
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2561 

วันท่ี 27 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. 
ณ อาคารประชุมสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 

……………………… 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้มาประชุม    

    1. นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
    2. นายวิทวสั  เสาศริิ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ             
    3. นายสธุน  อดุมทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1 
    4. นายคงศกัดิ์  อินทรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1      
      5. นายประมวล ศริิอารยะพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี  เขต 1         
    6. นายกฤษฎา  มโนสจุริตธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2 
    7. นายสภุณฏัฐ์ ตอ่ไพบลูย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2     
    8. นายกนก  ทองเป่ียม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3          
    9. นายกิตตพิศ  คงเดช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3      
  10. นายมนตรี  เซียงหลิว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3 
  11. นายสมศกัดิ์  พรผดุผอ่ง         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3           
  12. นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  

ผู้ไม่มาประชุม 
    1. นายพงษ์ศกัดิ์ ธาราภมูิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 1         ลาป่วย 
    2. นายพงศ์ธวชั ตยิะชยัพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2         ลากิจ 
    3. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัภ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 2         ลากิจ 
    4. นายสรุโชติ  โชคชยั  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3     ลาป่วย 
    5. นายอดุม  ชยัชนะพานิช     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เขต 3         ลากิจ 
             

คณะผู้บริหาร 
ผู้มาประชุม  

  1. นายจ าเริญ  สละชีพ  นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  
  2. นายสมชยั  อินปรุะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

    3. วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์   ศริิพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ      

     4. นายอนสุรณ์             อศัวสงคราม  รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ      

    5. นายสชุาติ  เอมวงษ์  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
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ผู้ไม่มาประชุม  
     1. นายวิบลูย์  เลาหสรุโยธิน     เลขานกุารนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

    2. นางป่ินทิพย์  มโนสจุริตธรรม ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1. นายสมศกัดิ ์ บญุทิม  ผู้ เช่ียวชาญพิเศษการบริหารจดัการศกึษา      
    2. น.ส.พิมพ์กมน ชลนทีสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
       รก.ผู้อ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  
    3. นางเยาวลกัษณ์ พรประเสริฐ ผู้อ านวยการกองการศกึษา 
    4. นายภาสกร  ป่ินชชัวาลย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตฯ 
    5. น.ส.พรสวรรค์ กรีโสภา  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
       รก.ผู้อ านวยการส านกัการชา่ง 
    6. นายวิทรู  ภกัดิป์าน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 
       รก.ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
    7. นางสนัทดั  ร่ืนสด  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
       รก.ผู้อ านวยการกองการประปา     
    8. นายไกรฤกษ์ เลีย้งตระกลูงาม หวัหน้างานการเงินและบญัชี 
       รก.ผู้อ านวยการกองคลงั     
    9. นายสชุาต ิ ฤทธิแรง  ผู้จดัการสถานธนานบุาล 
  10. นางวนัวิมล  เจียมจรรยา เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน             
  11. นายคมกริช  ศรีตองออ่น ตวัแทนส่ือมวลชน 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น.  
 

นายสนัธนะ  บวัชาต ิ  - บดันีถึ้งก าหนดเวลานดัประชมุและมีสมาชิกฯ มาประชมุเกินกึ่งหนึง่แล้ว ถือวา่ 
เลขานกุารสภาฯ  ครบองค์ประชมุ ผมขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลได้โปรดจดุเทียนธูปบชูาพระ  
   และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - เรียนทา่นนายกเทศมนตรี ทา่นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หวัหน้าสว่น 
ประธานสภาฯ  การงานฯ และผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น  วนันีเ้ป็นการประชมุสภาเทศบาล สมยัวิสามญั  

สมยัท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ผมขอเปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตาม
 ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้  
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 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - ผมขอเชิญเลขานกุารสภาฯ แจ้งประกาศจงัหวดัลพบรีุ เร่ือง เรียกประชมุสภา
ประธานสภาฯ  เทศบาลเมืองลพบรีุ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตอ่ท่ีประชมุก่อนครับ 
นายสนัธนะ  บวัชาต ิ- ประกาศจงัหวดัลพบรีุ เร่ือง เรียกประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุสมยัวิสามญั  
เลขานกุารสภาฯ  สมยัท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ ขออนญุาตเปิดประชมุ
   สภาเทศบาลเมืองลพบรีุ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือขออนมุตักินั
   เงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและ 
   สิ่งก่อสร้าง  กรณีไมมี่หนีผ้กูพนั  และเร่ืองอ่ืน ๆ    ฉะนัน้  อาศยัอ านาจตามมาตรา 26  
   แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบัท่ี 13)   พ.ศ. 2552  
   ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบรีุ   จงึเรียกประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ สมยัวิสามญั สมยั 
   ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีก าหนด 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป  
   จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 กนัยายน  พ.ศ. 2561    สปุกิต  
   โพธ์ิปภาพนัธ์  ผู้วา่ราชการจงัหวดัลพบุรี  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- วนันีส้มาชิกฯ แจ้งลาประชมุ 5 ทา่น  ประกอบด้วย 1. นายพงษ์ศกัดิ์  ธาราภมูิ 
ประธานสภาฯ  ลาป่วย  2. นายพงศ์ธวชั  ตยิะชยัพานิช  ลากิจ   3. นายรังสิวฒุิ  ชโลปถมัป์  ลากิจ  4. 
   นายสรุโชต ิ โชคชยั  ลาป่วย   และ 5. นายอดุม  ชยัชนะพานิช  ลากิจ   นะครับ 

 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 ประจ า 
ปี 2561 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2561  และครัง้ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2561  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจทานรายงานการประชมุฯ ทัง้สองฉบบั  หากมีสมาชิกฯ  
ประธานสภาฯ  ทา่นใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเตมิถ้อยค าของทา่น   โปรดแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ ด้วยครับ       
     เม่ือไมมี่สมาชิกฯ ทา่นใดแก้ไข   ผมขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่  สมาชิกฯ ทา่นใด
   เห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี  
    พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2561  ได้โปรดยกมือขึน้ครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งด 
    ออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)  
  มตทิี่ประชุม - รับรองด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-  สมาชิกฯ ทา่นใดเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมยัสามญั   
ประธานสภาฯ  สมยัท่ี 3  ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561  ได้โปรดยกมือขึน้ครับ  

(เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)  
  มตทิี่ประชุม - รับรองด้วยเสียงส่วนมาก 
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 ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงนิไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  
(ส านกัปลดัเทศบาล งานธุรการ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ อนสุรณ์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น ข้าพเจ้าขอ
รองนายกเทศมนตรี เสนอญตัติเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
   ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่และขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 26,000 บาท  ด้วยห้อง
   ประชมุหน้าส านกังานเทศบาล  (ประตทูางออก)  ไมมี่ผ้ามา่นหน้าเวที   เม่ือหนว่ยงาน 
   ราชการและประชาชนท่ีมาใช้งานต้องการตดิแผน่ปา้ยข้อความ ได้ใช้ตะป ูลวดยิงและ 
   เทปกาวตดิแผน่ปา้ยฯ กบัผนงัห้องประชมุ ท าให้ผนงัเกิดความเสียหาย  สกปรก  รุงรัง  
   คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เล็งเห็นความส าคญัและความจ าเป็นในเร่ืองดงักลา่ว  จงึเห็น 
   ควรให้จดัซือ้ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้ ส าหรับไว้ใช้บริการกบัหนว่ยงานราชการและ
   ประชาชน  ดงันี ้ 1. ผ้ามา่น  ขนาดสงูประมาณ 2.80 เมตร กว้างประมาณ 4.40 เมตร  
   จ านวน 2 ชดุ   2. ผ้าระบายมีชายครุย  ขนาดสงูประมาณ 0.60 เมตร  กว้างประมาณ 
   8.80 เมตร จ านวน 1 ชดุ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญตัตินี)้ เน่ืองจาก 
   ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณเพ่ือการนีไ้ว้   จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่      ตามรายละเอียดดงันี  ้
       โอนลด  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  งบด าเนินงาน  หมวด คา่ใช้สอย  
   ประเภท รายจา่ยเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ   คา่รับรอง     เป็นเงิน  26,000  บาท 

   โอนเพิ่มไปตัง้เป็นรายการใหม ่ แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  งบลงทนุ  
   หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  คา่จดัซือ้ 
   ผ้ามา่น     เป็นเงิน  26,000  บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ผ้ามา่น  พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้  
   ขนาดสงูประมาณ  2.80  เมตร  กว้างประมาณ  4.40  เมตร จ านวน 2 ชดุ   ผ้าระบาย 
   มีชายครุย   ขนาดสงูประมาณ 0.60 เมตร   กว้างประมาณ 8.80 เมตร   จ านวน 1 ชดุ 
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   ท่ีห้องประชมุด้านหน้าส านกังานเทศบาล (ประตทูางออก) ประกอบกบัขณะนีใ้กล้สิน้ปี  

   งบประมาณ พ.ศ. 2561  จงึท าให้ไมส่ามารถก่อหนีผ้กูพนั และเบกิจา่ยได้ทนัก่อนสิน้ปี  
   งบประมาณฯ   จ าเป็นต้องขออนมุตักินัเงินงบประมาณดงักลา่วข้างต้นไว้เบกิจา่ยในปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2562   ทัง้นี ้  การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจการอนมุตัขิองสภา
   เทศบาล          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยใน 
   หมวดคา่ครุภัณฑ์ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน หรือ 

   โอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน  และประกอบกบั 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
   รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ .ศ. 2547  หมวด 5  การ 
   กนัเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนี ้
   ผกูพนั  แตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
   รายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี       ขอได้โปรดน า 
   เสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป      ขอแสดงความนบัถือ 
   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม    ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนลด  
   เงินงบประมาณรายจา่ยแผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป  หมวดคา่ใช้สอย  
   ประเภทรายจา่ยเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ  คา่รับรอง  เป็นเงิน 26,000 บาท  ไป 
   ตัง้เป็นรายการใหม่ใน  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  หมวดคา่ครุภณัฑ์  
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว คา่จดัซือ้ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์
   ตดิตัง้ ท่ีห้องประชมุหน้าส านกังานเทศบาล  เป็นเงิน   26,000  บาท   โปรดยกมือครับ  
   (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงินหมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  คา่จดัซือ้ผ้ามา่นพร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้ ท่ีห้องประชมุ
   หน้าส านกังานเทศบาล เป็นเงิน 26,000 บาท ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงนิไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(กองการศกึษา) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ จตรุงค์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -     กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตาม  
รองนายกเทศมนตรี ท่ีทา่นนายกเทศมนตรีได้มอบกระผมเสนอญตัต ิขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  และกนัเงินไว้เบกิจา่ยใน
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จา่ยเป็นคา่ก่อสร้างโรงอาหาร คสล.2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 3 
   ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ    คา่ปรับปรุงซอ่มแซมบริเวณพืน้ท่ีศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  
   และโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ   ก่อสร้างอาคารฝึกทกัษะการ
   เรียนรู้ คสล. 2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  รวม 3 รายการ 
   เป็นเงิน 10,500,000 บาท  มีรายละเอียดญตัตดิงันี ้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   มีนโยบายในการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนและศนูย์พฒันาเดก็เล็กในสงักดัเทศบาล
   เมืองลพบรีุ   เพ่ือพฒันาคณุภาพ  ประสิทธิภาพให้แก่เดก็เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
   ลพบรีุได้มีโอกาสเข้าศกึษาหาความรู้ในสถานศกึษาและศนูย์พฒันาเดก็เล็กอยา่งทัว่ถึง
   และเทา่เทียมกนั   เดก็และเยาวชนได้มีพฒันาการและทกัษะการเรียนรู้ตามวยัอนัควร  
   คณะผู้บริหารฯ ตระหนกัถึงความส าคญัท่ีเดก็และเยาวชนจะพฒันาตนเอง ให้สามารถ
   ชว่ยเหลือสงัคมและตนเองได้   ซึง่จะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาต ิ  เพ่ือให้มีอาคารสถานท่ี
   พร้อมรองรับเดก็และเยาวชนอยา่งเพียงพอกบัความต้องการ  เป็นไปตามวัตถปุระสงค์
   และเปา้หมาย  นโยบายของคณะผู้บริหาร     จงึขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ตามรายการตอ่ไปนี ้ โอน
   ลดงบประมาณจาก   แผนงานการศกึษา   งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวด 
   เงินเดือน  ประเภท เงินเดือนพนกังาน โอนลดเป็นเงิน  7,700,000  บาท  ประเภท เงิน 
   เพิ่มตา่ง ๆ พนกังาน โอนลดเป็นเงิน 2,400,000 บาท ประเภท เงินวิทยฐานะพนกังาน 
   โอนลดเป็นเงิน  300,000  บาท    แผนงานการศกึษา   งานการศกึษาไมก่ าหนดระดบั   



-  7  - 
 

   หมวดเงินเดือน  ประเภท คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง โอนลด 100,000 บาท รวมโอนลด 
   เป็นเงิน 10,500,000 บาท  ตัง้เป็นรายการใหมใ่นปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  แผนงาน 
   การศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทคา่ก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง
   ลพบรีุ  ตัง้ไว้  5,000,000  บาท  ประเภท คา่ปรับปรุงซอ่มแซมบริเวณพืน้ท่ีศนูย์พฒันา  
   เดก็เล็กและโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ  ตัง้ไว้  500,000  บาท 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลเมืองลพบรีุ )   
   แผนงานการศกึษา  งานมธัยมศกึษา  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
   คา่ก่อสร้างอาคารฝึกทกัษะการเรียนรู้ คสล.2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิต - 
   เทศบาลเมืองลพบรีุ  ตัง้ไว้ 5,000,000  บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
   ประกอบแบบของเทศบาลเมืองลพบรีุ)   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภา   

เทศบาลเมืองลพบรีุ พิจารณาอนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561 ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่และขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562  เป็นเงิน 10,500,000 บาท    ทัง้นี ้ การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจการ
   อนมุตัขิองสภาเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543  
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภัณฑ์ท่ีดนิ และสิ่งก่อสร้าง  ท่ีท า
   ให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียน หรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
   อนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ย  
   เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจา่ยหมวดคา่
   ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั  แตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงิน
   นัน้ตอ่ไปอีก  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้ 
   อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี      ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  ขอแสดงความนบัถือ  จ าเริญ  สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม    ผมขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอนลด  
   เงินงบประมาณรายจา่ยของ   แผนงานการศกึษา  งานก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา  
   หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน โอนลด 7,700,000 บาท  ประเภทเงินเพิ่ม 
   ตา่ง ๆ พนกังาน  โอนลด  2,400,000  บาท   ประเภทเงินวิทยฐานะพนกังาน   โอนลด  
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   300,000 บาท   งานการศกึษาไมก่ าหนดระดบั  หมวดเงินเดือน   ประเภทคา่ตอบแทน
   พนกังานจ้าง โอนลด 100,000 บาท   ไปตัง้เป็นรายการใหม ่ แผนงานการศกึษา  งาน
   ก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา   หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท คา่
   ก่อสร้างโรงอาหาร คสล.2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 3  ตัง้ไว้ 5,000,000 บาท  ประเภทคา่ 
   ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพืน้ท่ีศนูย์พฒันาเดก็เล็กและโรงเรียนเทศบาล 5 งบประมาณ
   ตัง้ไว้ 500,000 บาท    งานระดบัมธัยมศกึษา   หมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  
   ประเภทคา่ก่อสร้างอาคารฝึกทกัษะการเรียนรู้ คสล . 2 ชัน้  โรงเรียนเทศบาล 4   ตัง้ไว้ 
   5,000,000 บาท  มีรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาล
   เมืองลพบรีุ  ได้โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 
   เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงินหมวดคา่ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  ประเภท คา่ก่อสร้างโรงอาหาร คสล.2 ชัน้  โรงเรียนเทศบาล 3  ตัง้ไว้ 5,000,000 บาท   
   ประเภท คา่ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพืน้ท่ีศนูย์พฒันาเดก็เล็ก และโรงเรียนเทศบาล 5  
   ตัง้ไว้ 500,000 บาท  และ ประเภท คา่ก่อสร้างอาคารฝึกทกัษะการเรียนรู้ คสล. 2 ชัน้ 
   โรงเรียนเทศบาล 4  ตัง้ไว้ 5,000,000 บาท     ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   ได้โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตตนิายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขออนุมัตกัินเงนิโครงการก่อสร้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ส านกัการชา่ง) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ สมชยั เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยัน าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชยั  อินปรุะ  -      กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตามท่ี  
รองนายกเทศมนตรี ทา่นนายกเทศมนตรีมอบให้กระผมเสนอญตัติขออนมุตักินัเงินโครงการก่อสร้างประจ า 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 2 โครงการ 
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   คือ  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนมุานสระแก้ว   และโครงการปรับปรุงอาคาร 
   ห้องน า้ - ส้วม สวนราชานสุรณ์  ดงันี ้  ตามท่ีส านกัการชา่ง ได้ตัง้งบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวด คา่
   ครุภณัฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือท าโครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนมุานสระแก้ว  
    จ านวน 780,000 บาท  โครงการปรับปรุงอาคารห้องน า้-ส้วม สวนราชานสุรณ์ จ านวน 
   500,000 บาท นัน้  ขณะนีใ้กล้สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แล้ว เทศบาลฯ ไมส่ามารถ
   ด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัและเบกิจา่ยเงินได้ทนัในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  จงึมีความ
   จ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลเมืองลพบรีุ กนัเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวน
   หนมุานสระแก้ว  จ านวน 780,000 บาท   โครงการปรับปรุงอาคารห้องน า้  - ส้วม สวน 
   ราชานสุรณ์ จ านวน 500,000 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,280,000 บาท  ตอ่ไปอีก 1 ปี 
   ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  หมวด 5  การกนัเงิน 

   ข้อ  59  ในกรณีท่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั 
   แตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงาน
   ขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี      ขอได้โปรดน าเสนอตอ่
   ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป       ขอแสดงความนบัถือ 
   จ าเริญ  สละชีพ    นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงิน  
   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานเคหะและชมุชน  งาน 
   ไฟฟ้าถนน  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวน
   หนมุานสระแก้ว  จ านวน 780,000 บาท   โครงการปรับปรุงอาคารห้องน า้ – ส้วม สวน
   ราชานสุรณ์  เป็นเงิน  500,000 บาท  ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้โปรด
   ยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตตนิายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขออนุมัตกัินเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านกัปลดัเทศบาล  งานรักษาความสงบฯ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ  และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ อนสุรณ์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ข้าพเจ้าขอ
รองนายกเทศมนตรี เสนอญตัติเร่ือง ขออนมุตักินัเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
   ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      ตามรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมือง 
   ลพบรีุ  สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ครัง้ท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561  เร่ือง ขออนมุตัิ 
   โอนเงินงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้เป็นรายการใหม ่
   จ านวน 1 รายการ  รายละเอียดดงันี ้  ส านกัปลดัเทศบาล   แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
   งานบริหารงานทัว่ไป   งบลงทนุ   หมวด ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่ง
   สาธารณปูการ  คา่ก่อสร้างตดิตัง้ปา้ยเตือนจราจร ตัง้ไว้ 150,000 บาท เพ่ือจา่ยเป็นคา่
   ก่อสร้างตดิตัง้ปา้ยเตือนจราจรถนนสราญรมย์ (ชว่งหน้าหนว่ยรถขดุ)     เน่ืองจากเป็น 
   ระยะเวลาใกล้สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เกรงวา่จะด าเนินการจดัซือ้ / จดัจ้างและ
   ก่อหนีผ้กูพนั  ตลอดจนเบกิจา่ยเงินไมท่นัในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  และเทศบาลฯ  
   มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจดัซือ้ / จดัจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และตาม 
   นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบรีุ จงึขออนมุตักินัเ งินงบประมาณรายจา่ย
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการ
   ข้างต้น  โดยอาศยัอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ย 
   เงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

   พ.ศ. 2547  หมวด 5 การกนัเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและ
   สิ่งก่อสร้าง  ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั   แตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก  ให้ 
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  รายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะ  
   เวลาหนึง่ปี      ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณา   

ตอ่ไป   ขอแสดงความนบัถือ    จ าเริญ  สละชีพ    นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงิน
   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
   บริหารทัว่ไป   หมวด ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ  คา่ 
   ก่อสร้างตดิตัง้ปา้ยเตือนจราจร ถนนสราญรมย์ (ชว่งหน้าหนว่ยรถขดุ)  ตัง้ไว้ 150,000 
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   บาท  ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ10 เสียง  งด 
   ออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตตนิายกเทศมนตรี  เร่ือง  ขออนุมัตกัินเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองวิชาการและแผนงาน) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ จตรุงค์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -     กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตาม  
รองนายกเทศมนตรี ท่ีทา่นนายกเทศมนตรี ได้มอบกระผมเสนอญตัต ิขออนมุตัิกนัเงินงบประมาณรายจา่ย 
     เพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่ง 
   ก่อสร้าง ไว้เบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดงันี ้ ด้วยผู้วา่ราชการ 
   จงัหวดัลพบรีุ ได้ให้ความชอบในร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ  ฉบบัท่ี 1 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุได้ลงนามประกาศใช้
   เป็นเทศบญัญตัฯิ เรียบร้อยแล้ว แต่เน่ืองจากขณะนีเ้ป็นชว่งเวลาใกล้สิน้ปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561 เทศบาลจงึไมส่ามารถด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ์ 
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ได้ทนัภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จงึเรียนมาเพ่ือขออนมุตัิ 
   ตอ่สภาเทศบาลเมืองลพบรีุพิจารณาอนมุตัใิห้กนัเงินงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ฉบบั 
   ท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  
   12 รายการ  เป็นเงินทัง้สิน้ 8,812,900 บาท ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
   รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   กองวิชาการและแผนงาน  1. คา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน
   30,000 บาท 2. คา่เคร่ืองพิมพ์ เป็นเงิน 15,000 บาท  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
   3. คา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 44,000 บาท  4. คา่เคร่ืองพิมพ์ เป็นเงิน 8,600 บาท 
   กองสวสัดกิารสงัคม  5. คา่โทรศพัท์ไร้สาย  เป็นเงิน 1,300 บาท   ส านกัการชา่ง  6. คา่ 

   ก่อสร้างตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์โซลา่เซลล์  (ซอยข้างวิทยาลยัเทคโนโลยีเอเชีย 
   ลพบรีุ)  เป็นเงิน 500,000 บาท 7.คา่ก่อสร้างตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์โซลา่เซลล์  
   (ถนนพระลกัษมณ์) เป็นเงิน 500,000 บาท 8.คา่ก่อสร้างตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
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   โซลา่เซลล์ (ถนนเลียบคลองสายบวั) เป็นเงิน 500,000 บาท 9. คา่ก่อสร้างตดิตัง้ระบบ 
   ไฟฟ้าและอปุกรณ์โซลา่เซลล์ (บริเวณถนนสราญรมย์) เป็นเงิน 500,000 บาท  10. คา่ 
   ปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยศรีสริุโยทยั 1  (ชว่งหน้าสวนสตัว์ลพบรีุ) 
   เป็นเงิน 1,899,000 บาท 11.คา่ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ระบาย 
   น า้ (ซอยหลงัส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัลพบรีุ)  เป็นเงิน 2,235,000 บาท  12. คา่
   ปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยศรีสริุโยทยั 1 (ชว่งหลงัสถานีขนสง่ - 
   ผู้ โดยสารจงัหวดัลพบรีุ)  เป็นเงิน 2,580,000 บาท   ทัง้นี ้ การด าเนินการดงักลา่วเป็น 
   อ านาจอนมุตัขิองสภาเทศบาล     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการรับเงิน 
   การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
   สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 59  วรรคหนึง่ ใน 
   กรณีท่ีมีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนัแตมี่ความ
   จ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนมุตั ิ
   กนัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี      ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ  
   สภาเทศบาลเมืองลพบรีุเพ่ือพิจารณาตอ่ไป   ขอแสดงความนบัถือ    จ าเริญ  สละชีพ  
   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่ สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงิน  
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่ง 
   ก่อสร้าง  จ านวน 12 รายการ เป็นเงินทัง้สิน้ 8,812,900 บาท ไว้เบกิจา่ยปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562  ได้โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 
   เสียง)  
 มตทิี่ประชุม   เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก  

 

 ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ส านกัปลดัเทศบาล งานธุรการ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ สมชยั เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยัน าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมชยั  อินปรุะ  -      กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตามท่ี  
รองนายกเทศมนตรี ทา่นนายกเทศมนตรีมอบหมายให้กระผมเสนอญตัต ิขออนมุตัิขยายเวลาเบกิจา่ยเงิน 
   คา่ครุภณัฑ์กีฬา / เคร่ืองออกก าลังกายในร่มประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไว้จา่ย 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้อนมุตังิบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเตมิฉบบัท่ี 1)   และขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไปหมวดคา่ครุภณัฑ์/
   ครุภณัฑ์กีฬา   คา่เคร่ืองออกก าลงักายในร่ม   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้เคร่ืองออกก าลงักาย  
   ในร่มของนกัเรียน  นกัศกึษา  และประชาชนในเขตเทศบาล  เป็นเงิน  498,000  บาท  
   เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารศนูย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนต) ยงัไมไ่ด้ด าเนินการก่อสร้าง
   จงึไมส่ามารถจดัซือ้เคร่ืองออกก าลงักายในร่มประกอบกบัขณะนีใ้กล้สิน้ปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2561 เกรงวา่ไมส่ามารถก่อหนีผ้กูพนัและเบกิจา่ยได้ทนั  จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัิ  
   ขยายเวลาเบกิจา่ยไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ตามรายการดงักลา่วไปอีกหนึง่ปี 
   ตอ่สภาท้องถ่ิน  อาศยัอ านาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการรับเงิน 
   การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
   สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกนัเงิน ข้อ 59 ในกรณีท่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์ 
   ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั แตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไป  

   อีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กิน  
   ระยะเวลาหนึง่ปี   หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินยงัมิได้ด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัตาม
   เง่ือนไขวนวรรคหนึ่ง  ให้ขอขยายเวลาเบกิจา่ยเงินไมเ่กินอีกหนึง่ปีตอ่สภาท้องถ่ิน    ขอ 
   ได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป      ขอแสดง 
   ความนบัถือ    จ าเริญ  สละชีพ    นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  รังสฤษดิ-์  ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้ขยาย
   เวลาเบกิจา่ย คา่จดัซือ้เคร่ืองออกก าลงักายในร่ม  งบประมาณตัง้ไว้ 498,000 บาท  ไว้ 
   เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 
   1 เสียง  ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

 ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (กองการศกึษา) 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ จตรุงค์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -     กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตาม  
รองนายกเทศมนตรี ท่ีทา่นนายกเทศมนตรีได้มอบกระผมเสนอญตัต ิ ขออนมุตัขิยายเวลาเบกิจา่ยเงินไว้ใน
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามท่ีเทศบาลเมืองลพบรีุ ก่อหนีผู้กพนัการก่อสร้างห้องน า้ 
   พร้อมบ้านพกัอาศยั  คสล. 2 ชัน้  โรงเรียนเทศบาล 3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   และกนัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของแผนงานการศกึษา   งานก่อน  
   วยัเรียนและประถมศกึษา  หมวด คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท คา่ก่อสร้างห้องน า้ 
   พร้อมบ้านพกัอาศยั  คสล. 2 ชัน้  โรงเรียนเทศบาล 3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ 
   จ านวน 1 หลงั เป็นเงิน 3,000,00 บาท ไปแล้วนัน้  เน่ืองจากการก่อสร้างห้องน า้พร้อม  
   บ้านพกัอาศยั  คสล. 2 ชัน้  โรงเรียนเทศบาล 3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรีุ ยงัอยู่
   ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ ประกอบกบัขณะนีใ้กล้สิน้ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2561 เกรงวา่จะไมส่ามารถเบกิจา่ยคา่ก่อสร้างฯ เป็นเงิน 1,192,000 บาท ได้ทนั 
   จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัขิยายเวลาเบกิจา่ยไว้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ตามรายการ 
   ดงักลา่วออกไปอีกไมเ่กินหกเดือน    อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ 
   ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  หมวด 5  การกนัเงิน  ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กร - 
   ปกครองสว่นท้องถ่ินได้ก่อหนีผ้กูพันไว้ก่อนสิน้ปี  โดยสัง่ซือ้ หรือสัง่จ้าง หรือการเชา่  -  

   ทรัพย์สิน ถ้าเห็นวา่การเบกิเงินไปช าระหนีผ้กูพนัไมท่นัสิน้ปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนมุตั ิ
   ให้กนัเงินไว้เบกิจา่ยในปีถดัไปได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี  หากด าเนินการตามวรรค 
   หนึง่ไมแ่ล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบกิจา่ยเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินหกเดือน  ขอ 
   ได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป      ขอแสดง 
   ความนบัถือ    จ าเริญ  สละชีพ    นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซักถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้ขยาย
   เวลาเบกิจา่ย  คา่ก่อสร้างห้องน า้ พร้อมบ้านพกัอาศยั  คสล. 2 ชัน้ โรงเรียนเทศบาล 3   
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   ซึง่ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  เป็นเงิน  1,192,000  บาท   ไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562  ได้โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 
   เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

  ระเบียบวาระท่ี  10  เร่ืองญัตตอ่ืิน ๆ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ผมได้รับญตัตเิร่งดว่นจากทา่นนายกเทศมนตรี  อีก 4 ญตัต ิ ผมพิจารณาแล้ว 
ประธานสภาฯ  เห็นสมควรให้น า เข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชมุได้ครับ  

 

 ระเบียบวาระท่ี 10.1 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงนิไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ส านกัปลดัเทศบาล งานธุรการ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ อนสุรณ์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม - เรียนทา่นประธานสภาเทศบาลและสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น ข้าพเจ้าขอ
รองนายกเทศมนตรี เสนอญตัติเร่ือง ขออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   ไปตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่และขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 17,000 บาท   ด้วยงานหน้าห้องคณะ
   ผู้บริหารเทศบาล มีความจ าเป็นต้องจดัซือ้เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนเคร่ือง 
   เดมิท่ีช ารุดและเส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน   แตไ่มไ่ด้ตัง้งบ 
   ประมาณเพื่อการนีไ้ว้   จงึจ าเป็นต้องขออนมุตัิจากสภาเทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณ
   รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปตัง้เป็นรายการใหม่  ดงัตอ่ไปนี ้  โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป   งบด าเนินงาน   หมวดคา่วสัด ุ ประเภท  
   วสัดสุ านกังาน  เป็นเงิน 17,000 บาท  โอนเพิ่มไปตัง้เป็นรายการใหม ่ แผนงานบริหาร 
   งานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป งบลงทนุ หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 17,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ซือ้เคร่ืองพิมพ์  Multifunction  
   ชนิด LED  สี  จ านวน 1 เคร่ือง (มีรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ 
   พืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561)  ประกอบกบัในขณะนีใ้กล้สิน้ปีงบ 
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   ประมาณ พ.ศ. 2561 ท าให้ไมส่ามารถก่อหนีผ้กูพนั  ตลอดจนเบกิจา่ยได้ทนัก่อนสิน้ปี  

   จงึจ าเป็นต้องขออนมุตักินัเงินงบประมาณดงักลา่วข้างต้นไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562   ทัง้นี ้ การด าเนินการดงักลา่วเป็นอ านาจการอนมุตัขิองสภาเทศบาล ตาม  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   พ.ศ. 2541  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภัณฑ์ท่ีดนิ 
   และสิ่งก่อสร้างท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปล่ียนหรือโอนไปตัง้จา่ยเป็นรายการ
   ใหม ่ให้เป็นอ านาจอนมุตัขิองสภาท้องถ่ิน ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ 
   ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5  การกนัเงิน  ข้อ 59 ในกรณีท่ีรายจา่ย
   หมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั  แตมี่ความจ าเป็นจะต้อง 
   ใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภา 
   ท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี        ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาล 
   เมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป       ขอแสดงความนบัถือ     จ าเริญ  สละชีพ    นายก 
   เทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด 
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้โอน  
   ลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป   งบด าเนินงาน   หมวด  
   คา่วสัด ุ ประเภท วสัดสุ านกังาน  เป็นเงิน 17,000 บาท  โอนเพิ่มไปตัง้เป็นรายการใหม ่  
   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารทัว่ไป   งบลงทนุ   หมวด คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดนิและ
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 17,000 บาท  เพ่ือจา่ยเป็นคา่ซือ้ 
   เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
   กลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ .ศ. 2561) โปรดยกมือ
   ครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 

 

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์-  และสมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนัเงินงบประมาณ คา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์  
ประธานสภาฯ  Multifunction ชนิด LED สี   จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณตัง้ไว้ 17,000 บาท  ไว้เบกิ 
   จา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 
   เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก 
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 ระเบียบวาระท่ี 10.2 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ส านกัปลดัเทศบาล งานธุรการ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ จตรุงค์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ  
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ จตรุงค์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
วา่ท่ี ร.ท.ดร.จตรุงค์  ศริิพานิชกร -     กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น ตาม  
รองนายกเทศมนตรี ท่ีทา่นนายกเทศมนตรีมอบหมายกระผมเสนอญตัต ิ  ขออนมุตัิขยายเวลาเบกิจา่ยเงิน 
   ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดงันี ้  ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้ก่อหนีผ้กูพนั  
   คา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง และได้ขออนมุตักินัเงินไว้เบกิจา่ยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
   ของแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป หมวดคา่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจา่ย 
   เป็นคา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ / คา่ก่อสร้างอาคารโดมหลงัคาคลมุ  เป็นจ านวนเงิน 
   1,470,000 บาท    คา่ก่อสร้างอาคารศนูย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนต)  แบบอาคาร 2 ชัน้ 
   เป็นจ านวนเงิน 1,970,000 บาท     เน่ืองจากการก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ / ก่อสร้าง
   อาคารโดมหลงัคาคลมุ  การก่อสร้างอาคารศนูย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนต) แบบอาคาร 
   2 ชัน้ ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ ประกอบกบัขณะนีใ้กล้สิน้ปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 เกรงวา่ไมส่ามารถก่อหนีผ้กูพนัและเบกิจา่ยได้ทนั  จงึจ าเป็น  
   ต้องขออนมุตัขิยายเวลาเบกิจา่ยไว้ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  ตามรายการดงักลา่ว
   ไปอีกไมเ่กินหกเดือน   อาศยัอ านาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการ 
   รับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  หมวด 5  การกนัเงิน  ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครอง 
   สว่นท้องถ่ินได้ก่อหนีผ้กูพนัไว้ก่อนสิน้ปี โดยสัง่ซือ้หรือสัง่จ้างหรือการเชา่ทรัพย์สิน   ถ้า 

   เห็นวา่การเบกิเงินไปช าระหนีผ้กูพนัไมท่นัสิน้ปี   ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนมุตัใิห้กนัเงินไว้ 
   เบกิจา่ยในปีถดัไปได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี   หากด าเนินการตามวรรคหนึง่ไมแ่ล้ว
   เสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบกิจา่ยเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินหกเดือน    ขอได้โปรดน า 
   เสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป      ขอแสดงความนบัถือ 
   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
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นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุวา่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้ขยาย  
   เวลาเบกิจา่ยคา่ก่อสร้างอาคารโดมหลงัคาคลมุ เป็นเงิน 1,470,000 บาท  คา่ก่อสร้าง 
   อาคารศนูย์บริหารร่างกาย (ฟิตเนต) เป็นเงิน 1,970,000 บาท ไว้จา่ยในปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562 ได้โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ลาประชมุ 5 
   เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก    

 

 ระเบียบวาระท่ี 10.3 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขออนุมัติกันเงนิไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ส านกัปลดัเทศบาล งานธุรการ) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น   ผมขอมอบ  
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ อนสุรณ์ เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ อนสุรณ์น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอนสุรณ์  อศัวสงคราม -     กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น ตามท่ีทา่น  
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ได้มอบข้าพเจ้าเสนอญตัตขิออนมุตักินัเงินคา่ก่อสร้างสาธารณปูการ/ 
   คา่ก่อสร้างปรับปรุงห้องน า้ – ส้วมผู้บริหารเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ไว้จา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามท่ีส านกัปลดัเทศบาล ได้ตัง้งบประมาณรายจา่ย
   ประจ าปี พ.ศ. 2561  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป  หมวด คา่ท่ีดินและ
   สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างสาธารณปูการ /คา่ปรับปรุงห้องน า้ – ส้วม ผู้บริหาร
   เทศบาลฯ เป็นเงิน 150,000 บาท  ขณะนีใ้กล้สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลฯ 
   ยงัไมไ่ด้ด าเนินการก่อหนีผ้กูพนั และเบกิจา่ยได้ทนัในปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  แตมี่ 
   ความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนัน้ตอ่ไปอีก    จงึมีความจ าเป็นต้องขออนมุตัสิภาเทศบาลฯ
   กนัเงินคา่ก่อสร้างสาธารณปูการ/คา่ปรับปรุงห้องน า้ – ส้วมผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นเงิน 
   150,000 บาท  ตอ่ไปอีก 1 ปี  ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
   อาศยัอ านาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน  การเบกิจา่ยเงิน 
   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 
   2547  หมวด 5  การกนัเงิน  ข้อ 59  ในกรณีท่ีรายจา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์  ท่ีดนิและสิ่ง 
   ก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนัแตมี่ความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ตอ่ไปอีก ให้องค์กร  
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   ปกครองสว่นท้องถ่ิน    รายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาท้องถ่ินได้อีกไมเ่กินระยะเวลา  
   หนึง่ปี    ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือพิจารณาตอ่ไป  

   ขอแสดงความนบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม   ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้กนั 
   เงินคา่ปรับปรุงห้องน า้ – ส้วมผู้บริหารเทศบาล งบประมาณตัง้ไว้ 150,000 บาท ไว้ใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
   ลาประชมุ 5 เสียง)   
 มตทิี่ประชุม เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก  

 

 ระเบียบวาระท่ี 10.4 ญัตตนิายกเทศมนตรี เร่ือง ขอรับความเหน็ชอบจ่ายเงนิสะสมของเทศบาล 
เพ่ือท าการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 (ศูนย์วิทยุ 191)  (ส านกัการชา่ง) 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นนายกฯ น าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจ าเริญ  สละชีพ - เรียนทา่นประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุท่าน   ผมขอมอบ 
นายกเทศมนตรี  ให้รองนายกฯ สมชยั เป็นผู้ เสนอญตัตนีิค้รับ 
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- เชิญทา่นรองนายกฯ สมชยัน าเสนอญตัติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมชยั  อินปรุะ  -      กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  และทา่นสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรตทิกุทา่น  ตามท่ี  
รองนายกเทศมนตรี ทา่นนายกเทศมนตรีมอบหมายให้กระผมเสนอญตัตเิร่ือง ขอรับความเห็นชอบจา่ยเงิน  
   สะสมเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือท าการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ท่ีซอย 
   ศรีสริุโยทยั 1 (ศนูย์วิทย ุ191)  ดงันี ้  ด้วยเทศบาลเมืองลพบรีุ  จะด าเนินการปรับปรุง 
   ผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยศรีสริุโยทยั 1 (ศนูย์วิทย ุ191)    เป็นการเร่งดว่น 
   เน่ืองจากผิวจราจรบริเวณดงักลา่วช ารุด  อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ใช้เส้นทางสญัจร  
   ดงันี ้   โครงการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอยศรีสริุโยทยั 1 (ศนูย์วิทย ุ
   191) งบประมาณ 470,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบรีุ ) 
    จงึขอเสนอญตัต ิขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ขอจา่ยเงินสะสม 
   เทศบาลเมืองลพบรีุ  เพ่ือจดัท าโครงการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอย
   ศรีสริุโยทยั 1 (ศนูย์วิทย ุ191)  เป็นเงินทัง้สิน้  470,000  บาท   เพ่ือท าการปรับปรุงผิว 
   จราจรดงักลา่ว   โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการรับเงิน 
   การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง   
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   สว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548  หมวด 8  ข้อ 89  ขอได้ 
   โปรดน าเสนอตอ่ท่ีประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป   ขอแสดงความ 
   นบัถือ   จ าเริญ  สละชีพ   นายกเทศมนตรีเมืองลพบรีุ  

นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ ์- ขอเชิญสมาชิกฯ พิจารณาและอภิปรายซกัถามครับ    เม่ือไมมี่สมาชิกทา่นใด
ประธานสภาฯ  อภิปรายซกัถาม  ผมจะขอถามมตท่ีิประชมุนีว้า่  สมาชิกทา่นใดเห็นชอบอนมุตัใิห้จา่ย  
   เงินสะสมเทศบาล  เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลท์ตกิคอนกรีตซอย 
   ศรีสริุโยทยั 1 (ศนูย์วิทย ุ191)  เป็นเงิน 470,000 บาท  โปรดยกมือครับ  (เห็นชอบ 10 
   เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   ลาประชมุ 5 เสียง)   
  มตทิี่ประชุม  เหน็ชอบด้วยเสียงส่วนมาก     
นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์ - มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีสมควรให้สภาฯ รับทราบ หรือรับไว้เพ่ือ 
ประธานสภาฯ  พิจารณาบ้างหรือไมค่รับ     ถ้าไมมี่ ผมขอขอบคณุทา่นนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  
   สมาชิกสภาเทศบาลทกุทา่น หวัหน้าสว่นการงานและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น   ผมขอ 
   ปิดประชมุครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา  16.35 น. 
 
 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ)                จดบนัทกึ/พิมพ์      
                          (นางวนัวมิล  เจียมจรรยา)                      
                  เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน   
 
 

  
                                                    (ลงช่ือ)              ตรวจ/ทาน 
                                                       (นายสนัธนะ  บวัชาติ) 
                                                                                เลขานกุารสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ
ประชมุฉบบันีแ้ล้ว  เม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2561  เหน็ว่าถูกต้อง 
 
 
 

      (ลงช่ือ)     ประธานกรรมการ              
                                 (นายกนก  ทองเป่ียม)                      
                                                                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ  
     
 
                                          

      (ลงช่ือ)              กรรมการ 
               (นายคงศกัดิ ์ อินทรพานิช) 
           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 
 
 

                (ลงช่ือ)                กรรมการและเลขานกุาร 
                                          (นายสธุน  อดุมทรัพย์) 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ   
 
 
      

 รายงานการประชมุฉบบันี ้  สภาเทศบาลเมืองลพบรีุได้ให้การรับรองแล้ว  เม่ือคราวประชมุสภาเทศบาล 
เมืองลพบรีุ สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี      พฤศจิกายน 2561 
 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                      (นายนิตธิร  เดชรังสฤษดิ์) 
                          ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบรีุ 
 
 



 
 
 

 
 

  
 
     
     
 


