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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  

----------------------- 
ผู้มาประชุม 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญส่ง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. ร้อยตรี ก าจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ์ หมอนภักด ี                  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายปิยะพงษ์  แดงประเสริฐ  ที่ปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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๗. นางสุนีย์  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๘. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๐. นางละเอียด      ด้วงทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๒. น.ส.ฐิตาภรณ์ สว่างแจ้ง  รก.ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ 
๑๓. นางบุศรา วรรณมณีโรจน์  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๑๔. น.ส.สิริกรานต ์ ด ามณี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๕. นางปลายอ้อ ปัญจะโรทัย  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 
๑๖. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
๑๗. นางลภัส   ชิดชอบ   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสวรรยา โสพึ่งไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๙. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๒๐. นางนริศรา ปานดี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๒๑. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
๒๒. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
๒๓. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร   หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์ 
๒๔. นายสิรภพ ภมรฉ่ า   นิติกรช านาญการ 
๒๕. นางสุชญา แต่งสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๒๖. นายทสพล ชิดชอบ   เจ้าพนักงานป้องกันช านาญการ 
๒๗. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๘. นางสุพรรณศร แทนสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๙. นางอัญชลี ชาวเสมา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๐. น.ส.สุรีรัตน ์ รัตนเพิ่ม   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ฯ 
๓๑. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                 ผช.นักจัดการงานทั่วไป 
๓๒. น.ส.อมรรัตน์     รถกล คนงาน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
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นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา  

๑0.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  5 วาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
ประธานสภาฯ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 

2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอแก่ง
คอยและศาลาประชาคมอ าเภอแก่งคอย ประกอบด้วย 

 ช่วงเช้า เวลา 07.00 น.            - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

             เวลา 09.00 น.   - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
  ช่วงเย็น เวลา 17.30น.  - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุด

เทียนถวายพระพรชัยมงคล (วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ) ณ ศาลาประชาคม
อ าเภอแก่งคอย รายละเอียดท่านเลขาฯจะแจ้งให้ทราบนะคะ 

       
        
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่  15 กรกฎาคม  
2562 เวลา 10.00 น.  

นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
ประธานฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม  2562 มี

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯหรือไม่คะ เรียนเชิญ
ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 

นายประสงค์    เงินแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตแก้ไขในหน้าที่ 12 จาก

บรรทัดล่างสุด บรรทัดที่ 5 แก้ไข จาก พ.ศ.2553 เป็น 2533  และจาก
บรรทัดล่างสุด บรรทัดที่ 11 ข้อที่ 2 เปลี่ยนเป็น ข้อที่ 12 ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯหรือไม่คะ  
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญค่ะ  
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 - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่1  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 
15 กรกฎาคม  2562  เชิญลงมติค่ะ  

 
ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ  

สมัยที่1  ประจ าปี 2562 วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม  2562  
 จ านวน  ๑5  เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

จ านวน 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563(วาระที่ ๑) รับหลักการ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ เชิญท่านเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
นายกฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    

ต่อสภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 
คณะผู้บริหาร ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือก าหนดนโยบายแนวทางงบประมาณ การ
ประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่าย  โดยมีสาระส าคัญ   ในเทศ
บัญญัติดังต่อไปนี้ 
1. ประมาณการรายรับ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลฯ ได้
ประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไป จ านวน  252,169,700 บาท  
(สองร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 

    ก. รายได้ภาษีอากร 
    - หมวดภาษีอากร  จ านวน  41,531,000  บาท  
    (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตจ านวน  1,445,800   บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  2,010,100 บาท 
(สองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  250,200 บาท 
(สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน      521,600 บาท 
(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

    - หมวดรายได้จากทุน   จ านวน         1,000 บาท 
    (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    ค.เงินช่วยเหลือ 
    - หมวดภาษีจัดสรร                     จ านวน  150,110,000  บาท 
    (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
    - หมวดเงินอุดหนุน            จ านวน   56,300,000  บาท 
    (ห้าสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) 

2. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ได้ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายไว้   จ านวน 252,169,700 บาท ( สองร้อยห้าสิบสอง
ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  
ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน        50,039,060 บาท 

     (ห้าสิบล้านสามหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน       19,469,100 บาท 
               (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา    จ านวน       42,029,500 บาท 
                (สี่สิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    แผนงานสาธารณสุข   จ านวน        25,179,900 บาท 
       (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์    จ านวน        5,690,680 บาท 
        (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
    แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน      14,233,470 บาท 
        (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน         4,384,000 บาท 
       (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน  3,709,000 บาท 
        (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 50,667,544 บาท 
(ห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง               จ านวน 36,767,246 บาท 

       (สามสิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 
3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
3.1 ประมาณการรายรับเฉพาะการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563     สถานธ
นานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
8,300,000 บาท  (แปดล้านสามแสนบาทถ้วน)  ดังนี้ 
ก.หมวดรายได ้

             - ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด    จ านวน 1,000,000   บาท 
             (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จ านวน      50,000   บาท 
      (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- ดอกเบี้ยรับจ าน า   จ านวน  5,400,000   บาท 
      (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
    - รายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน       50,000   บาท 
      (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ข.รายได้อ่ืน 
    - เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น  30%  จ านวน      540,000   บาท 
      (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

- ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล  50% จ านวน     900,000   บาท 
      (เก้าแสนบาทถ้วน) 
    - บ าเหน็จรางวัล  ร้อยละ 20   จ านวน      360,000   บาท 
      (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

3.2 ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สถานธ
นานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง  ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ จ านวน 
6,328,000 บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
งบบุคลากร   จ านวน   1,100,000   บาท 
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    (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    งบด าเนินการ   จ านวน   1,193,000   บาท 
    (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

งบลงทุน    จ านวน     155,000   บาท 
    (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
     

งบรายจ่ายอื่น   จ านวน     1,840,000   บาท 
    (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

งบกลาง    จ านวน     2,040,000   บาท 
    (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.2563   
เหตุผล 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ  ได้มีงบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ส าหรับใช้เป็นหลักการจ่ายเงินของเทศบาล  คณะผู้บริหาร  จึง
ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563  ต่อสภาเทศบาลเมืองทับกวางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญ ท่านเลขาฯค่ะ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ  
เลขานุการสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕47 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ  ญั ตติ ร่ างข้อบัญญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 47 ใน
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การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติ 

 - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เมื่อสักครู่มีท่าน 
 สมาชิกฯได้สอบถามเทศบัญญัติ บัญชีด้านหลัง ตามระเบียบเดิมมี 8 

แผนงาน จะมีหน้าเดียวครบถ้วน แต่ระเบียบใหม่ก าหนดเพ่ิมเป็น 10 
แผนงาน รายการหน้าจะซ้ ากัน แผนงานพิมพ์เพ่ิมท าให้เหมือนพิมพ์ซ้ าแต่
ชื่อแผนงานคนละแผนกัน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านรองประธานฯ ค่ะ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์           เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ในร่างเทศบัญญัติ หน้า 99/109 โครงการ 
รองประธานสภาฯ   ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าฯ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 

ตรงนี้ไม่ทราบว่าวางท่อระบายน้ าถึงไหน และในหน้า 101/109 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยอ าภารวมใจ 1 ชุมชนหนองปู 93 หมู่ที่ 3 
อยากให้ก าหนดระยะทาง จากตรงไหน ถึงตรงไหน เพราะว่าเราท าท่อ
ระบายน้ าแล้วไม่มีที่ลง กลัวว่าน้ าจะไปลงพ้ืนที่ชาวบ้าน ผมอยากให้ท าสุด
ถึงคลองบ้านไทยเลย และตรงเทศบาล 6 ที่ท่านบอกว่าจะท าท่อระบายน้ า
จากท่อลอดตรงสะพานออกไปถึงบ้านไทย อยากให้ท ารายละเอียดว่า
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ระยะทางไปถึงไหน ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท าให้สุด ชาวบ้านจะได้ไม่
เดือดร้อน ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองณัฐกิตติฯ์ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ส าหรับข้อ 
รองนายกฯ แรก  หน้า 99/109 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า

และบ่อพัก คสล. ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 4 ซอยหนึ่งชุมชน
บ้านเขามัน หมู่ที่ 1 โครงการนี้ท าตั้งแต่ปากซอยจนถึงสุดซอย เพราะว่าท้าย
ซอยเป็นล าราง เพราะการจะท าต้องไปส ารวจ ว่าน้ ามีที่ลงไหม โครงการตัว
นี้ ลงล ารางแน่นอนครับ ท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ เป็นผู้น าไปชี้จุด ส่วน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยอ าภารวมใจ 1 ชุมชนหนองปู 93 
หมู่ที่ 3 ครั้งแรกที่เราด าเนินการไปแล้วคือ ฝั่งขวามือ คราวนี้ชาวบ้านใน
ชุมชนเดือดร้อน เรื่องอีกฝั่งหนึ่ง จึงขอรางระบายน้ าเพ่ิมส าหรับอันนี้จาก
ปากซอยไปลงล ารางเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์           ฝากท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
รองประธานสภาฯ   
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองณัฐกิตติฯ์ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว  ทุยะนา เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท าทุกโครงการท าให้ดี มบีทเรียนมาแล้ว 
สมาชิกสภาฯ ตรงสี่แยกหนองปูที่ท าใหม่ ท่านปลัดบอกว่าโครงการนี้ยังไม่เข้า อยู่ๆท่านก็

ท าเลยจริงๆไม่ได้ท าตั้งแต่ฟาร์มไก่ไปถึงสี่แยกหนองปูเลย นี่ท าครึ่งเดียวก็
หยุดแล้วเหมือนงบประมาณตั้งไว้แค่นั้น เคยคุยกับท่านปลัดไว้ว่าโครงการนี้
เตรียมไว้แล้วยังไม่ได้ท าอยู่ๆท่านปลัดก็เอาโครงการนี้มาท าเลย ทีนี้มันครึ่ง
เดียวตรงปากท่อตรงนี้น้ าจะเข้าตรงไหนที่มาจากแหลมทองไม่มีเลย จริงๆ
ต้องท าตั้งแต่สี่แยกหนองปูไปจนถึงฟาร์มไก่  ก่อนที่จะท าผมเคยบอกว่าให้
ตั้งงบประมาณตั้งแต่ ลอดท่อสะพาน จนถึงบ้านไทยก่อนแล้วค่อยท า ถ้าท า
ตรงนี้ก็เหมือนซ้ าเติมชาวบ้านจะท าให้ท่วมอีกเหมือนเดิม แต่จู่ๆท าแล้วก็
แล้วไป ชาวบ้านบอกมาไม่อยากจะร้องเรียนกันเพราะเรื่องจะยาวค่อยแก้ไข
กันไป ขอบคุณมากครับ  
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นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้ว ฯค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่าน  
รองนายกฯ ส.ท.แก้วฯ พูดส าหรับจุดที่มีปัญหา ที่น้ าบ่าออกมาจากซอย ฝาบ่อเป็น 

ตะแกรงเหล็ก และในการท างบประมาณ ดูว่างบเรามีขนาดไหนความ
เดือดร้อนขนาดไหนความเหมาะสมขนาดไหน ไม่ใช่เรามี ร้อยจะท า หมื่นท า 
พันมันจะต้องกระจายไปที่อ่ืนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่คุยกันในแผนเป็นงบเก่าปี 
เลขานุการสภาฯ 61 มีอยู่แค่นั้น ส่วนฟาร์มไก่ยังไม่ได้ท า งบใหม่มาตั้งท าเป็นฝาย งบหกแสน 

เพ่ือที่น้ าไหลจากฝั่งโน้นมาอีกฝั่งหนึ่งคลองบ้านไทย งบหกแสน วางท่อใหม่
ไปถึงคลองบ้านไทยก่อน เมื่อท าตรงนี้เสร็จต่อไปถึงฟาร์มไก่จนถึงตรงนี้เป็น
งบเก่า ตอนแรกว่าจะท าให้เสร็จทีเดียว ต้องมาท าเป็นช่วงๆ อยู่ในแผนแล้ว
ครับพร้อมที่จะท า เรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เรื่องท่อ 
สมาชิกสภาฯ ระบายน้ าที่อยู่หนองปู 93 ได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจน้ าส่วนใหญ่แล้ว ออกมาจาก

ซอยที่ท่านรองบุญส่งว่าที่เปิดปากท่อเอาไว้ จริงๆแล้ว น้ าทางพ่ีสุทัศน์น้ าจะ
ไม่มา ส่วนใหญ่น้ ามาจากทางด่วนซอยข้างร้านสเต็ก ทางนี้จะช่วยระบาย
ทางนั้นไปได้ แต่ในแผนที่ท าไปถึง ฟาร์มไก่แหลมทอง มองแล้วเหมือนที่จะ
ลาดไปทางวัดถ้ า ผมไม่แน่ใจเรื่องทาง หรือว่าเราเช็คระดับแล้วว่าจะเป็น
ทางเดียวกัน อันนี้ต้องดูอีกที ที่เราท าแผนไว้ แต่อันนี้น่าจะระบายได้เท่าที่ดู
น้ าเราได้เปิดฝาท่อไว้อยู่แล้ว 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่  ๑) รับหลักการ   สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมอืขึ้น 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (วาระที่ ๑) รับหลักการ จ านวน 15 เสียง  ประธานสภาฯ และ
รองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ท่านสมาชิกฯ ได้มีมติเห็นชอบในวาระท่ีหนึ่งแล้วเรื่องของการรับหลักการ 
ประธานสภาฯ ขั้นตอนต่อไปคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ท่าน

จะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ ขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอคณะกรรมการชุดใหม่
เลยค่ะ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ธวัชชัยฯค่ะ 

นายธวัชชัย  ทองเหลือง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอท่าน ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว 
สมาชิกสภาฯ ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ธวัชชัยฯค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม มีผู้รับรอง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว 

จ านวน 8 เสียง   
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุข ฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอท่าน ส.ท.ไพบูลย์ ชมทวี 
สมาชิกสภาฯ ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม มีผู้รับรอง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ ส.ท.ไพบูลย์ ชมทวี 

จ านวน 8 เสียง   
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.พรมมาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายพรมมา น้อยเสนา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอเสนอท่าน ส.ท.เบญจวรรณ 
สมาชิกสภาฯ ใจสูงเนิน ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.พรมมา ฯ ค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม มีผู้รับรอง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ ส.ท.เบญจวรรณ 
 ใจสูงเนิน  จ านวน 8 เสียง   
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นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่อ อีกหรือไม่คะ ในที่ประชุมได้เสนอ 
ประธานสภาฯ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่าน ส.ท.ประสงค์ เงินแก้ว ท่าน ส.ท.ไพบูลย์ ชมทวี 

และท่าน ส.ท.เบญจวรรณ ใจสูงเนิน  ต่อไปเป็นการเสนอก าหนดเวลาแปร
ญัตติ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 

นายประสงค์ เงินแก้ว เรียนท่านประธานฯ ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติขอก าหนดเวลาของ 
สมาชิกสภาฯ ผู้ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เสนอได้ทุก

เวลา ทุกสถานที่ หลังจากเลิกประชุมสภา มีก าหนด 3 วันจนถึงวันอังคารที่
13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจะ
เริ่มประชุมแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.และขอ
เสนอประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป วาระสอง แปรญัตติ และวาระสาม ตราเป็น
เทศบัญญัติ ผมขออนุญาตเสนอเป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00 น. 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ท่านสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ตามท่ีท่าน 
ประธานสภาฯ ส.ท.ประสงค์ฯ ได้เสนอ จะมีการประชุมแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 

2562 เวลา 09.00 น. และประชุม (วาระที่ 2) แปรญัตติ และวาระที่ 3 ตรา
เทศบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ก าหนดวันประชุมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระที่ 
3) ตราเทศบัญญัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
จ านวน 15 เสียง   ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 
จ านวน 2 เสียง 

นางวาสนา  จิรารัตน์ ขออนุญาตท่านประธานฯ ค่ะ ในการประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ไม่ 
สมาชิกสภาฯ ออกหนังสือเชิญใช่ไหมคะ หรือเชิญด้วยวาจาคะ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอแจ้งในที่ประชุม เราจะประชุมอีกครั้งใน วันพฤหัสบดีที ่15 สิงหาคม  
ประธานสภาฯ 2562 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ ค่ะ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
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นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่เพ่ิมเติม ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เดิมทีเป็นแผนงานเคหะและชุมชน เปลี่ยนเป็นแผนงาน อุตสาหกรรมและ 
เลขานุการสภาฯ การโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ครับ  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกฯ    งบประมาณประจ าปี 2562  ไปตั้งรายการใหม่ ดังต่อไปนี้ 

เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน ของกองช่าง เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน และค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562  โดยขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  

    1.โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,509,100.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 898,180.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- 
บาท  

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัวๆ ละ 
2,000.- บาท เป็นจ านวนเงิน 10,000.- บาท เหตุผล เนื่องจากของเดิม
ช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมได้ และไว้ใช้ส าหรับในการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 166 ล าดับ
ที่ 84) 

    2.โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,509,100.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 888,180.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 300,000.- 
บาท  

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณหลังวัด
ซับบอน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 12.00 เมตร พร้อมราว
สะพานเหล็กกันตก  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
เลขท่ี 60/2562 เป็นจ านวนเงิน 300,000.- บาท เหตุผล เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวเป็นล าราง ประชาชนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ล าดับที่ 107) 

    3.โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,509,100.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน 588,180.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
260,000.- บาท  

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟ้า สูง 12 เมตร บริเวณ
ศูนย์สายตรวจ หมู่ที่ 9 ,ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 6 , บ้านช่างอ๋อย หมู่ที่ 2 รวม
จ านวน 3 ชุด ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร พร้อมหลอด LED 150W        4 
ชุดต่อเสา 1 ต้น พร้อมฐานและอุปกรณ์ครบชุด  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 61/2562  เป็นจ านวนเงิน 260,000.- บาท 
เหตุผล  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแสงสว่าง              ไม่เพียงพอ และ
เป็นจุดเสี่ยง ท าให้อาจเกิดอันตรายกับประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565  หน้า 70 ล าดับที่ 104) 

    รวมเป็นโอนเงินไปตั้งรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น  570,000.-บาท 
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

    ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือพิจารณาต่อไป 
    ขอบคุณครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบ ค่ะ  
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ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนทิ้งถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 

27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่คะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบในการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)  จ านวน 15 เสียง  ประธานสภา
ฯ และ  รองประธานสภาฯ  งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมอยากปรึกษาท่านประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ ผ่านไปยังท่านเลขาฯ เนื่องจากในขณะนี้พ่ีน้องประชาชนในต าบลทับกวาง 

ท าเกษตรกรรมเยอะ ผมอยากปรึกษาให้ตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร เนื่องจากมีภัยแล้งบ้าง อุทกภัยบ้าง ขณะนี้เกษตรกรเราเดือดร้อน
มากครับ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน เลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ กราบเรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในส่วนนี้เราตั้งงบ 
เลขานุการสภาฯ ส ารองจ่ายไว้แต่ไม่มาก ตั้งไว้ ห้าแสนบาท แต่การจ่ายจะต้องไปขออนุมัติ

จากอ าเภอ ทุกครั้งที่ เกิดภัยพิบัติ ซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
เทศบาลก็จ่ายได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้อะไรต่างๆ แต่เรื่องการเกษตร 
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พืชผลเสียหาย เราจะต้องเข้าไปส ารวจก่อน เราตั้งไว้ แต่ไม่มาก ดังนั้น
วิธีการจ่ ายคือขออนุ มัติ คณ ะกรรมการช่ วย เกษตรกรที่ จะเบิ กซึ่ ง
คณะกรรมการช่วยเหลือเขาจะมีงบของเขาอยู่ งบทั้งหมดเขาจะให้ท้องถิ่น
เป็นคนจ่ายต่อ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ ท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ เดือดร้อนเรื่องอะไรคะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ เดือดร้อนทั้งต าบลนะครับ ขณะนี้ภัย 
สมาชิกสภาฯ แล้ง เนื่องจากท าไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ทางผู้ใหญ่บ้านได้มาประสานผมว่า

ทางอ าเภอให้มาประสานกับเทศบาลผ่านทางท่านเลขาฯ ตอนนี้มี
งบประมาณไว้ช่วยเหลือเกษตรกรบ้างไหม ทางอ าเภอให้มาหาท้องถิ่น ผม
เลยอยากถามว่าท่านมีหนทางไหนที่สามารถช่วยประชาชนได้ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิร ิ  บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ กราบเรียนท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ เราตั้งรับไว้แล้ว 
เลขานุการสภาฯ ครับ ห้าแสน รอนายอ าเภอโอนมา งบที่ตั้งไว้คือ ห้าล้าน เราตั้งไว้ส่วนหนึ่ง

หากเสียหายจะรายงานนายอ าเภอว่า งบเท่านี้ไม่พอให้เทศบาลหากมีความ
จ าเป็นกว่าที่เราตั้งไว้จะน าเรียนสภาฯขอโอนเงิน แต่ต้องขออนุมัติจาก
อ าเภอในการจ่าย ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขา ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ให้ท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าตอนนี้เรามีงบห้าแสน ให้ 
นายกเทศมนตรีฯ ปรึกษากับทางอ าเภอว่าให้มีหนังสือมาทางเทศบาลได้ไหมครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายก ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ทางอ าเภอประสานมาทางผู้ใหญ่และให้ 
สมาชิกสภาฯ ก านันมาคุยกับฝ่ายท้องถิ่นของเรา ผมไม่ทราบว่า ท่านก านันได้มาประสาน

กับท่านเลขาฯ หรือยังครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ ประสานมาแล้วครับ แต่ยังไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมา เพราะเป็น 
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เลขานุการสภาฯ อ านาจของเกษตรอ าเภอ เขาไม่ถ่ายโอนให้เรา ถ้าเขาถ่ายโอนมาจะแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้เราท า ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ ทางท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ช่วยตามหนังสือ 
ประธานสภาฯ มานะคะ เรียนท่าน ส.ท. ธณัทฯ ค่ะ 
นายธณัท  บ ารุงราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ครับ ฝากถามท่านผู้บริหารเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ งบประมาณท่อประปาของชุมชนดินสอพอง หมดหรือยังครับ ดูแล้วท่อที่

เดินยังไม่สุดหมู่บ้านเลยครับ ไม่ทราบว่าใครส ารวจ ไม่ทราบว่ามีท่อ หรือ
เงินส ารองอะไรหรือไม่ ที่สามารถเพ่ิมเติมได้อีกไหมครับ ชาวบ้านฝากมา
ถาม ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท. ธณัทฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ เชิญช่างฤกษ์ณรงค์ฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายฤกษ์ณรงค์  รองเมือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ งบประมาณชุมชนดินสอพองเราได้ตั้งจ่าย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ เป็นรายการใหม่เข้าสภาฯไปแล้ว ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่ม

ด าเนินการ ผมส ารวจจนครบตามท่ีได้เดินส ารวจกับท่าน ส.ท.จันที ฯ เรียน
สอบถามท่าน ส.ท.จันทีฯ ว่าท าไมถึงยังไม่ครบครับ หากเพ่ิมมาใหม่ก็ต้อง
จัดสรรงบประมาณใหม่นะครับ ผมส ารวจตามเจ้าของพ้ืนที่ครับ  

 
 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านฤกษ์ณรงค์ ฯค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ธณัทฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายธณัท  บ ารุงราษฎร์ เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ครับก่อนที่จะส ารวจผมจะ 
สมาชิกสภาฯ แนะน าว่าให้ถามคนเก็บค่าน้ าประปาเขาจะทราบว่าความยาวจากตรงไหน 

ไปถึงตรงไหน ถ้าเราไปส ารวจโดยไม่รู้ หากตกหล่นจะล าบาก คนที่ได้ก็ดีใจ 
คนไม่ได้ก็ไม่พอใจ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ธณัท ฯค่ะ เรียนเชิญท่านฤกษ์ณรงค์  ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายฤกษ์ณรงค์  รองเมือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เดี๋ยวผมไปส ารวจและตั้งงบประมาณใหม่ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณช่างฤกษ์ณรงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
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นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ การส ารวจทาง 
รองนายกเทศมนตรีฯ กอบช่างได้ลงไปประสานกับทางพ้ืนที่ในการส ารวจความเดือดร้อน เป็น

เรื่องปกติของมนุษย์ครับ พอเห็นที่อ่ืนเปลี่ยน ทั้งที่บางทีก็ไม่เดือดร้อน หาก
น้ าไหลทั่วถึงแล้วจะเปลี่ยนท าไมครับ เราต้องดูว่าหากเปลี่ยนไปแล้วน้ าจุด
ปลายที่ เปลี่ยนน้ ายังไม่ไหลอันนั้นน่าท าเพ่ิมครับ เราต้องดูที่เราส ารวจ
มาแล้วเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพราะทางท่าน ส.ท.จันทีฯ ได้เร่งรัดทาง
ผู้บริหารมาว่าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าจริงๆซึ่งจากการประชุมสภาฯครั้งที่
แล้วได้โอนงบไปสองแสน แต่งบที่ท าจริงคือแสนสี่กว่าบาท ฉะนั้นต้องดูจุดที่
เดือดร้อนถ้าเห็นที่อ่ืนเปลี่ยน แล้วเราไม่เดือดร้อนอยากจะเปลี่ยนบ้างก็จะ
ไม่จบ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 
 


