
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 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 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
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 
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. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๔. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๒๕. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๖. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
๒๗. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๒๘. ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ วงษ์บุญส่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
๒๙. น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
๓๐. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๓๑. นายวัชรินทร์ เมธีกุล   ผู้จัดการสถานธนานุบาล   
๓๒. น.ส.ทิพวรรณ กระแสร์มิตร์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๓๓. นายทสพล ชิดชอบ   เจ้าพนักงานป้องกันกันช านาญงาน 
๓๔. ส.อ.สุทธิกานต ์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๕. น.ส.ธัญญเนษฐ์พูนนิกรผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๓๖. น.ส.สุรีรัตน์   รัตนเพิ่ม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๓๗. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๘. น.ส.วราภรณ์พฤทธิสาริกรผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
     

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมยัที่ 1 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 

๑0.30น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  7 วาระ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอเรียนเชิญท่านเลขาสภาฯค่ะ 
ประธานสภาฯ  

 



 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางสมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1  ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 17กรกฎาคม  2560  
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 17

กรกฎาคม 2560มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1ประจ าปี 2560 

 วันจันทร์ ที ่17 กรกฎาคม2560  เชิญลงมติค่ะ  
 
ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม  2560  
 จ านวน  ๑6เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 2) แปรญัตติ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค์  เงินแก้ว  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯที่เคารพ บันทึกรายงานการประชุมสภา 
สมาชิกสภาฯ เทศบาลของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท าหน้าที่ตรวจร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง        
ทับกวาง ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมประสงค์  เงินแก้ว นายไพบูลย์  ชมทวี 

 นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้เสนอร่าง  
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระท่ี 1 เมือ่วันที่ 17  กรกฎาคม 
2560  และก าหนดแปรญัตติภายใน 3 วันคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติซึ่งประกอบไปด้วย นายประสงค์  เงินแก้ว นายไพบูลย์  ชมทวี 

 นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ในวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00– 12.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขแต่อย่างใดให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ 
เห็นควรได้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 และ 
3 ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน สท.ประสงค์ฯ ค่ะ ก็ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่าน 



ประธานสภาฯ รายงานไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
นั่นก็แสดงว่าสภาเทศบาลเมืองทับกวางแห่งนี้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560(
วาระท่ี 2 ) นะคะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 3 ) ตราเทศบัญญัติ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(วาระท่ี 3 )ตราเทศ

บัญญัติ  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 3 ) 
ตราเทศบัญญัติขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560(วาระที่ 3 )ตราเทศ
บัญญัติจ านวน  ๑6เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่า ในการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 



นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
นายกเทศมนตรี   ป่า ในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – 
    นครราชสีมา ด้วยกรมทางหลวงได้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนด
    เขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย 
    บางปะอิน – นครราชสีมา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 
    37 ก ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 ในการก่อสร้างทาง ปรากฏว่ามีที่ดินใน
    ท้องที่ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามระวางที่ตั้งที่ดิน
    ระบุเป็นแนวเขตป่าและแขวงทางหลวงสระบุรี จะต้องยื่นค าขออนุญาตเข้า
    ท าประโยชน์เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
    เพ่ือก่อสร้างทางหลวงพิเศษ และในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
    ป่า จะต้องมีหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
    อนุญาตด้วย ดังนั้น แขวงทางหลวงสระบุรี จึงขอความอนุเคราะห์บรรจุ
    วาระ เรื่องขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าในการ
    ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา เข้าที่
    ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภา
    เทศบาลเมืองทับกวางอนุมัติ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
    เมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ทิพย์วรรณฯ ค่ะสมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่คะ  
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
   

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

(สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
 เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 


