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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ ที่ 7สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น. 
ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 

----------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายไพบูลย์       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายแก้ว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายประสงค์ เงินแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นายธณัท บ ารุงราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายประสพสุข   บุดดาพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นางทิพย์วรรณบุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นายใจเพชร       สว่างเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายพรมมา น้อยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นางวาสนา        จิรารัตน์             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นางสมใจ ค าสัตย์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ์     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง/ 

     ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
-   มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประจ าชุมจ านวน17คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี    รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ์ หมอนภักดรีองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล         จัว่กี่ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นางธิดารัตน์ ขุนทะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย์อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๑. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๒. นายสุระชาติ ชุมพร   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
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๑๓. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑(สมุห์พร้อม) 
๑๔. น.ส.ปริศนา      โชคพิพัฒน์    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
๑๕. นายสุรศักดิ์ สมภักด ี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๖. น.ส.องค์อร วงค์เวียน  ผู้อ านวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๗. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๘. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑๙. นางฐิติรัตน์ บูรณวินิช  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
๒๐. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๒๑. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๒๒. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๒๓. นางลภัส           ชิดชอบ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๕. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๖. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๒๗. ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ วงษ์บุญส่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๒๘. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๒๙. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๓๐. นายวัชรินทร์ เมธีกุล   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๓๑. นางกิตติภา       พระเพ็ชร                    นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
๓๒. น.ส.ทิพวรรณ กระแสร์มิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๓๓. นายทสพล ชิดชอบ   เจ้าพนักงานป้องกันกันช านาญงาน 
๓๔. ส.อ.สุทธิกานต ์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๕. น.ส.สุรีรัตน์   รัตนเพิ่ม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๓๖. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๗. น.ส.หยาดพิรุณ   ภาษ ี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ          บัดนี้ ที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านวิบูลย์ศิริ
เลขานุการสภาฯ   บุญพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวางได้จุดเทียน ธูป  บูชา
    พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมต่อไปครับ 
  
     

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเข้าสู่วาระประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 7   
    สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
    ทับกวาง ชั้น 4 แห่งนี้  วันนี้มีทั้งหมด 6 วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ท่านนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้แต่งตั้ง คุณนภัสนันท์อินทรสุวรรณ์ 
ประธานสภาฯ   เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ขอเรียนเชิญท่าน
    ผู้บริหารมอบประกาศ ให้กับคุณนภัสนันท์อินทรสุวรรณ์ 
    เรื่องท่ี 2 นะค่ะ จากชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ช่อง 10 ของแก่งคอย  
  มีคุณณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์ หรือรอง ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เป็น
  ประธานชมรมนะค่ะ ได้มีการประสานงานจากบ้านเด็กธรรมรัตน์ วัดพระบาท
  น้ าพุได้ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเด็กก าพร้าที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ 
 HIVจึงขอความอนุเคราะห์ เพ่ือบริจาคเงินและบริจาคสิ่งของ ซึ่งคุณณัฐกิตติ์
 เทียนอินทร์ ประธานชมรม นักวิทยุสมัครเล่น ช่อง 10 มีรายการถึง 12 
 รายการ  มีนมกล่อง ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ผงซักฟอก แชมพู สบู่เหลว 
 อุปกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าหวานเฮลบลูบอย ข้าวสาร
 อาหารแห้ง ปลากระป๋องเครื่องปรุงต่างๆอุปกรณ์การเกษตร และมีอ่ืนๆอีก 
 ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตสัทธาร่วมบริจาค ให้กับท่ีวัดพระบาทน้ าพุ กล่อง
 จะอยู่ด้านหน้าโต๊ะลงทะเบียนนะค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ 
     
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางสมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 24กรกฎาคม  2560
เวลา 10.00 น. 

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2560 วันจันทร์ 

ที่ 24กรกฎาคม 2560หากมีข้อสงสัยประการใดก็ขอเรียนเชิญ 
 ท่าน สท.ประสงค์  เงินแก้ว ค่ะ 
นายประสงค์  เงินแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านายกฯ ท่านสมาชิก 
สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแก้ไข ที่หน้า 6 บรรทัด

ที่ 2 ต่อจากเขตป่าพ.ศ. 2484 ของกรมทางหลวงจะต้องน าหลักฐาน
เอกสาร มาชี้แจง จากปส.11 เป็น ปส.17 ครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ท่านอ่ืนมีข้อสงสัยจะแก้ไขอะไรอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอมติ รับรองรายงาน 
ประธานสภาฯ   การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1ครั้งที่ 2  
    ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 24กรกฎาคม2560 สมาชิกท่านใด 
    รับรองรายกงานการประชุม ขอให้ยกมือค่ะ 
มตทิี่ประชุม มีมติรับรอง    จ านวน  ๑5เสยีงรองประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

และประธานฯ  ไม่ออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (วาระที่ 1) รับหลักการ  

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561  ต่อสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ฉะนั้น
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    ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง จึงขอชี้แจงให้ท่าน 
    ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวางและท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับ
    กวางทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
    การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้  

    1.  สถานะการคลังของเทศบาล 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   ณ  วันที่   20  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 
    2560เทศบาลเมืองทับกวางมีสถานะการเงินดังนี้      

   1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน    269,725,293.00         บาท 
   (สองร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสามบาท
   ถ้วน) 
   1.1.2  เงินสะสม         จ านวน       154,582,271.77         บาท 
   (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ด

   สิบเจ็ดสตางค์) 
   1.1.3  ทุนส ารองสะสม   จ านวน       64,591,737.06         บาท 
   (หกสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสตางค์) 
   1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน      

-       โครงการ     รวม     -       บาท 
   1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน    31        

   โครงการ             รวม      22,669,719.07        บาท 
   (ยี่สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) 

    1.2  เงินกู้คงค้าง   จ านวน   467,600.74 บาท(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพัน
    หกร้อยบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 

    2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ณ  วันที่   
    20  กรกฎาคม   2560 
    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น    จ านวน       200,983,389.30    บาท  
    (สองร้อยล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบ
    สตางค)์ 
    ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร  จ านวน     41,067,338.50 บาท 
   (สี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน   2,751,575.00
   บาท(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน      1,610,802.10 บาท 
   (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสองบาทสิบสตางค์) 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   (     -      ) 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 596,031.79 บาท 
   (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 



๕ 

 

   หมวดรายได้จากทุนจ านวน       0.00 บาท(     -      ) 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน     108,566,891.91 บาท 
   (หนึ่งร้อยแปดล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ด
   สตางค)์ 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน     46,390,750.00 บาท 
   (สี่สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

    (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน        
    9,876,400.00บาท(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

    (3)  รายจ่ายจริง     จ านวน     107,213,799.56 บาท 
    (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบ
    หกสตางค)์ 
    งบกลาง จ านวน     25,143,976.06 บาท(ยี่สิบห้าล้านหนึ่ง 
   แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสตางค์) 
    งบบุคลากร จ านวน46,415,560.79 บาท(สี่สิบหกล้านสี่
    แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
    งบด าเนินงาน  จ านวน   23,923,356.29บาท(ยี่สิบสามล้านเก้าแสน
    สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
    งบลงทุนจ านวน  4,052,309.18บาท(สี่ล้านห้าหมื่นสองพันสามร้อย
    เก้าบาทสิบแปดสตางค์) 
    งบรายจ่ายอื่น จ านวน0.00   บาท (      -       ) 
    งบเงินอุดหนุน จ านวน 7,678,597.24บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ด
    หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) 

    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
    จ านวน  9,876,400.00   บาท  (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อย
    บาทถ้วน) 
    (5)  มีการจ่ายเงินสะสม จ านวน    2,270,766.82    บาท(สองล้าน
    สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) 
    (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   0.00  บาท (  -  ) 
    3.  งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง   กิจการสถานธนา
    นุบาลปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.2560 

   รายรับจริงจ านวน 11,000,000  บาท(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
   รายจ่ายจริง จ านวน 11,000,000   บาท(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
   ก าไรสะสม จ านวน     -    บาท 
   เงินสะสม จ านวน     -  บาท 
   ทุนด าเนินการ จ านวน    -    บาท 
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ จ านวน    -    บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน    -  บาท 



๖ 

 

   เงินฝากธนาคาร จ านวน      3,250,000  บาท (สามล้านสองแสนห้า
    หมื่นบาทถ้วน) 

   ทรัพย์จ าน าจ านวน   8,500,000  บาท(แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
   4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ 

    ทั้งสิ้น 223,808,700 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนแปด 
    พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   - เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 215,668,700 บาท(สองร้อย
    สิบห้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   -  รายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง ได้
    ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 8,140,000.- บาท(แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
    บาทถ้วน) 
    5.  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
    ทั้งสิ้น  222,137,160 บาท   (สองร้อยย่ีสิบสองล้านหนึ่งแสนสาม
    หม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
      โดยแยกเป็น 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน        53,646,760 บาท 
    (ห้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน  11,931,000 บาท 
     (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    3. แผนงานการศึกษา จ านวน   44,165,846บาท(สี่สิบสี่ลา้นหนึ่ง
    แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
    4. แผนงานสาธารณสุขจ านวน   15,015,000บาท  (สิบหา้ล้านหนึ่ง
    หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน  4,580,400 บาท(สี่ล้านห้าแสน
   แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

    6. แผนงานเคหะและชุมชนจ านวน50,390,400บาท(ห้าสิบล้าน 
   สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 5,175,000บาท 
    (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน  
    2,730,000 บาท(สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

  9. แผนงานงบกลาง จ านวน   27,969,754 บาท   (ยี่สิบเจ็ดล้าน
   เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้นจ านวน      215,604,160 บาท 
    (สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

    งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ านวน       6,533,000 บาท 
    (หกล้านห้าแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
    แผนงานงบกลาง จ านวน   2,590,000 บาท(สองล้านห้าแสนเก้าหมื่น
    บาทถ้วน) 



๗ 

 

    แผนงานการพาณิชย์ จ านวน3,943,00 บาท(สามล้านเก้าแสนสี่ 
   หมื่นสามพันบาทถ้วน) 

   สถานะ การคลังของเทศบาลเมืองทับกวางอยู่ในฐานะมั่นคง  รายรับที่ได้
    ประมาณไว้ได้พิจารณาตั้งรับไว้เท่าที่คาดหมายว่าจะได้รับใกล้เคียงกับ 
   ความเป็นจริง  ส่วนในด้านรายจ่ายก็ได้พิจารณาจ่ายไว้ตามความจ าเป็น 
   และความต้องการของท้องถิ่น โดยถือหลักประหยัด  และมุ่งน าประโยชน์ 
   ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของ  
   ประชาชนเป็นประการส าคัญ 
    ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2561เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองทับกวางได้โปรดพิจารณาให้ความ
    เห็นชอบต่อไปขอแสดงความนับถือ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน นายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้สมาชิก 
ประธานสภาฯ ไดท้ราบค่ะ  
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.2547  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง      

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาเป็น    
สามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณา 3 
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 
วาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบ  
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้อ

สงสัยประการใด สอบถามได้นะค่ะ  ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบในเรื่อง 
 รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 (วาระท่ี 1) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
 
มตทิี่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  ๑5เสียง รองประธานสภาฯ ไม่ออก
เสียง 1 เสียง และประธานฯ  ไม่ออกเสียง  1  เสียง 

 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ เมื่อมีมติเห็นชอบ ในวาระที่ 1 รับหลักการ ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลา 
ประธานสภาฯ เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งเราจะใช้คณะกรรมการ

แปรญัตติชุดเดิมจะมีท่านส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ เรียนเชิญท่านส.ท.ประสงค ์ค่ะ 



๘ 

 

นายประสงค์  เงินแก้ว  เรียนท่านประธานสภา ฯ ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอก าหนด 
สมาชิกสภาฯ   เวลาผู้ที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้เสนอ
    ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ หลังจากเลิกประชุมสภาฯ มีก าหนด 3 วัน จนถึงวัน
    ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.และคณะกรรมการแปรญัตติ
    จะเริ่มประชุมแปรญัตติในวันที่ 11 สิงหาคม 2560ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
    และประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป (วาระท่ี 2 ) แปรญัตติ) และ(วาระท่ี 3) ตรา
    เทศบัญญัติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2561 ผมเสนอเป็นวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 เวลา 10.00 น. 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ตามท่ีท่านประสงค์ฯ  เสนอวันประชุมกรรมการแปรญัตติ ประชุม  
ประธานสภาฯ   ในวันที่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.และประชุมสภาฯ  
   (วาระท่ี 2 )แปรญัตติ  และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ ฯ  ในวันอังคารที่

  15 สิงหาคม 2560เวลา 10.00 น.   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 1 ) รับหลักการ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอเรียนเชิญท่านายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ตามที่สภาเทศบาลเมืองทับกวาง   ได้ พิจารณาอนุมัติ เทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  และเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  
    2560  ไปแล้วนั้นบัดนี้ปรากฏว่าเทศบาลเมืองทับกวาง   มีความเป็นต้อง
    ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากขึ้น  
    ท าให้มีรายได้เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ   ประจ าปี 2560 
    เป็นเงินทั้งสิ้น  18,604,842 บาท (-สิบแปดล้านหกแสนสี่พันแปดร้อย
    สี่สิบสองบาทถ้วน-)  ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย 
    เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560เป็นเงินทั้งสิ้น  
   18,272,097 บาท (-สิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนสองพันเก้าสิบเจ็ด 
   บาทถ้วน-) 
    ในโอกาสนี้  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   
    ฉบับที่  2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้สภาเทศบาลเมือง 
    ทับกวางได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปขอแสดงความนับถือ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอบคุณค่ะท่านนายกฯ สมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรสงสัยเชิญตรวจสอบได้  
ประธานสภาฯ นะค่ะ ถ้าไม่มีจะขอความเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน(วาระท่ี 
1)รับหลักการ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือค่ะ  

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) 
ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 1 ) รับหลักการจ านวน  
๑5เสียงรองประธานฯ ไม่ออกเสียง 1 และประธานสภาฯ ไม่ออกเสียง 1 
เสียง 



๙ 

 

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ต่อไปเราก็จะใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมเช่นกันนะค่ะ ก็มีท่าน 
ประธานสภาฯ ประสงค์ เงินแก้ว มีข้อคิดเห็นอะไรค่ะ 
นายประสงค์  เงินแก้ว เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรง  
สมาชิกสภาฯ   เกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมประสงค์  เงินแก้ว สมาชิก
    สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  ผมขอเสนอเวลาผู้ที่ประสงค์จะเสนอค าแปร
    ญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้เสนอได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ หลังจาก
    เลิกประชุมสภาฯ มีก าหนด 3 วัน จนถึงวัน ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
    เวลา 09.00 น.และคณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่มประชุมแปรญัตติใน
    วันที่ 11 สิงหาคม 2560ตั้งแต่เวลา 09.00 น.และประชุมสภาฯ ครั้ง
    ต่อไป (วาระที่ 2 ) แปรญัตติ) และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ  ร่างเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    2560ผมเสนอเป็นวันอังคารที่ 15 สิงหา 2560 เวลา 10.00 น. 
 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะค่ะ  
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านประสงค์ฯ  เสนอวันประชุมกรรมการแปรญัตติ ประชุม  
 ในวันที่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.และประชุมสภาฯ  
 (วาระท่ี 2 )แปรญัตติ  และ(วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ ฯ  ในวันอังคารที่  

15 สิงหาคม 2560เวลา 10.00 น.   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ
นายกเทศมนตรี   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ดังต่อไปนี้     

  ส านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดัง
 รายการต่อไปนี้ 

  โอนตั้งรายการใหม่ 
  1.โอนตั้งรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1. ค่าติดตั้งหอถังเก็บน้ าประปาบาดาล      ตั้งไว้ 450,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอถังเก็บน้ าประปาบาดาล     บริเวณส านักงาน
 เทศบาลเมืองทับกวาง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมติดตั้ง
 ตู้ควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ครบชุด  ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง  
 13/2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป  



๑๐ 

 

  โอนลดงบประมาณ  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้   1,429,920   บาทคงเหลือ  
 275,798.70 ต้องการโอนลด 37,168.- บาท 

 2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   ตั้งไว้351,000.- 
 บาท คงเหลือ68,733.87  บาท.ต้องการโอนลด 10,000.- บาท 

 3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้351,000.- บาท 
 คงเหลือ68,733.87  บาท.ต้องการโอนลด 10,000.- บาท 

 4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา   ตั้งไว้ 513,000.- บาท คงเหลือ 
 87,532.26 บาท  ต้องการโอนลด 2,000.- บาท  
  5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 
 3,563,640.- บาท คงเหลือ 609,106.- บาท ต้องการโอนลด 
 40,000.- บาท 

 6.เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้    450,000.- บาท  คงเหลือ 
 59,058.06 บาท ต้องการโอนลด 5,458.- บาท  
  7. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้ 640,000.- บาท คงเหลือ 111,620.-  
 บาท    ต้องการโอนลด 38,280.- บาท  
  8. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 280,000.- บาท  คงเหลือ 
 45,320.- บาท ต้องการโอนลด 4,980.- บาท 
  9. ค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 500,000.- บาท   คงเหลือ 283,649.- บาท
 ต้องการโอนลด 5,000.- บาท  
  10. ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ตั้งไว้
 3,000.- บาท คงเหลือ 2,500.- บาท ต้องการโอนลด 2,500.- บาท  
  11. โครงการจัดงานวันเทศบาล    ตั้งไว้ 50,000.- บาท  คงเหลือ 
 25,040. บาท ต้องการโอนลด 25,040.- บาท 
  12. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว   ตั้งไว้   3,000,000   บาท  
 คงเหลือ 83,438.- บาท   ต้องการโอนลด 83,438.- บาท 

 13.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน  ลูกจ้าง  ตั้งไว้ 
 100,000  บาทคงเหลือ 57,240.- บาท  ต้องการโอนลด 57,000.- 
 บาท 

 14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้ งไว้  150,000.- บาท   คงเหลือ 
 61,037.28 บาท ต้องการโอนลด 40,000.- บาท 

 15. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ตั้งไว้   60,000.-  บาท  คงเหลือ  
 20,000.- บาท  ต้องการโอนลด 20,000.- บาท 

 16. วัสดุอื่น  ตั้งไว้ 20,000.- บาท  คงเหลือ 20,000.- บาท ต้องการ
 โอนลด 20,000.- บาท  

 17. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้  196,500.- บาท คงเหลือ  
 46,540.- บาท ต้องการโอนลด 19,136.- บาท 



๑๑ 

 

 18. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  คงเหลือ 
 30,000.- บาท ต้องการโอนลด 30,000.- บาท 

   รวมโอนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่  450,000.- บาท  
  โอนตั้งรายการใหม่ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
 2  ค่าปรับปรุงห้องสุขาส านักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จ านวน 12 ห้อง 
  ตั้งไว้ 800,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสุขาส านักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จ านวน 
 12 ห้อง  ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง      12/2560   ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
  โอนลดงบประมาณ  
  -  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. ค่าวัสดุส ารวจ   ตั้งไว้ 5,000.- บาท   คงเหลือ 5,000.- บาท  ต้องการ
 โอนลด 5,000.- บาท 
  2. ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ตั้งไว้ 10,000.- บาท  คงเหลือ 2,000.- 
 บาท  ต้องการโอนลด 2,000.- บาท 
  3. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 31,000.- บาท คงเหลือ 
 4,000.- บาท  ต้องการโอนลด 4,000.- บาท 
  4. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 80,000.- บาท คงเหลือ 3,180.- บาท ต้องการโอน
 ลด 3,180.- บาท  
  5. ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ตั้งไว้ 3,000.- บาท 
 คงเหลือ 3,000.- บาท ต้องการโอนลด 3,000.- บาท  
  6.ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 1,700,000.- บาท  คงเหลือ 499,062.71 บาท  
 ต้องการโอนลด 300,000 
  7.ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  ตั้งไว้ 210,000.- บาท คงเหลือ 
 91,385.69 บาท ต้องการโอนลด 70,000.- บาท  
  8. ค่าบริการโทรศัพท์   ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือ 38,036.43  
 บาท ต้องการโอนลด 33,236.- บาท  
  9. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 360,000.- บาท คงเหลือ 10,100.- บาท ต้องการโอนลด 10,100.- 
 บาท 
  10. รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือ 5,000.- บาท  ต้องการ
 โอนลด 5,000.- บาท  
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  11.ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 20,000.- บาท   คงเหลือ 20,000.- บาท 
 ต้องการโอนลด 20,000.- บาท  



๑๒ 

 

  12. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  
 150,000.- บาท  คงเหลือ 124,978.- บาท  ต้องการโอนลด 
 124,978.- บาท 
 
  - กองคลัง 
  13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
 ราชอาณาจักร  ตั้งไว้200,000.- บาท  คงเหลือ 79,444.26 บาท  
 ต้องการโอนลด 15,247.- บาท 
  14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000.- บาท  คงเหลือ 22,480.- 
 บาท ต้องการโอนลด 22,480. – บาท 
  15. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000.- บาท คงเหลือ 
 42,024.- บาท  ต้องการโอนลด 42,024.- บาท 
  16. ค่าวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 200,000.-  บาท  คงเหลือ 
 109,755.- บาท  ต้องการโอนลด 109,755.- บาท 
  17. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 30,000. – บาท  คงเหลือ 
 30,000.- บาท ต้องการโอนลด 30,000.- บาท  

  รวมโอนเงินตั้งจ่ายรายการใหม่  800,000.- บาท  
 กองการศึกษา   

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล.  บริเวณโรงเรียนเทศบาล 
  ทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  หมู่ที่ 7   จ านวน   300,000  บาท 
  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก คสล.  บริเวณ
 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้ าขนาด Ø
 0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 
 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง  เลขที่  
 07/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  300,000  บาท 
  โอนลด 
  งบด าเนินงาน  
  ค่าวัสดุ 
  -  ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน  4,725,920 บาท คงเหลือก่อนโอน 
 2,131,352.70  บาท ขอโอนลด   300,000  บาทตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 การศึกษาโอนลด   300,000   บาท 
    รวมโอนลด  300,000   บาท 



๑๓ 

 

  กองช่าง 
 โอนตั้งรายการใหม่  
 1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 

 ถนนเทศบาล 4 ชุมชนเขามัน หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
 924.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 เป็นจ านวนเงิน  739,200.- บาท 

 

 โอนลด 
 กองคลัง 
 1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 

 440,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 92,220.- บาท โอนลด 21,920.- 
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
 บริหารงานคลัง 

 2. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 
 4,945,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 1,416,572.26 บาท โอนลด 
 402,122.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
 ทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

  3. งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ตั้งไว้ 400,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 200,990.- บาท โอนลด 
 105,250.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
 ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 4. งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 101,400.- บาท คงเหลือ
 ก่อนโอน 71,400.- บาท โอนลด 62,400.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       งานบริหารงานคลัง 

 5. งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้ ง ไว้ 
 120,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 110,811.- บาท โอนลด 110,811.- 
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
 บริหารงานคลัง 

 6. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเ พ่ือให้ ได้มาซึ่ งบริการ ตั้ ง ไว้ 
 330,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 33,776.- บาท โอนลด 33,776.- 
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
 บริหารงานคลัง 

 7. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
 ลักษณะรายจ่ ายหมวดอ่ืน ๆ ค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางราชการใน
 ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลือก่อน
 โอน 79,968.- บาท โอนลด 2,921.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏ
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    รวมเงินโอนลด เป็นเงิน 739,200.- บาท 

 



๑๔ 

 

 โอนตั้งรายการใหม่ 
 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยนางทองเยี่ยม 

 ศรศรี ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
 เมตร ยาว 120.00 เมตร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
 ถนน เป็นจ านวนเงิน  465,000.- บาท 

 

 โอนลด 
 กองคลัง 
 1. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือ

 ก่อนโอน 4,000.- บาท โอนลด 4,000.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป            งานบริหารงานคลัง 

 2. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000.- บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 53,260.- บาท โอนลด 53,260.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได)้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง 

 3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 7,000.-
 บาท คงเหลือก่อนโอน 7,000.- บาท โอนลด 7,000.- บาท  (ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได)้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      งานบริหารงานคลัง 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

 คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 5. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 40,000.- บาท คงเหลือ
 ก่อนโอน 28,250.- บาท โอนลด 20,000.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
 รักษาความสงบภายใน 

 6. งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 
15,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 7,360.20 บาท โอนลด 5,990.-  บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 7. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อ
 เครื่องอัดอากาศ ตั้งไว้ 480,000.- บาท คงเหลือ 2,000.- บาท โอนลด 
 2,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
 สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 8. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 
 30,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลด 30,000.- 
 บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 



๑๕ 

 

 งานเทศกิจ 
 9.  งบบุคลากร เงิน เดือน (ฝ่ายประจ า )  เงิน เดือนพนักงาน ตั้ ง ไว้ 

 350,500.- บาท คงเหลือก่อนโอน 41,320.- บาท โอนลด 2,810.- 
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ 

 10. งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
 ราชการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 33,340.- บาท โอนลด 
 20,840.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
 สงบภายใน งานเทศกิจ 

 11. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งบริการ ตั้งไว้ 
 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- 
 บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ 

 12. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการใน
 ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อน
 โอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 

 13. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดฝึกอบรมเทศกิจอาสาจราจร  

 ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 50,600.- บาท โอนลด 
 50,600.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
 สงบภายใน งานเทศกิจ 

 14. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000.-
 บาท คงเหลือก่อนโอน 33,500.- บาท โอนลด 25,500.- บาท  (ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได)้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 

 15. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือ
 ก่อนโอน 9,261.- บาท โอนลด 6,000.- บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 

 16. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  35,000.-
 บาท คงเหลือก่อนโอน 35,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท  (ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได)้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 

 17. งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 120,000.-
 บาท คงเหลือก่อนโอน 100,040.- บาท โอนลด 87,000.- บาท  (ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได)้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 

 
 18. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 

 350,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 101,200.- บาท โอนลด 90,000.- 
 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร 



๑๖ 

 

 ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  รวมเงินโอนลด เป็นเงิน 465,000.- บาท 
 

 รวมเป็นเงินโอนลดตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,204,200.บาท  
  ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
 จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ขอโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านสมาชิก มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้
ประธานสภาฯ   เลยนะค่ะ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ สมาชิกท่านใด 
    เห็นชอบขอให้ยกมือค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่15 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกค่ะเรียนท่า สท.แก้ว ทุยะนาค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว  ทุยะนา ขอบคุณท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร ผมมีเรื่องจะปรึกษาท่าน  
สมาชิสภาฯ ผู้บริหาร เรื่องเครื่องออกก าลังกายหลังเทศบาลเรา เป็นที่ล่อแหลม ของที่

คนออกก าลังกาย อยากให้ย้ายไปไว้ที่ถนนเทศบาล 5 ที่ทางเท้ามีอยู่แล้ว ใน
เขตชุมชนเยอะๆ พื้นที่ตรงนี้ไปท าอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน 
เพราะตรงนี้มีคนพูดกันหลายคนแล้วว่าเวลามืดน่ากลัว ความปลอดภัย คน
ต่างถ่ินเยอะ มีทั้งคนดี และคนไม่ดี เขาเป็นห่วงตรงนี้ อยากให้คณะผู้บริหาร
ศึกษาดูว่าทางเท้าทางถนนเทศบาล 5 จะท าได้ไหม อยากขยายตรงนู้น  
ตรงนี้ให้ท าเป็นโรงยิมหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ชาวบ้านมีผลประโยชน์ หรือท า
เป็นโรงยิมใหญ่ก็ได้ ตั้งแต่สนามฟุตซอล บ้านพัก อปพร. จนถึงบ้านพัก
พนักงาน ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ท่านส.ท.ครับ ท่านใจเดียวกับผมเลยครับ ตรงนั้นผมตั้งใจจะเอาออกอยู่ 
นายกเทศมนตรี แล้วครับ ปี 2561 ผมได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วจะท าโดม คลุมให้หมดตั้งแต่

สนามฟุตซอลยาวจนไปเสาไฟถึงต้นกวางท าเป็นวง ข้างล่างจะเทคอนกรีต 
ให้หมด และเครื่องออกก าลังกายผมจะเอาไปไว้ที่อ่ืน ขอบคุณครับ 

 
 
 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 



๑๗ 

 

    
เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 

 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

(สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 


