
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่3 ประจ าปี 2561   

วันพุธ ที ่30 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. นายส าเนียง   แย้มส ารวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
7. นางวิไล    ศรีมงคล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
8. นายไน้    นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
9. นายวันชัย    เจริญผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
10. นางสุนีย์   สิริโสภณวรกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
11. นายธนวัฒน ์ นิลบัว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
12. นางวันทอง    เห็นสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
13. 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. นายปัญญา  จุฬาเบา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   
- 

 

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 3  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕61 ในวันที่ 15  สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา  

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้ตรวจสอบส าเนารายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  
 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกฯ พร้อมกับหนังสือเชิญ 
 ประชุมแล้วว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือมีท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงาน 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน หรือไม่… 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ถ้าไม่มีแล้ว กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ ดอนขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
  2561 ขอให้ลงมติด้วยการยกมือครับ 
 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอนขม้ิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2561 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง   
  งดออกเสียง  2   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา  
4.1 เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ค่าครุภัณฑ์ 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 20 
นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  ค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่  20 

 

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

งบประมาณ  ๒๕61 และได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอท่ามะกาแล้วนั้น คณะผู้บริหารได้
พิจารณาเสนอขออนุมัติโอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
๒๕61 ดังนี้ 
1. โอนเพิ่ม 

    แผนงาน เคหะและชุมชน 
    งาน  ไฟฟ้าถนน 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ. ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้าน
โครงสรร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ช ารุด เช่นถนน สะพาน คลองส่งน้ า ท่อ
ระบายน้ า ฯลฯ งบประมาณก่อนโอน ๙,๕๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิม 
๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๔,๕๐๐ บาท 

    เหตุผลและความจ าเป็น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พียงพอต่อการปรับปรุง 
ถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลต าบลดอนขม้ิน จึงจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ
เพ่ิมเติม  
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 โอนลดจาก 
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  ด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๔๒๓,๐๐๐ บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  
    รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นเงิน  
๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอันซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองโดยค านวณตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ ๑ ของ
รายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 

๒. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎห มาย  ห รือต ามระ เบี ยบ  ห รื อห น ัง ส ือ สั ่ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร         
.ปกครองส่วนท้องถิ ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าเครื ่องดื ่มต ่างๆ เครื ่องใช ้ในการเลี ้ยงร ับรองและ          
ค่าบริการต่างๆ 

๓. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ วันรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมและร่วมงานรัฐพิธี 
พระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็น
กรณีพิเศษ เช่น งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งาน
รับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
งาน เฉล ิมพระ เก ีย รต ิ โค รงการและก ิจกรร มของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และสั่งให้เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม การประดับธงตราส ัญลักษณ ์ธงชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ   

      งบประมาณก่อนโอน ๕๑,๔๗๙ บาท ขอโอนลด ๕,๐๐๐  
บาท คงเหลือ ๔๖,๔๗๙ บาท 

 

    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  ด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๙๐,๐๐๐ บาท 
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  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

    โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม 

สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างรวมถึงผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี 
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ งบประมาณก่อนโอน ๙๐,๓๐๖ 
บาท ขอโอนลด ๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๓๐๖ บาท 
 

 ๒.๒ โอนเพิ่ม 
    แผนงาน การพาณิชย์ 
    งาน  กิจการประปา 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐0 บาท 
    ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุง ต่อเติม ดัดแปลง ซ่อมแซมอาคาร
และระบบประปาท่อเมน ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลต าบล
ดอนขมิ้น งบประมาณก่อนโอน ๘,๔๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม 
๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ๓๓,๔๐๐ บาท 

      เหตุผลและความจ าเป็น 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พียงพอต่อการขยายเขตประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น  จึงจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติม  

   โอนลดจาก 
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
    งาน  บริหารทั่วไป 
    งบ  ด าเนินงาน 
    หมวด  ค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๔๒๓,๐๐๐ บาท 
    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  
    รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอันซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองโดยค านวณตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ ๑ ของ
รายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให้ 
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      ๒. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ ต า ม ร ะ เบี ย บ  ห รื อ ห น ัง ส ือ สั ่ง ก า ร
กระทรวงมหาด ไทย  หร ือการประช ุมระหว ่างองค ์กร         
ปกครองส่วนท้องถิ ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการต่างๆ 

      ๓. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ วันรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกิจกรรมและร่วมงานรัฐพิธี พระ 
ราชพิธี และงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณี 
พิเศษ เช่น งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานรับเสด็จ 
งานเฉลิมฉลอง งานวันเฉลิมพระชนมพรรษางานเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 
และสั ่งให ้เทศบาลเข ้าร ่วมก ิจกรรม การประด ับธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 
๔๐๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการ  งบประมาณก่อนโอน ๔๖,๔๗๙ บาท โอนลด 
๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๔๗๙ บาท 

    รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๒ รายการ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 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     
 

ที่ประชุม  -ไม่มี-   
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - หากไม่มี  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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 10 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายธนวัฒน์  นิลบัว   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายธนวัฒน์  นิลบัว สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล   เทศบาล เขต 2 ขอกระจกโค้ง จ านวน 1 อัน 
 

นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายส าเนียง  แย้มส ารวล - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายส าเนียง  แย้มส ารวล สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  เขต 1 กระผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยท าความสะอาด

กระจกโค้งเดิมที่ติดไว้ตามบริเวณต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
เนื่องจากกระจกมีลักษณะขุ่นมัว ท าให้มองเห็นไม่ชัดเจน และขอให้ซ่อมแซม
ถนน บริเวณสะพาน หมู่ที่ 1 โดยใช้ยางมะตอยเทปิดบริเวณที่เป็นหลุม เพ่ือ
ความสะดวกในการจราจร ครับ 

 

นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์   - รับทราบ และจะด าเนินการให้เรียบร้อยครับ 
นายกเทศมนตรี 
 

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 3 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2561 แล้ว 
 
 
 

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

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

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ 28 เดือน  พฤศจิกายน  2561  แล้ว 
      
  

(ลงชื่อ)                ธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล 
( นายธนพัต  รุ่งโสภากิจกุล ) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลดอนขมิ้น 


