
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี 2561   

วันศุกร์ ที ่10 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

******************************************* 
ผู้มาประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายธนพัต    รุ่งโสภากิจกุล  ประธานสภาสภาเทศบาล 
2. นายนุกูล    พันธ์เอม   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางนันทนา   เจริญจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
4. นายกฤษฎา   แดงหยวก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
5. นายสมชาย   เทวรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
6. นางวิไล    ศรีมงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
7. นายไน้    นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
8. นายวันชัย    เจริญผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
9. นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
10. นางวันทอง    เห็นสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
11. นางอิสรีย์    ทองค า   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
 

คณะผู้บริหาร 
1. นายรุ่งโรจน์    ตันวัฒนวิทย์  นายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
2. นายเสน่ห์     ศรีสุข   รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
3. นายวิเชียร    เทียนลาย  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนขมิ้น 
4. นายธวัช     วลีพิทักษ์เดช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางทิพย์ภาภรณ์    จ ารัสเลิศลักษณ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายอัมรินทร์ อ่ิมปิติวงศ์  ปลัดเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  
2. นายศรสิทธิ์   ชัยบุตร   ผู้อ านวยการกองช่าง    
3. นางจันทร์จิรา เสาวรส   ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวดวงใจ   พวงม ี   นักจัดการงานทั่วไป 
5. นายปัญญา  จุฬาเบา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   
1. นายส าเนียง   แย้มส ารวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
2. นายธนวัฒน ์ นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  ประธานสภาฯ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย  

น าสวดมนต์ กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
        

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ไม่มี 
ประธาน สภา   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
    ประจ าปี ๒๕61 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้ตรวจสอบส าเนารายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อ 
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
 แล้วว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือมีท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการ 
 ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น หรือไม่… 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ถ้าไม่มีแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ ดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
  ขอให้ลงมติด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
  ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2561  
  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา  
4.1 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ค่าครุภัณฑ์ 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 19 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  ค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่  19 

 

นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์  -  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ี 
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้มีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕61 และได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอท่ามะกาแล้วนั้น คณะผู้บริหารได้
พิจารณาเสนอขออนุมัติโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
๒๕61 ดังนี้ 
ส านักปลัด 
1. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3,000 บาท 
    รายการ  เครื่องเล่นดีวีดีส าหรับรถยนต์      

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี
ส าหรับรถยนต์ส่ วนกลาง (จัดซื้ อตามราคาท้ องตลาด) 
รายละเอียดดังนี้ 
- เ ข้ า กั น ไ ด้ กั บ DVD/DIVX/MPEG4/VCD/MP3/WMA/ 
CD/CD-R/RW 



- 3 - 
 

- สนับสนุน FM/RECEIVER 
- ช่องเสียบ USB/SD/MMC 

- หน่วยความจ าครั้งสุดท้าย สแกนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
- EQ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ป๊อป/ร็อค/คลาสสิค 
- นาฬิกาดิจิตอล 
- ช่องเอาต์พุต RCA 
- ก าลังขับสูง 60 วัตต์ 4 ช่อง 
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP 
- การควบคุมเครื่องเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับระดับเสียงเบส/ 
สูง/กลาง/เสียงรบกวน) 
- เล่นซ้ ารายการที่เคยเล่น/แบบสุ่ม/เล่น AUX ด้านหน้า 
- (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564(เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 27) 

  

 โอนลดจาก 
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  ด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย             ตั้งไว้  20,000 บาท 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    โครงการ     โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คงเหลือก่อนโอน 9,126  

บาท ขอโอนลด 3,000 บาทคงเหลือ 6,126 บาท 
 กองช่าง 
  1. โอนเพิ่ม 
  แผนงาน  การพาณิชย์ 
  งาน   กิจการประปา 
  งบ   ลงทุน  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมอาคาร

และระบบประปาท่อเมน ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลต าบล
ดอนขมิ ้น  คงเหลือก่อนโอน  ๑๑,๓๐๐  บาท ขอโอนเพิ ่ม 
๑๔๘,๐00 บาท คงเหลือ ๑๕๙,๓๐๐ บาท 

เหตุผลและความจ าเป็น   เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พียงพอต่อการขยายเขต
ประปาภายในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม  

   

  โอนลดจาก 

  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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  งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  งบ   ลงทุน 
  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๓๘,๐๐๐ บาท 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
  โครงการ  จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี (จัดซื้อตาม 
     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 
     ขนส่ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ) 
     คงเหลือก่อนโอน ๓๘,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๓๘,๐๐๐ บาท 
 

 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ   ลงทุน 
 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
 รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง 
คงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 
๒๐,๐๐๐  บาท 

 

 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน   ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบ   ลงทุน  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานก าจัดขยะ 
    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น บ่อก าจัดขยะของเทศบาล ฯลฯ 
    คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 2 รายการ  จ านวน 151,๐๐๐ บาท 
 

- ซึ่งการโอนครั้งนี้ เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นหรือไม่ 
ประธานสภาฯ     
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ที่ประชุม  -ไม่มี-   
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - หากไม่มี  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ประธานสภาฯ     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ จึงขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา หากท่านใดเห็นควรอนุมัติ
การโอนงบประมาณดังกล่าว ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ 

 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 
   ดังกล่าวได้  ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 

 4.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่หนึ่ง 
ขั้นรับหลักการ 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้ยื่นญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ส าเนาแจกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอเชิญ

นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งร่างเทศบัญญัติฯ และขอให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณารายละเอียดไปพร้อมกับค าชี้แจงด้วยครับ 

 

นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์ – เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลา 
นายกเทศมนตรี  ที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขม้ิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาล ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลดอนขมิ้น จึงขอแถลงงบประมาณให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุก
ท่านได้รับทราบ  ดังต่อไปนี ้

 

     ค าแถลงงบประมาณ 
   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
   บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น   
   ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน

และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานการณ์คลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 12,622,389.13 บาท      
  1.1.2  เงินสะสม      6,577,224.04 บาท 
  1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   4,286,543.81 บาท 
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ 11,178 บาท  

  1.2 เงินกู้คงค้าง  5,099,200.00  บาท     
 

  2.   การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น         27,142,109.04  บาท   
  ประกอบด้วย 
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   หมวดภาษีอากร                   313,065.40  บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต     281,344.00   บาท     
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                            111,748,68  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,039,407.00 บาท   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               23,336.00  บาท
หมวดรายได้จากทุน                     2,900.00  บาท
หมวดภาษีจัดสรร          11,640,407.96  บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          13,729,864.00  บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            0.00  บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน 24,710,431.09 บาท ประกอบด้วย     

    งบกลาง                   6,385,395.11  บาท 

 
งบบุคลากร                                                 8,654,607.52 บาท 

 
งบด าเนินการ                                                  5,163,153.46 บาท 

 
งบลงทุน  4,063,155.00 บาท 

 
งบเงินอุดหนุน   444,120.00 บาท 

   
 
 

ค าแถลงงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
รายรับ รับจริง ป ี 2560 ประมาณการ ป ี2561 ประมาณการ ป2ี562 

รายได้จัดเกบ็    
หมวดภาษีอากร 238,038.60 242,900.00 340,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 285,801.60 314,000.00 335,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 117,673.70 160,000.00 160,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 1,170,674.00 1,532,800.00 1,600,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 903,85.00 6,000.00 6,000.00 
หมวดรายได้จากทนุ 4,350.00 2,000.00 2,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 1,906,922.90 2,257,700.00 2,443,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 13,482,401.54 14,464,000.00 15,650,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,482,401.54 14,464,000.00 15,650,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,716,393.00 15,000,000.00 15,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 13,716,393.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

รวม 29,105,717.44 31,721,700.00 33,093,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เทศบาลต าบลดอนขม้ิน  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี  2560 ประมาณการป ี 2561 ประมาณการป ี 2562 
จ่ายจากงบประมาณ    
1. งบกลาง 6,764,869.66 7,770,897.00 8,320,620.00 
2. งบบุคลากร  10,112,846.00 11,174,400.00 11,380,240.00 
3. งบด าเนนิการ 7,671,131.36 8,230,203.00 8,653,540.00 
4. งบลงทนุ 3,733,700.00 3,911,200.00 4,088,600.00 
5. งบรายจ่ายอืน่ 20,000.00 25,000.00 20,000.00 
6. งบเงินอุดหนุน 559,296.40 610,000.00 630,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,861,843.42 31,721,700.00 33,093,000.00 
รวม 28,861,843.42 31,721,700.00 33,093,000.00 

 

- รายละเอียดตามที่ได้ส าเนาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับ 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายแล้ว ขอให้พิจารณา และลงมติว่าจะรับ 
ประธานสภาฯ  หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ยกมือด้วยครับ  
 

ที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สภา ฯ จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ซ่ึง 
ประธานสภาฯ  จะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณ ฯ ก าหนดสถานที่ยื่นเสนอค าแปรญัตติ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการ
พิจารณาค าแปรญัตติ และวันเวลาที่จะต้องส่งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาฯ และเมื่อสภาฯ ก าหนดระยะเวลา และก าหนดสถานที่ยื่นเสนอแปร
ญัตติ แล้วผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไข เพ่ิมเติม ร่างข้อบัญญัติ ก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ (ตามแบบขอแปรญัตติ) โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาฯ เป็น             
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 คน ถ้าเป็นนายกเทศมนตรี ไม่ต้องมีผู้รับ
รอง 

 

  - การแปรญัตติฯ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขอ 
  อนุญาตจ่าย และห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ 
  เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่ได้รับค ารับรองจาก  

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง 
 

  - และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น  
  ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น 
  ต่อประธานสภาฯ และให้ประธานสภาฯ ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย 
  กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติต่อ 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่ง 
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณา 
  ก าหนดสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติ, พิจารณาก าหนดวัน เวลาประชุมพิจารณา 
  ค าแปรญัตติร่างและพิจารณาก าหนดยื่นค าแปรญัตติร่างฯ ต่อประธานสภาฯ ด้วย   

นายกฤษฎา  แดงหยวก  - กระผม นายกฤษฎา  แดงหยวก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอการก าหนด  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ให้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตั้งแต่สภาฯ มีมติรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ไปจนถึงเวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 โดยสามารถยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบล
ดอนขมิ้นและก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติใน
ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 ของวันที่  14 สิงหาคม 2561 และให้ส่ ง
ประธานสภาฯ ในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2561  

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสุนีย์  สิริโสภณวรกุล  - ดิฉันนางสุนีย์ สิริโสภณวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล 2  ขอรับรองคะ   

นางวิไล  ศรีมงคล  - ดิฉันนางวิไล  ศรีมงคล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล 1  ขอรับรองคะ 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอ  ถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ก าหนดให้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ไปจนถึง
เวลา 08.30 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยสามารถยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลดอนขมิ้นและก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติในระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 ของวันที่ 
14 สิงหาคม 2561 และให้ส่งประธานสภาฯ ในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 14 
สิงหาคม 2561  

  - และขอให้คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ  ได้ด าเนินการระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49,50 และข้อ 110 และจะจัดให้มีการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
 5.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ    
          



- 9 - 
 

นายรุ่งโรจน์  ตันวัฒนวิทย์ - เรียนท่านประธานสภา  ด้วยเทศบาลต าบลดอนขมิ้น มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา 
นายกเทศมนตรี   กฎหมายต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้ท้องถิ่น 
 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดย 
 แผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความ 
 เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการ 
 ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่ เพ่ิ ม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลดอนขมิ้น จึงได้เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง โครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 20 โครงการ เป็นเงิน 
6,850,000 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 2,200,000 
บาท    

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 
1,500,000 บาท 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  จ านวน  35 โครงการ เป็นเงิน 10,550,000 บาท 
- รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว ดังนี้ 

 

ที่ประชุมสภา  - รับทราบ 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ  ครับ 
 

นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์  – กระผมขอเจ้งเรื่องการร่วมงานวันแม่ กับทางวัดดอนขมิ้น ซึ่งกิจกรรมจะเริ่ม  
นายกเทศมนตรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้แต่งชุด

ปกติขาว ส่วนงานในช่วงเย็นที่เทศบาลฯ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. 
ผู้ชายให้ใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงสีด า ส่วนผู้หญิงให้ใส่กระโปรง ครับ 

 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม    -ไม่มี 
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นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล  - มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   - ถ้าไม่มีแล้ว กระผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา               11.00 น. 
 
                                                            (ลงชื่อ)         อิสรีย์  ทองค า       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                           (นางอิสรีย์  ทองค า) 
                                                                         เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2561 แล้ว 
 
 

ลงชื่อ..............สมชาย   เทวรกัษ์..............คณะกรรมการ 
                                                 (นายสมชาย   เทวรักษ์) 
 

 
ลงชื่อ........กฤษฎา   แดงหยวก...............คณะกรรมการ      ลงชื่อ..สุนีย์   สิริโสภณวรกุล.......คณะกรรมการ 
        (นายกฤษฎา   แดงหยวก)                                       (นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล) 
 
 

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 15  เดือน  สิงหาคม  2561  แล้ว 
      
  

(ลงชื่อ)       ธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล 
( นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 


