิญไดยายไปตั้งแตวันที่ 16
กุมภาพันธ 2561 ซึ่งรวม ระยะเวลา 10 วันแลว มันมืด ชาวบานรองขอให
ติดโคมไฟสองสวางจํานวน 5 จุด 3 จุด คือบริเวณสามแยกบานยายแปง
2 จุดที่ซอย 20 เพชรไผทอง เพื่อใหเกิดความสวางไหลทาง ฝากผูบริหาร
ไดพิจารณาตรงนี้ ขอบคุณครับ
ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
จ.อ.คงเดชฯ หลังเลิกประชุมสภาฯ ประสานกับทาน ส.ท.ประสงคฯ
จะมีกี่จุด และจะเพิ่มเติมตรงไหน ตอนนี้เสาไฟที่การไฟฟาฯ เอาออกไปอยู
ตรงจุดไหน
การไฟฟาฯ เอาไปติดตั้งที่อางน้ําใจ และอีกที่โคงซอย 20 ติดตั้งไปแลว
ขอบคุณทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.แกวฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องฝุน ถนนเทศบาล 4
ตั้งแตหมูบานริมภู ไปถึงสี่แยกเขามัน ไปถึงสี่แยกบานโปง ตรงนี้สําคัญมาก
เพราะรถวิ่ง 24 ชั่วโมง วิธีที่จะแกไขไดตองเพิ่มงบประมาณซื้อรถเกรดเดอร
ปาดไหล ทางออกซาย-ขวาแลวใชน้ํารดวันละครั้งก็ยังดี ปาดไหลทาง
ใหสโลป ฝุนเกาะไหลทางคอนกรีตจะไมมี ถนนเสนนี้ไปถึงองคการเภสัชดวย
ตอนนี้ชาวบานเดือดรอนมาก ผมอยากใหกองสาธารณสุข ซื้อเครื่อง
ตรวจวัดฝุน ไปตั้งตรงจุดนี้ คาประมาณเทาไหรแน เวลารถบรรทุกวิ่งผาน
โรงเรียน หรือชุมชน ติดตั้งเครื่องวัดฝุนละอองตางๆ กี่ไมคอนก็ไมรู เขาจะ
ไดแจงเรา อยากใหเทศบาลลงทุนซื้อเลย บานเราสิ่งแวดลอมสําคัญที่สุด
รถรับเหมาในเขตทับกวางหลายบริษัท มาอยูในเขตบานเรา ชาวบานเราอยู
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นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกสภาฯ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

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 อยากใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปดู ขอบคุณมาก
ครับ
ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
ตรงนั้นมีบริษัทที่เอารถไปจอด มีของเสี่ยออด อาทิตยที่ผานมาผม เคย
ประสานไปครั้งหนึ่งแลว ชวงหนาฝน ทานบอกใหเลยหนาแลงไป เดี๋ยวจะเท
คอนกรีตให ตอนนี้ทานกําลังหาผูรับเหมาอยูครับ เทตรงทางออก แตตรง
เภสัชเขากําลังกอสรางอยูผมไมรูจะทําอยางไร ชวงที่กอสรางอยู ก็ตองมีฝุน
บาง อยางไรผมก็จะรีบเรง ดําเนินการให ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ธวัชชัยฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ครับ มีปญหาที่จะนําเสนอ ของชุมชนดินสอพอง
หมูที่ 7 ขณะนี้ ดินลํารางสาธารณะสไลด ก็ใกลจะหนาฝน มีบานเรือน 45 หลังคาเรือนที่เดือดรอน ดินที่สไลดจะไปถึงบานแลว อยากใหทานเขาไป
ดูสถานที่บริเวณนั้น อยากใหเจาหนาที่ไปดู หรือกรณีที่มีผูรับเหมา หรือ
ปตท. ที่รื้อถนน อยากใหเอาดินเขาไปถม ตอนนี้ใกลจะถึงบานเขาแลว
เปนหวงชาวบานรองเรียนมา ขอบคุณครับ
ผมเคยคุยไววาอยากทําแบบหินดาด ผอ.กองชาง ผมจะพาไปดูหนางาน
จะให ผอ.กองชางชวยออกแบบ ผมจะดําเนินการให ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอื่นมีอะไรอีกหรือไมคะ
ถาไมมีขอปดการประชุมคะ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
( ลงชื่อ )

ผูบันทึกการประชุม

( ลงชื่อ )

ตรวจรายงานการประชุม

(สุทธิกานต ศกุนตนาค)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง
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