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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 ประจ าปี 2560 

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 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. นางทิพย์วรรณ   บุญศิริ   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         จัว่กี่                           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นางธิดารัตน์ ขุนทะ             เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย์           อินทมา   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. 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.ธัญญเนษฐ์   พูนนิกร                      ผช.นักวชิาการประชาสัมพันธ์ 
๓๖. น.ส.สุรีรัตน์    รัตนเพิ่ม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๓๗. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์           ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๘. น.ส.วราภรณ์     พฤทธิสาริกร                ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
     

เริ่มประชุม  เวลา  10.30  น. 
 

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

๑0.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  7 วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอเรียนเชิญท่านเลขาสภาฯค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายชัยพฤกษ์   ฉายพุทธ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะ 
เลขานุการฯ ผู้บริหารครับ ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง

ทับกวาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2560 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางมีความประสงค์ที่จะเปิดประชุมสภา- 
 เทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  2560 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
  เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  เพ่ือ
  น าเสนอญัตติเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือขอรับความเห็นชอบ
 จากสภาเทศบาล และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เนื่องจาก
 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า การเรียกประชุมสภา
 ท้องถิ่นก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
 ทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย    ณ ส านักงานองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้น
 แต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศ
 น้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเวลาเปิดสมัยประชุมโดยให้
 ระบุเหตอัุนรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย เมื่อเทศบาลเมืองทับกวางมีความ
 ประสงค์จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560 
 เพ่ือน าเสนอญัตติเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือขอรับความ
 เห็นชอบจากสภาเทศบาล  และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 จังหวัดสระบุรีจึงอนุมัติ และมีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง       
 ทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี 2560 มกี าหนด 15 วัน
 นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบ  
 โดยทั่วกันประกาศ  ณ วันที่  7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 นายชรัส บุญณสะ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯค่ะ ประธานมีเรื่องแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งเรื่องนะคะ 
ประธานสภาฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560  มีโครงการอบรมคุณธรรมและ

จริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลเมืองทับกวาง ประจ าปี  2560           
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวางชั้น 4 
 บรรยายหัวข้อ การใช้หลักธรรมในการท างานและการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้ประสบความส าเร็จและเกิดความสุข  ขอเรียน
เชิญทุกท่านเข้าโครงการอบรมฯ ด้วยนะคะ   
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ    

สมัยที่สอง  ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม  2560   
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 29 

พฤษภาคม   2560  มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี 2560  

 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม  2560    เชิญลงมติค่ะ  
 
ที่ประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  

สมัยที่สอง  ประจ าปี 2560 วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม  2560  
 จ านวน  ๑6  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระท่ี 1 ) รับหลักการ 
 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
นายกเทศมนตรี   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น  
    บัดนี้ปรากฏว่าเทศบาลเมืองทับกวาง มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
    รายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
    เทศบาลเมืองทบักวาง มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ 
    เป็นเงินทั้งสิ้น 15,874,366 บาท (-สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสาม
    ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-) ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น  
    15,830,788 บาท (-สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
    บาทถ้วน-)  ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้สภาเทศบาล
    เมืองทับกวางได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณค่ะ  สมาชิกฯ  ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปราย   
ประธานสภาฯ   เชิญค่ะ  มีหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะขออภิปราย ดิฉันขอ

  มติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศ
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  2560 (วาระท่ี  1)  รับหลักการ  เชิญลงมติค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับ
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 1) รับหลักการ  จ านวน 
16 เสียง  
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงระเบียบการประชุมฯให้กับท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   ได้ทราบ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ ฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  ข้อ 45  วรรคที่ 3 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ

พิจารณา วาระรวดเดียวไม่ได้ ในการพิจารณาวาระที่ 2  ให้ก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเสนองบประมาณ นั้น ขอบคุณครับ 

  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เมื่อมีมติเห็บชอบ วาระท่ี 1 รบัหลักการ ต่อไปคงจะต้องมีการก าหนดการ  
ประธานสภาฯ ประชุมวาระที่ 2 (แปรญัตติ) โดยเราจะใช้กรรมการแปรญัตติชุดเดิม  

สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอ ขอเรียนเชิญท่านประสงค์ เงินแก้ว  
นายประสงค์  เงินแก้ว  เรียนท่านประธานสภา ฯ ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอก าหนด 
สมาชิกสภาฯ   เวลาผู้ที่ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เสนอ
    ได้หลังจากเลิกประชุมฯ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  จนถึงวันศุกร์ ที ่21  
    กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น.  และคณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่ม
    ประชุมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. และประชุม
    สภาฯ   วาระท่ี 2 แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) 
    ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผมเสนอเป็นวันที่   
    24  กรกฎาคม 2560  เวลา 10.00 น. 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ตามท่ีท่านประสงค์ฯ เสนอวันประชุมกรรมการแปรญัตติประชุม  
ประธานสภาฯ ในวันที่  21 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น.  และการแปรญัตติ  
 วาระท่ี 2 วันที่  24 กรกฎาคม 2560   เวลา 10.00 น.  มีสมาชิกฯ ท่าน

ใดเห็นชอบ ขอเชิญลงมติค่ะ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบก าหนดวันประชุมฯ  วาระท่ี 2 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
    วันที่  24  กรกฎาคม  2560    จ านวน 16 เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ า

งบประมาณ พ.ศ.2560 
  
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ  พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
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  ส านักปลัดเทศบาล 
    ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60  ดังรายการต่อไปนี้ 
    1.เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   

    ส านักปลัดเทศบาล 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์  ค่าครภุัณฑ์ส านกังาน  

    หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
    จากเดิม 
    ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   จ านวน  10,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  ความจุ  8 GB  จ านวน 1 เครื่องๆ

    ละ 10,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่
    ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด    
    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 
    ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   จ านวน  10,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  ความจุ  4 GB  จ านวน 1 เครื่องๆ

    ละ 10,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่
    ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด    
    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    จากเดิม 

  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนน
    เทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผ่ทอง ขนาดท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 270.00 เมตร และบ่อพัก
    ขนาด 1.10x1.10 จ านวน 30 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนน คสล.  
    ขนาด 1.10 เมตร x 2.70 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
    297.00 เมตร เป็นเงิน 950,000.- บาท รายละเอียดตามแบบ
    แปลนเทศบาลเมือง     ทับกวาง  เลขที่ 47/2559  ตั้งจ่ายจากเงิน
    รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)   

  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ดังนี้ 
  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล 

    2 ชุมชนเพชรไผ่ทอง ขนาดท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
    0.60 เมตร จ านวน 270.00 เมตร และบ่อพักขนาด 1.10x1.10  
    จ านวน 30 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 1.10 เมตร x 270.00 
    เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 297.00 ตาราง
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    เมตร เป็นเงิน 950,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
    ทับกวาง เลขท่ี 47/2559   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
    และชุมชน งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 

   ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ 
    งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม
    (ฉบับที่ 2 และ 3 )พ.ศ. 2543  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
    งบประมาณ  ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
    ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
    ท้องถิ่นขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณา
    ต่อไป 

 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯค่ะ  มีสมาชิกฯ  ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติม   
ประธานสภาฯ เชิญค่ะ  มีหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2560 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ.2560 

 จ านวน   16 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย   แดงประเสริฐ ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ
นายกเทศมนตรี   รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    ดังต่อไปนี้    

    ส านักปลัดเทศบาล ขออนุมัติโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดัง
    รายการต่อไปนี้ 

    โอนตั้งรายการใหม่ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
    ความสงบภายใน 
    งบด าเนินงาน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ 
    - โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และที่
    พักเวร   ตั้งไว้ 540,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    และท่ีพักเวร   คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร บริเวณ หมู่
    ที่ 2 ต าบลทับกวาง ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่    3 /2560    
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    เป็นเงิน 540,000.- บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
    รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
    โอนลดงบประมาณ 
    กองสาธารณสุข 
    แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
    งบด าเนินงาน   
    ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจ านวน  250,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล  
    ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของหน่วยงาน ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา 
    ราชการตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้  
    250,000.- บาท  คงเหลือ 118,400.- บาท   
    ขอโอนลด  30,960.- บาท  
    ค่าวัสดุ 
     2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน   750,000- บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ต้ัง
    จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข ตั้งไว้ 750,000.- บาท  คงเหลือ ก่อนโอน 232,291.-  บาท   
    ขอโอนลด  จ านวน  112,000.-  บาท   

   3. วัสดุเครื่องแต่งกาย             จ านวน  70,000.-  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ตั้ง

    จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    สาธารณสุข ตั้งไว้ 70,000.- บาท  คงเหลือ ก่อนโอน 61,200.-   บาท   
    ขอโอนลด  จ านวน  41,200.-  บาท  

   4. วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน  100,000.- บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษไข กระดาษต่อเนื่อง 

    ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้ 100,000.- บาท  คงเหลือ ก่อนโอน  
    24,800  บาท   ขอโอนลด  จ านวน  13,700.-  บาท  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    5. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
    จ านวน  100,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ที่ช ารุดเสียหาย เช่น อาคาร รั้งกั้นบ่อขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
    ตั้งไว้ 100,000.-   บาท  คงเหลือ  100,000.- บาท   
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    ขอโอนลด 100,000.- บาท  
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
    6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.            จ านวน 600,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  โดยจ่ายเป็น
    ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
    ความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    ตั้งไว้  
    600,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน   115,275.-   บาท   
    ขอโอนลด 115,000.- บาท  
    7. โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งชนะยาเสพติด     
    จ านวน  120,000.-  บาท  
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดย 
    จ่ายเป็นค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
    จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
    และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   
    ตั้งไว้ 120,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 3,880.-   บาท   
    ขอโอนลด 3,000.- บาท  
    8. โครงการวัน อสม.   จ านวน  50,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน อสม.โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องไทย
    ธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
    เข้มแข็งของชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้ 
    50,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน   11,710.-  บาท  ขอโอนลด 
    11,710.- บาท  
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
    งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
    9. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  100,000.- บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้ง
    จ่ายจากเงินรายได้ งานศูนย์บริการสาธารณสุข   ตั้งไว้ 100,000.- บาท  
    คงเหลือก่อนโอน 86,250.- บาท  ขอโอนลด 66,250.- บาท  
    ค่าสาธารณูปโภค 
    10. ค่าไฟฟ้า    จ านวน  80,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงิน
    รายได้ งานศูนย์บริการสาธารณสุข   ตั้งไว้ 80,000.- บาท  คงเหลือก่อน
    โอน   52,494.36 บาท ขอโอนลด 36,490.- บาท  
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    11. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน  20,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจาก 
    เงินรายได้ งานศูนย์บริการสาธารณสุข   ตั้งไว้ 20,000.- บาท   
    คงเหลือก่อนโอน   13,242.31 บาท ขอโอนลด 9,690.- บาท  
    รวมเป็นเงินโอนไปตั้งรายการใหม่  540,000.- บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นบาท-
    ถ้วน) 
    กองช่าง 
    โอนตั้งรายการใหม่ 
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานงานไฟฟ้าถนน   
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

  1. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหนองบัวบาน        หน้าบ้านนาย
    สัมฤทธิ์  นาคปนค า  หมู่ที่ 7  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
    70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 
    ตารางเมตร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ตั้งจ่ายจาก
    เงินรายได้ เป็นจ านวนเงิน  330,000.- บาท 

  2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกถนนเทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน 
    หมู่ที่  1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 100.00 เมตร           
    หนา 0.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00  ตารางเมตร  ปรากฏ
    ในแผนงานเคหะและชุมชน งานงานไฟฟ้าถนน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    163,740.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  86,260.- บาท        
    เป็นจ านวนเงิน  250,000.- บาท 

  รวมเป็นเงินรับโอนตั้งรายการ จ านวน 580,000.-บาท (ห้าแสนแปด
   หม่ืนบาทถ้วน) 

  โอนลด 
  กองช่าง 
  1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

    และวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณสี่แยกบ้านโคก ชุมชนบ้าน
    โคกพัฒนา หมู่ที่  7  ตั้งไว้ 608,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    493,740.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 114,260.- บาท  
    คงเหลือก่อนโอน 608,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น งบ
    ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 

  หนองบัวบาน  หน้าบ้านนายสัมฤทธิ์  นาคปนค า  หมู่ที่ 7  ตั้งจ่าย 
    จากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงิน  330,000.- บาท 

  2. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
    และวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณสี่แยกบ้านโคก ชุมชนบ้าน
    โคกพัฒนา หมู่ที่  7  ตั้งไว้ 608,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    163,740.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 114,260.- บาท  
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    คงเหลือก่อนโอน 608,000.- บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็น งบ
    ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยแยกถนน
    เทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  163,740.- 
    บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  86,260.- บาท  เป็นจ านวนเงิน  
    250,000.- บาท 

  รวมเป็นเงินโอนลดไปตั้งรายการใหม่ 580,000.-บาท (ห้าแสนแปด
   หม่ืนบาทถ้วน) 

  กองการศึกษา 
    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งบลงทุน 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
    ก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)  จ านวน  
    500,000  บาท 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลทับกวาง  2               
    (จิตรประไพชาเล่ต์)   จ านวน  1  ป้าย   ขนาดกว้าง  6  เมตร   
    สูง  2.90 เมตร  เป็นเงิน  500,000  บาท   รายละเอียดตามแบบแปลน
    มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง   เลขท่ี 01/2560   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
    ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   500,000  บาท 
    โอนลด  

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    1. เงินเดือนพนักงาน  จ านวน   7,250,880  บาท   คงเหลือก่อนโอน   
    1,793,300   บาท ขอโอนลด  8,840  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  จ านวน  350,000  บาท คงเหลือก่อนโอน  
    149,600  บาท ขอโอนลด  42,800 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    3. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน   372,000 บาท  คงเหลือก่อน
    โอน  80,738.87  บาท   ขอโอนลด  7,823 บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ค่าตอบแทน 
    4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  30,000  บาท  
    คงเหลือก่อนโอน 14,000  บาท  ขอโอนลด  14,000  บาท ตั้งจ่ายจาก
    เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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    ค่าใช้สอย 
    5. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,800,000 บาท คงเหลือก่อน
    โอน  94,126  บาท ขอโอนลด  94,126  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
    อ่ืนๆ  
    6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    จ านวน 60,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   15,320  บาท  ขอโอนลด  
    15,320  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    7.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครู  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ
    สถานศึกษา   จ านวน 150,000  บาท   คงเหลือก่อนโอน   26,342  บาท   
    ขอโอนลด  26,342  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน 
    การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    8. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช   จ านวน  6,000   
    บาท  คงเหลือก่อนโอน  6,000  บาท  ขอโอนลด  6,000  บาท ตั้งจ่าย
    จากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
    การศึกษา 
    ค่าวัสดุ 
    9. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  40,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน  
    20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
    แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    10. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 15,000 บาท  คงเหลือก่อน
    โอน  15,000 บาท ขอโอนลด  15,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    11. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 20,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน 
    20,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
    แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    12. วัสดุดนตรี จ านวน  10,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน  10,000 บาท   
    ขอโอนลด 10,000 บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน 
    การศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    13. วัสดุอื่น  จ านวน 100,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน  78,514  บาท    
    ขอโอนลด 4,449  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน 
    การศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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    14. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน   66,000  บาท   คงเหลือก่อนโอน   
    6,000.82  บาท ขอโอนลด 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
    ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
    15. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  จ านวน  288,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  
    1,000 บาท  ขอโอนลด  1,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
    แผนงาน การศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    16. จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล   จ านวน   270,000  บาท   คงเหลือก่อน
    โอน  1,000  บาท  ขอโอนลด  1,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    งบลงทุน 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
    17.  ติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารเรียน  (ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กจิตรประไพ- 
    ชาเล่ต์) จ านวน  154,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน  1,000  บาท  ขอ
    โอนลด  1,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    18.  ติดตั้งเหล็กดัดรอบอาคารเรียน  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่)  จ านวน   
    160,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  1,000  บาท ขอโอนลด  1,000  
    บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
    ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    19. ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
    100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  80,000  บาท   ขอโอนลด   
    80,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบด าเนินงาน 
    ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
    อ่ืนๆ  
    20. โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน จ านวน  500,000  บาท  
    คงเหลือก่อนโอน 25,300  บาท ขอโอนลด  25,300  บาท  ตั้งจ่ายจาก
    เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งาน
    ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบเงินอุดหนุน 
    เงินอุดหนุน 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 



14 
 
    21. อุดหนุนส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี  จ านวน 
    50,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท ขอโอนลด  50,000 
    บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
    นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    22. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน   4,355,000  บาท          
    คงเหลือก่อนโอน 1,123,450.96  บาท    ขอโอนลด  30,000  บาท       
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไป
    เกี่ยวกับสาธารณสุข 
    23. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน  463,740  บาท   คงเหลือ
    ก่อนโอน 160,931.38  บาท      ขอโอนลด   20,000  บาท    ต้ัง
    จ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับสาธารณสุข 
    รวมโอนลด   500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ ์
    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง   
    จ านวน   434,400  บาท 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ทั้ง  2  แห่ง   ขนาด  26,000  บีทียู   จ านวน  12 ตัวๆ ละ  36,200 
    บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  434,400 บาท  ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   434,400  บาท 
    โอนลด 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบด าเนินงาน 
    ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
    อ่ืนๆ  
    1. ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน 70,000 บาท    คงเหลือ
    ก่อนโอน 56,000  บาท   ขอโอนลด  38,700  บาท   ตั้งจ่ายจากเงิน
    อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
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    การศึกษา       
    แผนงานงบกลาง 
    งบกลาง 
    2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน   14,701,200  บาท  คงเหลือก่อนโอน  
    2,945,900  บาท   ขอโอนลด  367,700  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน 
    อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง งานไฟฟ้าถนน 
    งบลงทุน 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  และวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล.  
    บริเวณสี่แยกบ้านโคก  ชุมชนบ้านโคกพัฒนา  ม.7   จ านวน  608,000 
    บาท   คงเหลือก่อนโอน  28,000 บาท  ขอโอนลด 28,000 บาท  ต้ัง
    จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
    ถนน รวมโอนลด  434,400  บาท 
         กองการศึกษา 
    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ ์
    ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม 
    2.จัดซือ้เครื่องเล่นสนาม                จ านวน   300,000  บาท 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ 
    ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)             
    ตามรายการดังนี้ 
    1. เครื่องเล่นเด็กเล่นแบบสปริง  จ านวน  16  ตัวๆละ  8,750 บาท     
    เป็นเงิน  140,000 บาท 
    2. เครื่องเล่นไม้กระดก รูปสัตว์   จ านวน 8  ตัวๆละ  20,000 บาท  เป็น
    เงิน  160,000 บาท  รวมเป็นเงิน  300,000 บาท  ราคาจากท้องตลาด 
    ปัจจุบัน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหาร
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
       รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
      โอนลด  
    งบบุคลากร  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    1. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  จ านวน  350,000  บาท คงเหลือก่อนโอน 
    299,600  บาท ขอโอนลด 150,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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    2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 372,000 บาท คงเหลือก่อน
    โอน 230,738.87 บาท ขอโอนลด 150,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน 
    รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
    รวมโอนลด   300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
    กองคลัง 
    โอนตั้งรายการใหม่ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ ์

   1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน  4  เครื่องๆละ  16,000 บาท เป็นเงิน 
    64,000  บาท  (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี 

    ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 
    1  หน่วย 

   -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม้น้อยกว่า 
    4 GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
    ไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
    120 GB จ านวน 1 หน่วย 

   -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ   

    10/100/1000 Base- T หรือ  ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   -  มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

    และมีขนาดไมน่้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    
    โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง  (ตาม 

    หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
    เศรษฐกิจและสังคม ) 
    2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multfunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
    จ านวน 4 เครื่องๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000  บาท  (สามหมื่นหก
    พันบาทถ้วน) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

  -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax
  ภายในเครื่องเดียวกัน 

  -  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
  กว่า 1 ช่อง 
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  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
  -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
  -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
  -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  -  สามารถถ่ายเอกสารได้ 

  -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
  -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  -  สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
  ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

   โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง    (ตาม 
    หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
    เศรษฐกิจและสังคม ) 

   - ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   ขนาด   800va  จ านวน 4 ตัวๆ ละ  
    2,800 บาท เป็นเงิน  11,200  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท
    ถ้วน)  

    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 

  -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15 นาท ี
    โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง  (ตาม 

    หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
    ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
    เศรษฐกิจและสังคม ) 

   รวมโอนตั้งรายการใหม่  เป็นเงิน  111,200  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
    หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารงานคลัง 
   ค่าจ้างชั่วคราว 
   ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้   

    4,945,000  บาท ใช้ไป  2,730,567.74  บาท  คงเหลอื   
    2,214,432.26  บาท  โอนลด   111,200  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
    หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  
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    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 าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ขอโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาต่อไป 
      
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่คะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีนะคะ ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม ่ขอให้ยกมือค่ะ 
 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน   16 เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่า ในการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  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 ตามระวางที่ตั้ งที่ดิน
    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 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เรียนเชิญท่าน  
ประธานสภาฯ ส.ท.ประพัฒน์ ค่ะ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เรื่องขออนุญาตในเขตป่าสงวนนั้นครับ 
สมาชิกสภาฯ หมวดที่ 1 การขออนุญาตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อ 5 บุคคลใดมีความจ าเป็น 

และประสงค์จะขอเข้าท าประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ให้ยื่นค าขอต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามแบบ ปส. 
20 (ส าหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือ แบบ ปส.21 (ส าหรับบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไป) ตามระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆตามที่
ระบุไว้ในแบบค าขอ ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯค่ะ  
ประธานสภาฯ  
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในเรื่องญัตตินี้ 
เลขานุการฯ ผมขอหารือกับสภาฯ เนื่องจากวันนี้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไมไ่ด้มา

ชี้แจง  เพ่ือให้เกิดความกระจ่างกับท่านสมาชิกสภาฯ ทีจ่ะพิจารณาอนุญาต
ได้ถูกต้อง ผมขออนุญาตหารือต่อสภาแห่งนี้ จะเลื่อนการพิจารณาออกไป
ก่อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้มาชี้แจงว่าจะเข้าท าประโยชน์ป่า
ในบริเวณใด และวิธีเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ป่าว่าจะด าเนินการอย่างไร ใน
พ้ืนที่ใดบ้าง มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในการประชุมคราว
ต่อไป ทางที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านประสงค์ ค่ะ  
ประธานสภาฯ  
นายประสงค์    เงินแก้ว ขออนุญาตน าเรียนเสนอในที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาในวาระท่ี 6 เป็น  
สมาชิกสภาฯ คราวหน้าผมมีเหตุผลดังนี้  กรณีโครงการที่มีวัตถุประสงค์ อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนโดยส่วนรวม ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งมีความจ าเป็น 
และไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พ้ืนที่อ่ืนได้ และพ้ืนที่นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะ
อนุญาตได้ ตามข้อ 8 ให้พิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
อนุมัติ หรืออนุญาต โดยยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก าหนดข้อห้ามไว้เดิม
หมายความว่าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2546 
9 มิถุนายน 2559 มีแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นแล้วสภาฯ แห่งนี้ยัง
ไม่เข้าใจชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 (กฎหมายลูก) และระเบียบอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2546 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528  และพระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วน
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ราชการ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ผม
ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับ ที่ผมข้อเลื่อนการพิจารณาไปเป็นคราวหน้า วันนี้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพันธุ์พืชมีอ านาจอนุมัติแต่ผู้ออก
ระเบียบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ออกระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
แบบ ปส.20 , ปส.21 ก็ไม่แนบมาให้เราทราบ เราจะทราบได้อย่างไรว่า 
พิกัดแผนที่แผนผังก าหนดแนวทางตามรัฐบาลหรือแขวงการทางจังหวัดนั้น
ได้เวนคืนและเข้าไปท าการในเขตป่าสงวนแห่งชาติเราไม่รู้เลย ผมจึงขอ
อนุญาตเลื่อนการพิจารณาเป็นคราวต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ ฯ ค่ะ สาเหตุก็คือรายละเอียดยังไม่ครบ เรียน
ประธานสภาฯ   เชิญท่าน ส.ท.วาสนา ค่ะ  
นางวาสนา      จิรารัตน์  ขอบคุณท่านประธานฯค่ะ ดิฉันเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.ประพัฒน์ และ ส.ท.
สมาชิกสภาฯ   ประสงค์ ที่จะมีการเลื่อนการพิจารณาผ่านสภาฯ วาระที่ 6 เพราะเราดูรูป
    ถ่ายไม่รู้ว่าจุดตรงนี้อยู่ตรงไหนเพราะเอกสารแนบมามืดด า เราไม่สามารถ
    จะรู้ได้เลย ไม่มีเอกสารอะไรที่ชัดเจน ให้พวกเราศึกษาเราอยากจะศึกษา
    ตรงนี้ดูก่อนว่าจะ กระทบกับเขตป่าสงวนซึ่งมีต้นไม้ที่ปลูกมาเป็นร้อยๆปี 
    มากแค่ไหน ขอบคุณค่ะ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณ ค่ะ ท่าน ส.ท.วาสนาฯ ก็เสนอให้เลื่อนออกไปเพราะข้อมูล 
ประธานสภาฯ   ยังไม่ชัดเจนนะคะ เรียนเชิญท่านส.ท.ใจเพชร ฯ ค่ะ 
นายใจเพชร    สว่างเรืองศรี ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเสริมในส่วนที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ   เลขาฯได้แจ้งในเรื่องขอการเลื่อนและเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯทั้งสาม
    ท่าน อยากให้เตรีมเอกสารที่เป็นภาพถ่ายที่ชัดเจนเพราะตอนนี้เอกสารที่
    เห็นอยู่มันด ามืดซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอะไรเลย เพราะการท างาน 
    ระดับชาติขนาดนี้ต้องมีเอกสารที่ชัดเจนเพราะว่าเราก็อยากพิจารณาว่าผ่าน
    ตรงไหนบ้าง เราจะได้พูดแทนชาวบ้าน ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาฯ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ใจเพชรฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย   เรียนเชิญค่ะ
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี  สรุปว่าญัตตินี้ต้องเลื่อนไปคราวหน้า ตามท่ีท่านเลขาฯได้เสนอเลื่อน
    เนื่องจากว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน ท่านสมาชิกสภาฯก็เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ว่า
    ให้เลื่อนไปก่อน เรียนเชิญท่านเลขาฯค่ะ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ  เมื่อสภาฯได้มีความเห็นส่วนใหญ่ให้เลื่อน   ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้
เลขานุการสภาฯ   ไดก้ าหนดวันประชุมคราวต่อไป เพื่อแจ้งให้ทางกรมทางหลวงได้มาชี้แจงต่อ
    ที่สภาฯ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ประชุมคราวต่อไป เป็นวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 
ประธานสภาฯ   10.00 น. ณ ห้องประชุม สภาแห่งนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ  เรียนเชิญท่านรองประธานฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์ ผมมีเรื่องการส่งหนังสือให้กับสมาชิกสภาฯ อยากทราบว่าได้มีการเซ็นรับ 
รองประธานสภาฯ  หนังสือไหมครับ แต่ทุกครั้งที่ผมได้คือเอกสารจะถูกเสียบไว้ในกล่อง 

   จดหมายหน้าบ้านของผม บางครั้งผมก็ไม่ทราบเพราะอาจกลับบ้านมืดจึงท า
   ให้มองไม่เห็นเอกสาร ผมคิดว่าเอกสารส าคัญแบบนี้หน้าจะมีการเซ็นชื่อว่า
   ได้รับหนังสือแล้ว ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ  รับไปปฏิบัติครับ คราวหน้าจะให้เซ็นรับทุกท่านครับ  
เลขานุการสภาฯ     
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุตรดาพันธ์ อยากจะฝากท่านผู้บริหาร เรื่องมีโครงการที่จะสร้างเสาไฟตรงหนองปูซึ่ง 
สมาชิกสภาฯ ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาว่าคนขุดหลุมกับคนตั้งเสาหน้าจะมาเวลาใกล้ๆเคียง

กันหน่อย ขุดหลุมไว้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว แต่เสาไฟยังไม่มาติดตั้งเลย ตอนนี้
ได้เกิดอุบัติเหตุมีคนตกลงไปและแนวคมที่ตั้งก้ันๆไม่เรียบร้อย ฝากให้กอง
ช่างติดตามด้วยนะครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ผอ.กองช่างครับช่วยประสานงานกับผู้รับเหมาด้วยนะครับ  
นายกเทศมนตรีฯ    
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญ ส.ท.ประพัฒน์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ผมอยากให้ทางกองช่างช่วยดูแลถนน ไปดู
สมาชิกสภาฯ   ถนนว่าตรงไหนมีน้ าท่วมบ้าง และตรงไหนมีหลุมเพราะผู้ใช้ถนนนั้นอาจจะ
    เกิดอันตราย ถนนที่จะไปบ้านโคกตอนนี้มีน้ าขังถนนอยู่ตรงบ้านนายไก่และ 
    ช่วงถนนเทศบาล 3 ไปถึงวัดบ้างโป่งสี่แยกไฟแดงมาหาเทศบาล  4 ถนน
    สายนั้นผมว่าอันตรายมากครับ ผู้ใช้ถนนนี้ถ้าตกหลุมอาจจะเกิดอันตรายได้
    นะครับ ขอให้ทางผู้บริหารหรือกองช่างเข้าไปตรวจสอบดูแลด้วยนะครับ 
    ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ให้รองนายกฯท่ีรับผิดชอบกองช่าง วันนี้ช่วงบ่ายผมจะออกไปส ารวจเลย 
นายกเทศมนตรี ครับ ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ธณัทฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
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นายธณัท      บ ารุงราษฎร์ ถนนที ่ส.ท.ประพัฒน์ บอกผมแจ้งช่างคงเดชตอนนี้หินยังไม่ได้ ก าลังตั้งงบ 
สมาชิกสภาฯ ขอช่วยตามเรื่องให้ด้วยครับ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ เรื่องขอหินเราต้องรอให้เคมีแมนอนุมัติถ้าอนุมัติแล้วเขาจะโทรมาแจ้งเรา 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณมากครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสงค์ เงินแก้ว  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีสองเรื่อง   เรื่องแรกคือน้ าท่วมหน้า 
สมาชิกสภาฯ    เทศบาลเราเป็นหน้าตาขององค์กรเรา ทางเข้ามีน้ าท่วมขัง อาจมีแขกผู้ใหญ่ 

   ประชาชนที่สัญจรจะไม่ได้รับความสะดวกหรือเป็นอันตราย อยากฝากท่าน
   ผู้บริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาเร่งแก้ไขมันเป็นหน้าตาของเรา 
   เทศบาลเมืองทับกวาง และเรื่องที่สองคือ โครงการซอย 6 คุ้มไผ่ทองหมู่ที่
   8 เมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักมีน้ าท่วมขังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
   น้ าท่วมประมาณ 40 ซ.ม.ใช้เวลาหลายวันกว่าจะแห้ง จึงขอน าเรียนให้ทาง
   สภาฯ และผู้บริหารได้รับทราบเพื่อที่จะให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าไปแก้ไข ขอบคุณ
   ครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ทิพย์วรรณฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางทิพย์วรรณ บุณศิริ ตอนนี้ให ้อสม.ทั้ง 32 ชุมชนช่วยกันท าดอกไม้ชุมชนละ 50 ดอก เสร็จตาม 
สมาชิกสภาฯ เป้าค่ะ รอบที่ 2 ว่ากันใหม่ จะพยายามท าให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้ก็ยัง

ขาดอีกเยอะเลย แล้วบางชุมชนก็ท าผิดเราก็ต้องมานั่งแก้ การแก้ก็จะยาก
กว่าท าใหม ่บางครั้งก็อยากท าใหม่เลย แต่เสียดายอุปกรณ์เพราะตอนนี้
อุปกรณ์หายากจะพยายามช่วยสุดความสามารถ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ทิพย์วรรณฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ  
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
   

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
                       เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
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