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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  

----------------------- 
ผู้มาประชุม 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
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นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
    เวลา ๑0.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด  
    8 วาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางวิบูลย์ศิริ    บุญพัฒน์  ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                        
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ด้วยเทศบาลเมือง 

ทับกวาง ได้จัดท าแผนพัฒนา(พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมือง     ทับ
กวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ายุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวางมาสู่การปฏิบัติ ใน
รูปแบบของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม แล้วน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือให้การพัฒนาด าเนินไปตาม
กรอบและทิศทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 ข้อ 24 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองทับ
กวาง   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2562 

       
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม  2562 เวลา 
10.00 น.  

นางวิบูลย์ศิริ     บุญพัฒน์  เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
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ประธานฯ ทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  1 ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่  9 

สิงหาคม  2562 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
หรือไม่คะ  

 - ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมฯ  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วัน
ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม  2562 เชิญลงมติค่ะ  

 
ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562  
 จ านวน  ๑5  เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ  งดออกเสียง 

จ านวน 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2) แปรญัตติ 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ซึ่งประกอบด้วย คุณประสงค์ 
ประธานสภาฯ เงินแก้ว คุณไพบูลย์  ชมทวี และคุณเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการแปรญัตติค่ะ 
 
 
 
นายประสงค์  เงินแก้ว  บันทึกรายงานการประชุมสภา เทศบาลของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
สมาชิกสภาฯ  เทศบัญญัติท าหน้าที่ตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา
 เทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 

ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมประสงค์  เงินแก้ว นายไพบูลย์  ชมทวี  และ          
นางเบญ จวรรณ ใจสูงเนิน ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่ง ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 1 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และก าหนดแปรญัตติภายใน 3 วัน  

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย 
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1.นายประสงค์ เงินแก้ว ประธานกรรมการ 
2.นายไพบูลย์  ชมทวี กรรมการ 
3.นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน กรรมการ 

 ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือแก้ไขแต่อย่างใดให้คงไว้ ตามร่าง
เดิมทุกประการ เห็นควรได้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ เห็นชอบ
ในการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วาระที่ 2 
และ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่าน 
ประธานสภาฯ รายงานไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ก็แสดงว่าสภาเทศบาลเมืองทับกวางแห่งนี้  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 2 ) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ 
 
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ า  
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ  สมาชิกฯ ท่านใด

เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (วาระที ่3) ตราเทศบัญญัติขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ  จ านวน  10  เสียง งด
ออกเสียง 7 เสียง  มีประธานฯ,รองประธานฯ และสมาชิกฯ 5 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (กองช่าง) 

 
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์   เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสิรฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย
นายกเทศมนตรีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้ง ไม่เพียงพอ
 แก่การใช้จ่าย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ดังรายการต่อไปนี้ 
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   โอนลด  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่า
 ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
 คสล. บริเวณซอยข้างร้านอาหารแอ๊ดอินเดียน ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 
 งบประมาณตั้งไว้ 560,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 560,000.- บาท 
 โอนลดครั้ งนี้  120 ,000 .- บ าท   งบประมาณ คงเหลื อหลั งโอน 
 440,000.- บาท เหตุที่ โอนลด เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นทาง
 สาธารณะประโยชน์ 

 

   โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
 ปรับปรุงระบบประปา บริเวณชุมชนหนองผักบุ้ ง หมู่ที่  7 โดยท าการ
 ปรับปรุงระบบประปา โดยท าการเปลี่ยนถังกรองน้ า จ านวน 2 ถัง ตั้งไว้ 
 120,000.- บาท คงเหลือก่อน โอน  -  บาท  โอนเพิ่มครั้งนี้  1 2 0 ,0 0 0 . - 
บาท เหตุผล เนื่องจากถังกรองน้ าเดิมช ารุด 

 

   ระเบียบกฎหมาย  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
 วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
 เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือ
 พิจารณาต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯอชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนทิ้งถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 

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

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

งบประมาณ พ.ศ.2562 (กองช่าง) สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 (กองช่าง) จ านวน 10 งดออกเสียง จ านวน 7 เสียง ประธานสภาฯ, 
รองประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ 5 เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ,กอง
การศึกษา) 

นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์   เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมายแดง ประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ
นายกเทศมนตรี รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ให ม่  
 ดังรายการต่อไปนี้ 
  กองช่าง 
 1. โอนลด 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 เงินค่ าตอบแทนสมาชิ กสภาองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น   ตั้ ง ไว้ 
 3,563,640.- บาท คงเหลือก่อนโอน 751,440.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
 รายการใหม่ เป็นเงิน 189,000.- บาท 
 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 เงิน เดื อน พนั ก งาน   ตั้ ง ไว้  6 ,400 ,000 . - บ าท  ค งเหลื อ ก่ อน โอน 
 1,109,270.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 40,310.-  บาท 
 1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 260,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 53,800.- 
 บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 11,780.- บาท 
 1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 3,600,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 741,500.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 186,580.- บาท 
 1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงิน
 เพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 280,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 85,885.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 47,105.- บาท 
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 1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ตั้งไว้ 10,000. - 
 บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็น
 เงิน 10,000.- บาท 
 1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่ งบริการ  ค่าซักฟอก ตั้ งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 20,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
 1.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ตั้งไว้ 10,000. - บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
 10,000.- บาท 
 1.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ   ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
 1.10 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ   ค่าติดตั้งประปา ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
 1.11 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
 1.12 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอ่ืนตามระเบียบ 
 ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
 รายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
 1.13 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ  ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
 20,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 12,988.- บาท 
 1.14 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
 ได้มาซึ่งบริการ  ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
 เทศบาลฯ ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด
 ไปตั้งจ่ายรายการใหมเ่ป็นเงิน 10,000.- บาท 
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 1.15 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตั้งไว้ 700,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 242,492.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 242,492.- 
บาท 
1.16 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ตั้ง
ไว้ 300,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 185,847.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 100,000.- บาท 
1.17 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ตั้งไว้ 400,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 155,550.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 80,000.- บาท 
1.18 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุอ่ืน ตั้งไว้ 
20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 16,950.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็นเงิน 15,000.- บาท 
1.19 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่า
น้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   ตั้ งไว้  30,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
19,593.60 บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 18,000.- บาท 
1.20 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 37,965.07 บาท 
โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 33,777.- บาท 
1.23 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,493.- บาท 
โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 8,000.- บาท 
1.24 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 196,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
96,811.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน 70,500.- บาท 
1.25 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,890,700.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
476,540.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน 195,000.- บาท 
1.26 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 121,200.- บาท คงเหลือ
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ก่อนโอน 76,200.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน 67,200.- 
บาท 
1.27 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 121,200.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
106,200.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 103,200.- บาท 
1.28 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,760,500.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  473,400.- บาท โอนลดไปตั้ งจ่ายรายการใหม่  เป็น เงิน 
180,700.- บาท 
1.29 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 60,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  36,315.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 26,645.- 
บาท 
1.30 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  50,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 50,000.- 
บาท 
1.31 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค าพิพากษา  
ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
1.32 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน  5,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 5,000.- บาท 
1.33 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ตั้งไว้ 70,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  55,056.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 55,056.- บาท 
1.34 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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โครงการกิจกรรมปลูกฝัง  “จิตสาธารณะ” ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ตั้งไว้ 150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  110,030.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 110,030.- บาท 
1.35 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  39,056.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 30,000.- บาท 
1.36 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าวัสดุ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
1.37 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุซื้อและติดตั้งลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 5 ชุดตั้งไว้ 250 ,000.- 
บาท คงเหลือก่อนโอน  250,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน   ๒50,000.- บาท 
1.38 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงิน เดื อนพ นั ก งาน   ตั้ ง ไว้  3 ,700 ,000 .- บ าท  ค งเห ลื อก่ อน โอน  
1,033,102.90.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 259,637.- 
บาท 
รวมเป็นเงินโอนลด 2,498,000.- บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกาสี่แยกเขามัน  ติดตั้งไฟฟ้าความสูง
ไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร พร้อมโคม แอล  อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 
วัตต์ จ านวน 37 ชุด พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 2 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 
63/2562 เป็นจ านวนเงิน 2,498,000.- บาท เหตุผล เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 
67 ล าดับที่ 98)  
2. โอนลด 
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2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 3,700,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  673,465.90 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 230,363.- บาท 
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้ 139,200.- บาท คงเหลือก่อนโอน 53,200.- บาท 
โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 36,000.- บาท 
2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้ งไว้ 4,733,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
954,400.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 175,000.- บาท 
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน  93,700.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 93,700.- บาท 
2.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 200 ,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
50,600.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 50,600.- บาท 
2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสารและค่าธรรมเนียม  ตั้งไว้ 440 ,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน  400,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
390,000.- บาท 
2.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตั้งไว้ 10 ,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน  10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
10,000.- บาท 
2.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตั้งไว้ 150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  71,940.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
2.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 
ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  71,852.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 31,852.- บาท 
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2.10 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้าน
งานครัว  ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  10,000.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
2.11 แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลัง ค่ าวัสดุ  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  20,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
2.12 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อ เพลิง
และหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  38,937.- บาท โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 18,000.- บาท 
2.13 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
72,951.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 52,000.- บาท 
2.14 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จ านวน 2 ตู้  ตั้งไว้ 36 ,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน  21,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
21,000.- บาท 
2.15 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 
1,230,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 349,200.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 113,000.- บาท  
2.16 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  
ตั้งไว้ 22,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 22,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 22,000.- บาท  
2.17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้ 
780,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 151,300.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็นเงิน 24,360.- บาท  
2.18 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 944,501.- บาท โอนลดไป ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 252,125.- บาท  
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        รวมเป็นเงินโอนลด 1,570,000.- บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณริมถนนมิตรภาพตามถนนเทศบาล 5 ถึงเสา
ไฟฟ้ารูปกวาง หมู่ที่ 9 ติดตั้งไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร พร้อม
โคม แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 19 ชุด พร้อม
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่  64/2562 เป็นจ านวนเงิน 
1,570,000.- บาท  เหตุผล  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 69 ล าดับที่ 102) 
3. โอนลด 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 
4,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 692,376.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม ่เป็นเงิน 7,996.- บาท  
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 350,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 131,616.66 บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 80,626.- บาท  
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 24,680.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 24,680.- บาท  
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 10,000. - บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- 
บาท  
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- 
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บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
30,000.- บาท  
3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งริการ  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท  
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน   ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  ตั้งไว้ 150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 51,370.- บาท โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 51,370.- บาท  
3.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่   
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.   
ตั้งไว้ 255,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 255,000.- บาท โอนลดไป   ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 255,000.- บาท  
3.9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000. - บาท 
คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน  
20,000.- บาท  
3.10 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน 6,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน  
6,000.- บาท  
3.11 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 13,687.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน  10,025.- บาท  
3.12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ฉีด
ดับเพลิงโฟมแรงดังสูงแบบสะพายหลัง HNE(GERMANY) จ านวน 1 ชุด   
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ตั้งไว้ 450,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน  10,000.- บาท  
3.13 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 
17,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 2,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เป็นเงิน  2,000.- บาท  
3.14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 260,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
54,280.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 12,740. บาท  
3.15 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 23,950.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 18,740.- บาท  
3.16 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 100,000. - บาท 
คงเหลือก่อนโอน 66,540.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
66,540.-บาท  
3.17 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- 
บาท  
3.18 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.19 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
คงเหลือก่อนโอน 77,930.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
77,930.- บาท  
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3.20 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าใช้สอย           ค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 7,163.16 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 7,163. - บาท  
3.21 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 
ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 4,458.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 4,458.- บาท 
3.22 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 5,000.- บาท 
3.23 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 30,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 30,000.- บาท 
3.24 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 49,670.- บาท     โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 39,670.- บาท 
 3.25 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 5,000.- บาท 
3.26 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ ค่าวัสดุ  วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 7,600.- บาท    โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 7,600.- บาท 
3.27 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสดุ วัสดุ
ส ารวจ ตั้งไว้ 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลดไป   ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 5,000.- บาท 
3.28 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการค่ายลูกเสือเนตรนารีน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้ งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.29 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กสังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 8,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
4,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 4,000.- บาท 
3.30 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.31 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.32 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.33 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 8,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 4,000.- บาท 
โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 4,000.- บาท 
3.34 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 5,000.- บาท 
3.35 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการสายใยรักครอบครัว  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
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เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.36 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุ วัสดุ
ก่อสร้าง ตั้งไว้ 250,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 132,119.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 12,119.- บาท 
3.37 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุ วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.38 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวาง
สงเคราะห์ 1 จ านวน 2 โครงการ ตั้งไว้ 2,361,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
59,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 59,000.- บาท 
3.39 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านซับบอน จ านวน 2 
โครงการ ตั้งไว้ 564,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 118,000.- บาท โอนลด
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 39,000.- บาท 
3.40 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        เงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทับกวาง จ านวน 
2 โครงการ ตั้งไว้ 1,677,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 35,000.- บาท โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 35,000.- บาท 
3.41 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
3.42 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ วัสดุ อ่ืน ตั้งไว้ 
50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 26,246.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็นเงิน 26,246.- บาท 
3.43 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 1 ลูก ตั้งไว้ 200,000. - บาท 
คงเหลือก่อนโอน 33,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
33,000.- บาท 
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3.44 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 
เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 14,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 14,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 14,000.- บาท 
3.45 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้ งไว้ 713,300.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
227,500.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 94,340.- บาท 
3.46 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 78,300.- บาท คงเหลือก่อนโอน 
33,250.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 20,240.- บาท 
3.47 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 
ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 96,820.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 96,820.- บาท 
3.48 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 398,700.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 72,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 60,000.- บาท 
3.49 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 4,143,100.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 1,454,972.10 บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
669,972.- บาท 
3.50 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 361,700.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน 134,935.79 บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
88,935.- บาท 
3.51 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        ค่า
ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,959.- บาท   โอน
ลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 5,959.- บาท 
3.52 แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 337,600.- บาท คงเหลือก่อนโอน 67,500.- บาท 
โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 4,820.- บาท 
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3.53 แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 20,000.- บาท 
3.54 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 1,031,500.- บาท คงเหลือก่อนโอน 14,010.- 
บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 14,010.- บาท 
3.55 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
ตั้งไว้ 500,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 8,090.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 8,090.- บาท 
3.56 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล
ฯ ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท โอนลดไป     ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 8,700.- บาท 
3.57 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ตั้งไว้ 
100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 15,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เป็นเงิน 15,000.- บาท 
3.58 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 18,836.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 18,836.- บาท 
3.59 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
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ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 22,850.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 22,850.- บาท 
3.60 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา  ตั้ งไว้ 200 ,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
200,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 62,000.- บาท 
3.61 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 10 ,000.- บาท 
คงเหลือก่อนโอน  7,200.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 
7,200.- บาท 
3.62 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
17,300.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- บาท 
3.63 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน 10,000.- 
บาท 
3.64 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจ าปี 2562    ตั้ง
ไว้ 100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  100,000.- บาท โอนลดไป  ตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 14,500.- บาท 
3.65 แผนงานงบกลาง  งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ  ตั้ งไว้ 
16,424,400.- บาท คงเหลือก่อนโอน  1,882,800.- บาท โอนลดไป ตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 414,600.- บาท 
3.66 แผนงานงบกลาง  งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว้ 
4,742,400.- บาท คงเหลือก่อนโอน  993,300.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ เป็นเงิน 284,225 บาท 
   รวมเป็นเงินโอนลด 3,090,000.- บาท 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง รอบสนามกีฬาถึง
ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 9 ติดตั้งไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร พร้อม
โคม แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 54 ชุด พร้อม
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่  65/2562 เป็นจ านวนเงิน 
3,090,000.- บาท  เหตุผล  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภค เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 69 ล าดับที่ 103)  

  4. โอนลด 
 แผน งานงบกลาง  งบกลาง งบกลาง เบี้ ยยั งชี พคน พิการ   ตั้ ง ไว้ 
 4,742,400.- บาท คงเหลือก่อนโอน  709,075.- บาท โอนลดไปตั้งจ่าย
 รายการใหม่ เป็นเงิน 340,000.- บาท 
    รวมเป็นเงินโอนลด 340,000.- บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ าประปาบาดาล บริเวณ
ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. ความสูง 15.00 
เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองประประชนิดเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกรอง
น้ า จ านวน 1 ลูก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 
66/2562 เป็นจ านวนเงิน 340,000.- บาท เหตุผล  เนื่องจาก ถังเดิมช ารุด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 71 ล าดับที่ 106) 
  รวมเป็นโอนเงินไปตั้งรายการใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,498,000.- 
บาท 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  โอนเพิ่ม  เพื่อไปตั้งจ่ายในรายการใหม่  
  แผนงานสาธารณสุข   
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
  งบลงทุน   
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
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  ประเภท  อาคารต่างๆ 

  โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  หมู่ที่  2  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน  1 หลัง จ านวน  6,000,000.-  บาท 
  -  เพ่ือก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  หมู่ที่  2  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  จ านวน  1  หลัง   
  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  6,000,000.-  บาท 
  โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   หมวด 

ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
  -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
150,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  103,380.-  บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด 

ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
  -  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณทั้งสิ้น  60,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  13,200.-  บาท 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณทั้งสิ้น  100,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน 100,000.-  บาท 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณทั้งสิ้น 400,000.- บาท ขอโอน
ลด จ านวน 100,000.-  บาท 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า   

ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  -  ค่าเย็บปกเข้าปกหนังสือ  งบประมาณท้ังสิ้น  10,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน 10,000.-  บาท 
6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  -  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  งบประมาณท้ังสิ้น  
400,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  100,000.-  บาท 
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7. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  
ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  -  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  งบประมาณท้ังสิ้น  
2,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  2,000.-  บาท 
8. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  งบประมาณท้ังสิ้น  600,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
63,000.-  บาท 
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า   

ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  -  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  งบประมาณท้ังสิ้น  1,100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
1,100,000.-  บาท 
10. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  -  โครงการงานวันรัฐพิธี  งบประมาณทั้งสิ้น  1,884,742.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  900,000.-  บาท 
11. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า    
ใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  -  โครงการจัดงานวันเทศบาล  งบประมาณทั้งสิ้น  50,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  2,710.-  บาท 
12. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวด
ค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
  -  วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณทั้งสิ้น  50,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  35,000.-  บาท 
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13. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข          
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน
   
  - เงินเดือนพนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น 856,400.- บาท ขอ  โอน
ลด จ านวน 11,540.-บาท 
14. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 
  -  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  งบประมาณท้ังสิ้น  102,200.- 
บาท  ขอโอนลด จ านวน  3,000.-  บาท 
15. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณทั้งสิ้น  851,700.- บาท  ขอโอนลด  จ านวน  
141,700.-  บาท 
16. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
250,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  79,900.-  บาท 
17. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            
งบด าเนินงาน   
 หมวดค่าตอบแทน ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
  -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณทั้งสิ้น  13,700.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  5,850.-  บาท 
18. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณทั้งสิ้น  20,000.- บาท  ขอ
โอนลด จ านวน  13,008.-  บาท 
19. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
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  - ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณทั้งสิ้น 235,000.- บาท ขอโอน
ลด จ านวน 229,000.-  บาท 
20. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข           
งบด าเนินงาน   
  หมวดค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  งบประมาณท้ังสิ้น  25,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
8,772.-  บาท 
21. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข              
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
  -  วัสดุก่อสร้าง งบประมาณท้ังสิ้น 515,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  510,785.-  บาท 
22. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุการเกษตร 
  -  วัสดุการเกษตร งบประมาณท้ังสิ้น  40,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  40,000.-  บาท 
23. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณท้ังสิ้น  5,000.-  บาท  
ขอโอนลดจ านวน 4,400.-  บาท 
24. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
 งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  -  วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณท้ังสิ้น 40,000.- บาท ขอโอนลด
จ านวน  20,000.-  บาท 
25. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุส ารวจ 
  -  วัสดุส ารวจ  งบประมาณทั้งสิ้น  5,000.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  5,000.-  บาท 
26. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
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 งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
  -  ค่ าบริการสื่ อสารและโทรคมนาคม  งบประมาณทั้ งสิ้ น  
15,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  6,687.-  บาท 
27. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน
  -  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  1,854,200.- บาท  ขอ
โอนลดจ านวน  32,540.-  บาท 
28. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
  -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณทั้งสิ้น  75,000.- บาท  
ขอโอนลดจ านวน  4,200.-  บาท 
29. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  -  โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ
ทั้งสิ้น  80,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  39,216.-  บาท 
30. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  -  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  งบประมาณท้ังสิ้น  
20,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  2,194.-  บาท 
31. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  งบประมาณทั้งสิ้น  280,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
2,800.-  บาท 
32. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
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  -  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณทั้งสิ้น  650,000.- 
บาท  ขอโอนลดจ านวน  45,200.-  บาท 
33. แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   
  -  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  355,700.- บาท  ขอโอน
ลดจ านวน   47,926.33  บาท 
34. แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณทั้งสิ้น  60,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
60,000.-  บาท 
35. แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน   
งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท  ค่าน้ าประปา  ค่าน้ า
บาดาล 
  -  ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล  งบประมาณทั้งสิ้น  15,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  10,323.47  บาท 
36. แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบด าเนินงาน   

  งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์ 
  -  ค่าบริการโทรศัพท์  งบประมาณทั้งสิ้น  15,000.-  บาท  ขอโอน
ลด จ านวน 3,718.20  บาท 
37. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน
   -  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  1,616,660. - บาท  
 ขอโอนลด จ านวน 35,540.-  บาท 

38. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของ
 พนักงาน   

  -  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  67,200.- บาท  
ขอโอนลดจ านวน  67,200.-  บาท 
39. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
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 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง
   - เงินประจ าต าแหน่ ง งบประมาณทั้ งสิ้ น  103,200. - บาท       
 ขอโอนลด จ านวน 67,200.-  บาท 

40. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของ
 พนักงานจ้าง   

  -  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  งบประมาณทั้งสิ้น  13,140.- 
บาท  ขอโอนลด จ านวน  5,880.-  บาท 
41. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

 งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
 อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  งบประมาณทั้งสิ้น  330,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
18,800.-  บาท 
42. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   
  -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
100,000.- บาท ขอโอนลดจ านวน  2,580.-  บาท 
43. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณทั้งสิ้น  32,000.- บาท  ขอ
โอนลด จ านวน 32,000.-  บาท 
44. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

   -  ค่าถ่ายเอกสาร  งบประมาณท้ังสิ้น  5,000.- บาท  ขอโอนลด
 จ านวน   5,000.-  บาท 

45. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  งบประมาณท้ังสิ้น  145,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
23,372.-  บาท 
46. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณทั้งสิ้น  28,500.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  15,728.-  บาท 
47. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  -  วัสดุส านักงาน  งบประมาณท้ังสิ้น  46,500.- บาท  ขอโอนลด
จ านวน  8,430.-  บาท 
48. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
  -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณท้ังสิ้น  40,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  33,500.-  บาท 
49. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณท้ังสิ้น  40,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  9,850.-  บาท 
50. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
 งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  -  โครงการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเขตเทศบาลฯ  
งบประมาณท้ังสิ้น  100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  100,000.-  บาท 
51. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  งบประมาณทั้งสิ้น  100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
100,000.-  บาท 
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52. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในเขต
เทศบาลเมืองทับกวางงบประมาณทั้งสิ้น  20,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  
20,000.-  บาท 
53. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด งบประมาณ
ทั้งสิ้น  100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  37,930.-  บาท 
54. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง
 งบประมาณท้ังสิ้น  50,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  10,000.-  บาท 
55. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

   - โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณ
 คดี ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง งบประมาณทั้งสิ้น  30,000. - บาท     
 ขอโอนลด จ านวน  30,000.-  บาท 

56. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

   - โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (อถล.)  งบประมาณท้ังสิ้น  
 80,000.- บาท   ขอโอนลด จ านวน  19,940.- บาท 

57. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ   

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ งบประมาณทั้งสิ้น  
 1,920,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  57,105.-  บาท  

58. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
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 ประเภท  วัสดุส ารวจ 
  - วัสดุส ารวจ งบประมาณทั้งสิ้น 1,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน 
1,000.-  บาท 
59. แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร   

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  
   -  เงิน เพ่ิ มต่ าง  ๆ  ของพนั ก งาน จ้ าง  งบ ประมาณ ทั้ งสิ้ น 
 181,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน  3,790.-  บาท 

60. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบบุคลากร  
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
   -  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณท้ังสิ้น  595,000.-   บาท 
ขอโอนลด จ านวน  3,160.-  บาท 

61. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
 ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   -  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น งบประมาณทั้ งสิ้น  75,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน 
 4,910.- บาท 

62. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา            
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  

   - ค่าเช่าบ้าน งบประมาณทั้งสิ้น  100,000.- บาท ขอโอนลด
 จ านวน 44,500.- บาท 

 

63. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า            
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณท้ังสิ้น  42,000.- บาท  
 ขอโอนลด จ านวน  17,000.-  บาท 

64. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
  งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและ
 โทรคมนาคม  
   -  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  งบประมาณท้ังสิ้น  
 15,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  2,400.-  บาท 
 

65. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
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  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  
   -  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณทั้งสิ้น  1 ,509,100.- บาท  
 ขอโอนลด จ านวน  185,960.-  บาท 

66. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงาน
 จ้าง  
   -  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณท้ังสิ้น  231,480.-  บาท  
ขอโอนลด จ านวน  93,480.-  บาท 

67. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
 ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
 ราชอาณาจักร  งบประมาณทั้งสิ้น  130,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
 11,324.-  บาท 

68. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  
   -  งบประมาณทั้ งสิ้น   150,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  
 101,700.-  บาท 

69. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบบุคลากรหมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

   -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  งบประมาณทั้งสิ้น  458,700.- บาท  
 ขอโอนลด จ านวน  13,690.-  บาท 

70. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดค่า  
ใช้สอย ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

   -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณทั้งสิ้น  1,219,066.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  179,181.-  บาท 

71. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา   
 หมู่ที่  6  งบประมาณทั้ งสิ้น   495,000.- บาท   ขอโอนลด จ านวน  
 1,500.-  บาท 
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72. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยข้างวัดหนองผักบุ้ง 
 ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 7 งบประมาณทั้งสิ้น  455,000.- บาท ขอโอนลด
 จ านวน  1,000.-  บาท 

73. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ชุมชนหนองบัวบาน     
 หมู่ที่ 7  งบประมาณท้ังสิ้น  495,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
 1,500.-  บาท 

74. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  โครงการปรับปรุงถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ชุมชนเพชร 
 ไผ่ทองถึงบ้านนายอรุณ พามณี หมู่ที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น  500,000.-  บาท  
ขอโอนลด จ านวน  1,100.-  บาท 

75. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
   -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  งบประมาณทั้งสิ้น  243,000.- บาท  
 ขอโอนลด จ านวน  4,440.-  บาท 

76. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
   -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณทั้งสิ้น  25,000.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  1,800.-  บาท 

 

77. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
  งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  
   -  วัสดุ เครื่องแต่งกาย  งบประมาณทั้ งสิ้น  15,000.- บาท      
 ขอโอนลด จ านวน  2,040.-  บาท 

78. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุกีฬา  

   -  วัสดุกีฬา  งบประมาณทั้งสิ้น  80,000.- บาท  ขอโอนลด
 จ านวน  1,000.-  บาท 
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79. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   -  โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ประจ าปี  2562 งบประมาณ
 ทั้งสิ้น  100,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน  2,100.-  บาท 

80. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   -  โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน  ประจ าปี  2562  
 งบประมาณท้ังสิ้น  500,000.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  1,980.-  บาท 

81. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภท รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน 

   -  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  งบประมาณทั้งสิ้น  65,000.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  4,881.-  บาท 

82. แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

   -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  งบประมาณทั้งสิ้น  464,000.-  บาท  
 ขอโอนลด จ านวน  1,880.-  บาท 

83. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
   -  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณทั้งสิ้น  100,000.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  51,300.-  บาท 

84. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   -  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง  
 งบประมาณท้ังสิ้น  100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน 1,359.-  บาท 

85. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
 ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงบประมาณ  ทั้งสิ้น  
 150,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน  100,000.-  บาท 
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86. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   -  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง  
 งบประมาณท้ังสิ้น  500,000.-  บาท  ขอโอนลด จ านวน  1,920.-  บาท 

 

87. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภท รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน  

   -  เงิน สม ท บ กอ งทุ น ป ระกั น สั งคม   งบ ป ระมาณ ทั้ งสิ้ น  
 1,500,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  6,000. -  บาท 

88. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท  รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน 

   -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  งบประมาณทั้งสิ้น  578,723.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  183,000. -  บาท 

89. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท  รายจ่าย
ตามข้อผูกพัน 

   -  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  งบประมาณทั้งสิ้น  100,000.- บาท  
ขอโอนลด จ านวน  5,000. -  บาท 
 

90. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็น
 ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   -  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น  1,064,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  
 208,000.-  บาท 

91. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
   -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรืคณะบุคคล  งบประมาณท้ังสิ้น  
 400,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน  100,000.-  บาท 

 

92. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  
  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
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   -  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน  ลูกจ้าง  
 งบประมาณท้ังสิ้น 100,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  35,000.-  บาท 

93. แผนงานสาธารณสุข งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข  งบด าเนินงาน    
  หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   -  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  งบประมาณทั้งสิ้น  
 150,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  22,000.-  บาท 

 

94. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
   -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณทั้งสิ้น  75,000.- 
 บาท  ขอโอนลด จ านวน  8,700.-  บาท 

95. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
   -  ค่าเบี้ยประกัน  งบประมาณท้ังสิ้น  20,000.- บาท  ขอโอนลด
 จ านวน  8,300.-  บาท 

96. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ            
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ  

   -  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
 30,000.- บาท  ขอโอนลด จ านวน  10,000.-  บาท 

97. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานวางแผนสถิติ และวิชาการ            
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

   -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณท้ังสิ้น  20,000.-   บาท  
ขอโอนลด จ านวน  11,000.-  บาท 
 

98. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณทั้งสิ้น  220,000.- บาท  
 ขอโอนลด  จ านวน  4,000.-  บาท 
    รวมโอนลดทั้งสิ้น  6,000,000.-  บาท 
  กองการศึกษา 

 โอนลด  
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1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
 จ านวน  200,000.-  บาท คงเหลือก่อนโอน  200,000.- บาท   โอนลด  
 138,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     โอนลด    138,000.-  บาท 
        

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน         จ านวน  138,000.-  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 60 ชุดๆละ 2,300.-  บาท 
เป็นเงิน 138,000.-  บาท  เพ่ือใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2  (จิตรประไพชาเล่ต์) ราคาไม่ปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

    รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    138,000.-  บาท 
 โอนลด 

 2 .แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

 2.1. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  จ านวน  109,200.- บาท  คงเหลือก่อน
 โอน   109,200.- บาท  โอน ลด   109,200.-  บ าท   ตั้ งจ่ ายจาก เงิน
 อุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
  2.2. เงินวิทยฐานะ จ านวน  277,200 .-  บาท   คงเหลือก่อนโอน  
 137,200.-  บาท    โอนลด 109,200.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 ทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
  2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  540,000.-  บาท  คงเหลือก่อน
 โอน  301,300.-  บาท โอนลด  20,400.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 ทั่วไป  เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  และตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.4. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  96,000.-  บาท  คงเหลือ
 ก่อนโอน 53,650.-  บาท โอนลด  42,380.- บาท  ตั้งจ่ายจาก         เ งิ น
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อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 2.5 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        
 งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 

    - ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  4,600,000.-  บาท  คงเหลือ
 ก่อนโอน 121,646.16  บาท โอนลด   6,820.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)    
          รวมโอนลด   288,000.-  บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา    
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 
 จ านวน  288,000.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
 26,000 บีทียู จ านวน 8 เครื่องๆละ 36,000.- บาท เป็นเงิน  2 8 8 ,0 0 0 .- 
บาท (ประจ าห้องเตรียมอนุบาล ห้องอนุบาล 1/1 และอนุบาล  1/2) เพ่ือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) ราคา และคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์           ณ ธันวาคม 2561 จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และ
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

      รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   288,000.- บาท 
  โอนลด 
  3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
  3.1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,159,300.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
 376,280.-  บาท  โอนลด  32,040.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  3.2. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
 35,200.-  บาท   โอนลด  18,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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  3.3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4,609,800.- บาท คงเหลือ      ก่ อน
โอน  866,840.- บาท  โอนลด  109,560.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้  
  3.4. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 133,400.- บาท คงเหลือ   ก่อน
โอน 30,900.- บาท โอนลด  8,180.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
  ค่าตอบแทน 
    3.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000.- บาท   
 คงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้  
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
  ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

  3.6 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 2,190,800.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
 148,920.- บาท  โอนลด 111,920.-  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  3.7. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน   
 5,000.-  บาท  โอนลด  5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
-  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
  ค่าวัสดุ 
  3.8 . วัสดุ งานบ้ านงานครัว จ านวน 5,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
 5,000.-  บาท  โอนลด 5,000.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  3.9. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  20,000.- บาท   คงเหลือก่อนโอน  
 8,016.-  บาท โอนลด  6,300.-  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
            รวมโอนลด   326,000.-  บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์      จ านวน   326,000.-  บาท 
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  
     1.กล้องจุลทรรศน์ แบบสองตา (งานการสอน)  จ านวน  8 เครื่องๆละ 
 32,500.- บาท เป็นเงิน 260,000.- บาท  
   2.หุ่นจ าลองอวัยวะ แบบแยกชิ้นส่วนได้  41 ชิ้น  จ านวน  1 ชุด ๆละ  
 66,000.- บาท   เป็นเงิน 66,000.- บาท รวมเป็นเงิน  326,000.- บาท 
 เพ่ือใช้ ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  ราคาและ
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ 
 ธันวาคม 2561 จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และ
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได ้
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

        รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   326,000.-  บาท 
  4.โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร 
                        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  4.1. เงินเดือนพนักงาน จ านวน  4,990,800.-  บาท คงเหลือก่อนโอน  
 1,335,270.97  บ าท   โอนลด   500,000 .-  บ าท   ตั้ งจ่ ายจาก เงิน
 อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

 4.2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน  
 280,900.- บาท  โอนลด  220,000.-  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  และ ตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     รวมโอนลด   720,000.-  บาท  
  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา 
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โดยการติดตั้ง จัดหา
 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 พร้อมเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
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 โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 24 ชุด พร้อมเดินระบบ Lan) โรงเรียนเทศบาลกวาง     
 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) จ านวน    720,000.-  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและติดตั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 
 พร้อมเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 24 ชุด พร้อม เ ดิ น
ระบบ Lan เพ่ือใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา เล่ต์)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 จ านวน 24 เครื่อง 

 2. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   จ านวน 24 เครื่อง  
 3. โต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 24 ชุด  
 4. ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานและระบบ LAN  

         รวมเป็นเงิน  720,000.-  บาท  ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  เป็นไป
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
 จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

              รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   720,000.-  บาท 
   5.โอนลด 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
 ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
  - โครงการประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจ าปี 2562 จ านวน  100,000.-   
 บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000.-  บาท  โอนลด  85,500.-  บาท  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
          รวมโอนลด   85,500.-  บาท 
 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  จัดซื้อเครื่องมัลติ มีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมจอรับภาพ     
 จ านวน  85,500.- บาท      



44 
 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
 5,000 ANSI Lumens  เป็นเงิน  70,200.- บาท  พร้อมจอรับภาพ ชนิด
 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว  เป็นเงิน  15,300 .-  บาท   
 รวมเป็นเงิน  85,500.- บาท   เพ่ือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
 เมืองทับกวาง (ป่าไผ่)  ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชี
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561 จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้ง
 จ่ายจากเงินรายได้ 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    

   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   85,500.- บาท 
  ทั้งนี้  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท างบประมาณขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  ขอโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯชี้แจงระเบียบฯค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนทิ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 

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

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีนะคะ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕62  เพ่ือไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ, กอง
การศึกษา)  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ,กอง
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การศึกษา)  จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 7 เสียง ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ จ านวน 5 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์  เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
นายกเทศมนตรีฯ   งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้ 

    กองช่าง 

  1. จัดซื้อเทปวัดระยะ ชนิดสายเทปสแตนเลส จ านวน 2 อัน ๆ ละ 

4,000.- บาท เป็นเงิน 8,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  จึงขอจัดซื้อตามราคา

ท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน 

2. จัดซื้อเก้ าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัวๆ ละ 2,000.- บาท เป็นเงิน 
10,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ  จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณ
หลังวัดซับบอน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมราว
สะพานเหล็กกันตก  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
เลขที่ 60/2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท 
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟ้า สูง 12 เมตร 
บริเวณศูนย์สายตรวจ หมู่ที่ 9 ,ศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 6 , บ้านช่างอ๋อย หมู่ที่ 
2 รวมจ านวน 3 ชุด ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร พร้อมหลอด LED 150W 4 
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ชุดต่อเสา 1 ต้น พร้อมฐานและอุปกรณ์ครบชุด  รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 61/2562  เป็นเงิน 260,000.- บาท 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อม
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกาสี่แยกเขามัน  ติดตั้งไฟฟ้า
ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร พร้อมโคม แอล  อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 วัตต์ จ านวน 37 ชุด พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 2 
ชุด พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 
63/2562 เป็นเงิน 2,498,000.- บาท  
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อม
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณริมถนนมิตรภาพตามถนนเทศบาล 5 
ถึงเสาไฟฟ้ารูปกวาง หมู่ที่ 9 ติดตั้งไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 
พร้อมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 19 ชุด 
พร้อมติดตั้ งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด  จ านวน 5 ชุด  พร้อม อุปกรณ์  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 64/2562 เป็นเงิน 
1,570,000.- บาท 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อม
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาลเมืองทับกวาง รอบสนาม
กีฬาถึงถนนเทศบาล 5  หมู่ที่ 9  ติดตั้งไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 
พร้อมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 54 ชุด 
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน  
.5 ชุด พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
เลขที่ 65/2562 เป็นเงิน 3,090,000.- บาท  
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งหอถังเก็บน้ าประปาบาดาล 
บริเวณชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ขนาดความจุ 15.00 ลบ.ม. ความสูง 
15.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองประประชนิดเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกรอง
น้ า จ านวน 1 ลูก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ทับกวาง เลขที่ 
66/2562 เป็นเงิน 340,000.- บาท  
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กองการศึกษา 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 1.โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของโรงเรียนเทศบาล   
ทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  จ านวน  400,000.-  บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1  
(สมุห์พร้อม)  จ านวน 2 แห่ง ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันที่ถูก
สุขลักษณะ วงเงินงบประมาณ 400 ,000.- บาท  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  เลขที่ 04 /2561  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3  หน้า 39  ล าดับที่ 4 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
2.ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) จ านวน  
150,000.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  
1 (สมุห์พร้อม)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

- ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 
35 
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         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
3.ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ย์) 
จ านวน  150,000.- บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ย์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 - ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 
35 
         - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 4.จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน   จ านวน  138,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  จ านวน 60  ชุดๆละ  
2,300.- บาท  เป็นเงิน 138,000.- บาท  เพ่ือใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)  ราคาไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
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 แผนงานการศึกษา 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 5.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บีทียู 
จ านวน  288,000.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 26,000 บีทียู จ านวน 8 เครื่องๆละ 36,000.- บาท เป็นเงิน 288,000.- 
บาท (ประจ าห้องเตรียมอนุบาล ห้องอนุบาล 1/1 และ     อนุบาล 1/2) 
เพ่ือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองทับกวาง    (ป่าไผ่) ราคาและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ 
ธันวาคม 2561 จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 6.จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร์  จ านวน   326,000.-  บาท 
  - เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ ครุภัณ ฑ์ป ระจ าห้ องวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วย  
    1.กล้องจุลทรรศน์ แบบสองตา (งานการสอน)  จ านวน  8 เครื่องๆ
ละ 32,500.- บาท      เป็นเงิน 260,000.- บาท  
  2.หุ่นจ าลองอวัยวะ แบบแยกชิ้นส่วนได้ 41 ชิ้น จ านวน 1 ชุดๆ ละ  
66,000.- บาท เป็นเงิน  66,000.- บาท  รวมเป็นเงิน  326,000.- บาท เพ่ือ
ใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)  ราคาและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561 
จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
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 แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
7.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โดยการติดตั้ง จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์  แบบที่ 1 พร้อมเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 24 ชุด พร้อมเดินระบบ Lan)  โรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)  จ านวน  720,000.- บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและติดตั้งจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
ที่ 1 พร้อมเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 24 ชุด พร้อม
เดินระบบ Lan เพ่ือใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เล่ต์)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน 24 เครื่อง 
  2.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA   จ านวน 24 เครื่อง  
  3.โต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 24 ชุด  
  4.ติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานและระบบ LAN  
    รวมเป็นเงิน  720,000.-  บาท  ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

    8.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมจอรับภาพ 
   จ านวน  85,500.- บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens  เป็นเงิน 70,200.- บาท  พร้อมจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว เป็นเงิน 15,300.- บาท   
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รวมเป็นเงิน  85,500.- บาท   เพ่ือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองทับกวาง (ป่าไผ่) ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป็นไปตามเกณฑ์บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2561 จึงขอจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)     
กองสาธารณสุข 
 แผนงานสาธารณสุข   
งานศูนย์บริการสาธารณสุข   
งบลงทุน   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภท  อาคารต่างๆ 
  โครงการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  หมู่ที่  2  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  จ านวน  1  หลังจ านวน  6,000 ,000.-  
บาท 
  -  เพ่ือก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  หมู่ที่  2  ต าบลทับกวาง  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี  จ านวน  1  หลัง  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 140 ล าดับที่ 2) 

    ส านักปลัดเทศบาล 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  1.รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด6 ล้อ จ านวน 1 คัน จ านวน  10,000,000. - 
 บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ สุ ข า เคลื่ อ น ที่   ชนิ ด  6  ล้ อ 
 จ านวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนาสี่  พ .ศ .2561 – 2564)เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 58 ล าดับที่ 39 
 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  2.รถยนต์ดับเพลิงผสมโฟมอัตโนมัติ แบบ 10 ล้อ จ านวน 1 คัน จ านวน 
 25,000,000.- บาท  
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  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงผสมโฟมอัตโนมัติ แบบ 
 10 ล้อ จ านวน 1 คัน (ตามแผนพัฒนาสี่ ( พ.ศ.2561 – 2564)เพ่ิมเติม แ ล ะ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 57 ล าดับที่ 38  

  ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕  การกันเงินข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะ เวลา
หนึ่งปี  
  ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ื อ
พิจารณาต่อไป 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เลขานุการฯ   เงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงินข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้อง
    ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
    เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย เรียนเชิญค่ะ  เรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ   ท่านรอง ณัฐกิตติฯ์ ค่ะ 
นายณัฐกิตติ ์  เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับวาระท่ี 6 ที่ได้ขออนุมัต ิ 
รองประธานสภาฯ  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ ซึ่งเราลงมติให้ไปแล้วนั้น ในวาระที่ 7 เอามาขอกันเงิน 
    อยากทราบว่า ตามหลักกฎหมาย ท าไดห้รือไม่ครับ ขอบคุณครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรอง ณัฐกิตติ ์ฯ ค่ะ เชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  สามารถท าได้ครับ เมื่อสภาฯเห็นชอบอนุมัติ 
เลขานุการฯ ให้โอนเงิน ก็สามารถขอกันเงินได้ครับ เป็นอ านาจของสภาฯ ขอบคุณครับ  
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านเลขา ฯ ค่ะ เชิญท่านรอง ณัฐกิตติฯ์ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายณัฐกิตติ ์  เทียนอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าไม่ผิดตามหลักกฎหมายก็เป็นไปตามนั้น 
รองประธานสภาฯ  ครับ ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรอง ณัฐกิตติฯ์ ค่ะ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไร  
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขออนุมัตกิัน
 เงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขอให้ยกมือค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 

ตามเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
จ านวน 10 เสียง  งดออกเสียง 7 เสียง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาฯ จ านวน 5 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สืบเนื่องจากการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว 
สมาชิกสภาฯ  ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่องเกษตรกร เมื่อวานนี้ผมได้ประชุมกับ

 เกษตรอ าเภอ พร้อมกับสมาชิกผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทางหัวหน้าเกษตรฯ
 ได้แจ้งมาว่า ให้เราท าเรื่องกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งเรื่องมาที่เทศบาลฯ และ
 ให้เทศบาลฯ รายงานไปยังอ าเภอ จากนั้นอ าเภอจะรายงานจังหวัด ผม
 ขอให้ท่านรองนายกฯ สมพงษ ์หมอนภักดี ได้ชี้แจงครับ 

 
นายสมพงษ ์ หมอนภักดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน เมื่อวานนี้ผมได้ไปประชุมรวมกับเกษตร , ราษฎร , ก านัน ,

 ผู้ใหญ่บ้าน  สรุปได้ว่า ให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจาก 
 อุทกภัย ภัยแล้ง ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลทับกวาง ส่วนมากจะปลูก
 ข้าวโพด ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน จะออกดอก
 ผลในเดือนกรกฎาคม และช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึง เดือนสิงหาคม ฝนทิ้ง
 ช่วง ท าให้มีเกษตรกรบางส่วนได้รับความเสียหายจากการปลูกข้าวโพด 
 เมื่อวานทางเกษตรร่วมกันกว่า 10 รายชื่อ มายื่นเรื่องต่อเทศบาลเมือง   
 ทับกวาง เพ่ือให้เทศบาลฯ น าเรื่องเข้าสู่อ าเภอแก่งคอย ทางอ าเภอแก่งคอย 
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 เกษตรอ าเภอแก่งคอย ก็จะส่งเรื่องอนุมัติเป็นภัยแล้งไปที่จังหวัดฯ เพ่ือจะ
 อนุมัติเงินลงมาครับ  ขอบคุณครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านรองนายกฯ สมพงษฯ์ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เกษตรกรรายใดที่เดือดร้อนให้มาติดต่อที่งานป้องกันฯ และจะรวบรวม 
  รายงานไปอ าเภอๆรายงานไปจังหวัดฯเป็นพื้นที่ภัยแล้ง และจะส่งเข้า
 ประชุมคณะกรรมการอ าเภอ และจะแจ้งวงเงินมาที่เทศบาลฯ เพ่ือให้
 เทศบาลฯ เป็นผู้จ่ายต่อ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณมาก
 ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ วันนี้ทางเกษตรอ าเภอจะน าเอกสารมา 
สมาชิกสภาฯ  ให้กบัสมาชิกที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เวลา 14.00 น. ขอบคุณครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา  จิรารัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันมีเรื่องที่จะเรียนถามท่าน  
สมาชิกสภาฯ  ประธานสภาฯไปถึงผู้บริหาร พอดีมีเฟสบุ๊ค ขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะคะ 
 ท่าน สจ.ปู แตงอ่อน ค่ะ ได้ลงเฟสบุ๊คเกี่ยวกับเทศบาลฯเราด้วยนะคะ ดิฉัน
 อยากจะทราบถึงที่มาที่ไปอย่างไร ดิฉันขออ่านข้อความของท่าน สจ.ปู ด้วย
 นะคะ มีข้อความว่า“วันนี้มีเรื่องจะมาขอโทษชาวทับกวางด้วยนะครับ ที่ผม
 บอกจะท าถนนซอยเทศบาล 4 ( ซอยข้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ) และซอย
 เทศบาล 6 (วัดเขาแก้ว ) ให้ขยายเป็นถนน 4 เลน เหมือนซอยเทศบาล 5 
 งบประมานอยู่ที่ 110 ล้านบาท ผมได้ท าโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เสนอ
 เอกสารตามขั้นตอนมาตลอด วิ่งท าเอกสารมา 5- 6 เดือน จนถึงวันสรุป
 โครงการ ผมก็หาเอกสารไม่ครบ เพ่ือส่ง อบจ.เนื่องจากเอกสารบางตัวต้อง
 ออกโดยหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ผมก็ตามมาตลอด แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้
 เอกสารเพ่ือเสนอให้ทันเวลา โดยไม่ทราบว่าเค้าติดขัดอะไรกัน ถึงออก
 เอกสารให้ผมไม่ได้ จึงท าให้ปี 63 ถนนทั้ง 2 เส้นจึงไม่ได้น าเข้าเทศบัญญั ติ 
 ในการก่อสร้างต่อไป ผมจึงขอโทษทุกท่านที่ผมบอกว่าจะท าให้ได้ แต่ไม่
 ส าเร็จต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยนะครับ แฮชแท็กกี่ปีก็เหนื่อยใจมาตลอด 
 เป็นมา 6 ปีหา ที่ลงงบยากจริงๆ” 
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  ดิฉันอยากทราบว่างบประมาณ ร้อยสิบล้ าน  สามารถลงได้ ไหมใน

 เทศบาลเมืองทับกวางของเราโดยงบของ อบจ.จริงๆ แล้ว ถนนสองเส้น  
 นี้งบประมาณของเราก็คงสามารถท าได้ จึงอยากถามว่า เอกสารที่ท่าน สจ.ปู 
 แตงอ่อน ได้มาติดต่อเราไหม อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ์    ฉายพุทธ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 ท่าน สจ.ปู
เลขานุการสภาฯ แตงอ่อน ได้มาติดต่อผมจริง ขอท าถนน 4 เลน ถนนเทศบาล 4 จากปาก
 ทางมิตรภาพถึงซับมะฝ่อเส้นหลัง และเทศบาล 6 จากถนนมิตรภาพไปยัง
 ซับมะฝ่อเช่นเดียวกัน ทางเทศบาลฯ โดยท่านนายกสมหมาย แดงประเสริฐ 
 ได้ท าหนังสือ ได้มีการส ารวจ เขียนแบบเรียบร้อยแล้ว ท าโครงการขอรับเงิน
 อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งสองโครงการถ้าจ าไม่ผิด
 ประมาณร้อยกว่าล้าน โครงการละ 40-50กว่าล้าน ต่อมา อบจ.ได้ขอ
 เอกสารเพ่ิม โดยให้เราท าประชาคมเมือง ซึ่งมีคนมาประชุมไม่น้อยกว่า 
 500 คน เราได้จัดให้แล้ว ณ.โดม เทศบาลฯ ของเรา และบอกให้บรรจุใน
 แผนฉบับใหม่ 2561 - 2565 ให้เราประสานกับอ าเภอฯ โดยผ่าน อบต. 
 ท่าคล้อ ซึ่ง อบต.ท่าคล้อ เป็นผู้รับผิดชอบประสานแผนอ าเภอกับ อบจ.  
 ทางกองวิชาการฯ ก็ได้ส่งเอกสารแผนไปให้กับ อบต.ท่าคล้อ แล้ว ส่วนจะ
 เข้างบประมาณอย่างไรยังไม่ทราบ  เรื่องเอกสารท าไป เขาแจ้งว่าขาดอะไร
 เราก็ได้เพ่ิมเติมให้แล้ว ประชาคมเมืองเราก็ได้ท าให้แล้ว เรียนมาเพ่ือโปรด
 ทราบครับ  
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองนายกฯ บุญส่งฯ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญส่ง  แดงประเสริฐ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี  ผมได้รับผิดชอบกองช่าง ผมขอยืนยันมีเอกสารครบถ้วนทุกอย่าง ที่เทศบาล

 เมืองทับกวางของเราได้น าส่งเอกสารให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระบุรี ซึ่งผมมีส าเนาอยู่ในมือ จะขอส่งให้กับท่านประธานฯ หากสมาชิกฯ
 ท่ าน ใด ยั งเคลื อบแคลง หรืออยากได้ส า เนา ให้ ติ ดต่อ ได้กับท่ าน
 ประธานสภาฯ โดยตรงครับ อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ โครงการ
 ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เล่นขายของ และอีกอย่างผมเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมา
  1 สมัย ที่มาที่ไป ตื้นลึกหนาบาง ผมสัมผัสมาแล้วครับ ผมไม่ได้ว่าอะไร 
 ขอให้เอางบมาได้จริงๆ ครับ เทศบาลเมื อ งทั บกวาง  ไม่ เคยปฏิ เสธ
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 งบประมาณ มีแต่วิ่งหาขอจังหวัด ขอทุกส่วน ที่เป็นความสุข เป็นความ
 เจริญ เป็นความสะดวกสบายของพ่อ-แม่-พ่ี- น้อง ต าบลทับกวางของเรา 
 มีเหรอครับจะปฏิเสธงบประมาณตั้งร้อยกว่าล้าน ทุกคนเหนื่อยเพ่ือต าบล
 ของเรา เพ่ือท้องถิ่นของเรา ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกฯท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่ เรียนเชิญ 
ประธานสภาฯ  ท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ  
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องมลภาวะตรงถนนเทศบาล 4  
สมาชิกสภาฯ  ไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว นัดกับผมว่าจะประชุมในวันนี้ วันที่ 15 

 สิงหาคม ผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่ แจ้งไปว่าให้ท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่ และประธาน
 ชุมชนด้วยนะครับ ผมไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ ขณะนี้ทางผู้ใหญ่ 
 บ้าน หมู่ที่ 1 และประธานชุมชน ได้สอบถามผมมาว่าเป็นอย่างไร เรื่องที่จะ
 ส่งหนังสือถึงผมไม่เห็นมีมาเลย ขณะนี้เขารอฟังอยู่ครับท่านประธานฯ ที่
 เคารพ ขอบคุณครับ  

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ เชิญท่านนิติกร ตอบครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสิรภพ  ภมรฉ่ า  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
นิติกรช านาญการ  เรื่องราววันนั้นได้มีการประชุมและท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ได้อยู่ในที่ประชุม

 ด้วย ในที่ประชุมผลการสรุปคือ ทางเจ้าของพื้นที่ คือเสี่ยอ๊อด ได้บอกว่าเค้า
 จะไปหาแหล่งน้ า ในที่ประชุมท าไมต้องหาแหล่งน้ ามาเพ่ือล้างล้อรถบรรทุก
 เวลาวิ่งออกมาจากสถานที่รถบรรทุกจอด ได้คุยกับท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ 
 แล้วเมื่อเช้าว่าเจาะไม่พบแหล่งน้ า กรณีต่อไปคือต้องหาวิธีเจรจากัน ผมพ่ึง
 ทราบจากท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ เมื่อเช้าเช่นกันว่าเจาะไม่พบแหล่งน้ า พอดี
 ว่าทางเทศกิจ เป็นผู้ประสาน ผมไม่ได้แจ้งว่าจะมีการประชุมในวันที่  15 
 สิงหาคม ผมนัดไว้ว่าช่วงกลางเดือน หลังจากนี้ผมจะให้ทางเทศกิจออก
 หนังสือเชิญผู้ประกอบการมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนิติกรฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนิติกรไม่ได้บันทึกไว้หรือครับ ผมจ า 
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สมาชิกสภาฯ  ได้ว่าท่านนัดมาคุยเรื่องนี้ในวันที่ 15 สิงหาคม และท่านได้ติดตามผลงาน

 บ้างหรือไม่ครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนิติกรฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสิรภพ  ภมรฉ่ า  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ พอดีว่าเรื่องนี้เทศกิจรับเรื่องไปจากผม 
นิติกรช านาญการ  อย่างไรผมจะตามเรื่องนี้ให้ท่านจนจบครับ 
นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนิติกรฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายแก้ว   ทุยะนา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องนี้ผมคิดว่าส าหรับหน้าฝนยังไม่ 
สมาชิกสภาฯ  เท่าไหร่ ถ้าฝนไม่ตกสักหนึ่งอาทิตย์ดินจะติดล้อ ทีนี้ผมอยากจะคุยกับท่าน

 ประธานสภาฯ ฝากถึงผู้บริหารว่า สักอาทิตย์หนึ่งเราฉีดน้ าและล้างถนนจาก
 ข้างละ20-30เมตร ไม่ให้มีขี้โคลนกองอยู่เต็มถนน ไม่ใช่แค่เจ้านี้เจ้าเดียว 
 ทุกที่ๆร่วมกัน ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ผมอยากจะเสนอแก้ไขไปก่อน
 เนื่องจากเขาหาแหล่งน้ าไม่ได้ จึงอยากให้ใช้รถดับเพลิงจากเทศบาลเราไป
 แก้ปัญหาก่อนสักระยะหนึ่ง ค่อยๆแก้ปัญหาครับ ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญนายกฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ เรียนท่าน ส.ท.แก้วฯ คือตอนนี้งานดับเพลิงผมคือ ทั้งตัดต้นไม้ พ่นยุง 
นายกเทศมนตรีฯ  ดับเพลิง อยู่ เวร ลูกน้องผมไม่ได้ว่างครับ ถ้าจะคอยพรมน้ าแค่หมู่  1       

 นิดเดียว ผมคิดว่ามันไม่จ าเป็นขนาดนั้น และช่วงนี้หน้าแล้งด้วยเราต้องไป
 เอามาจากโรงปูนบ้าง ของทางเราบ้าง หากหน้าฝนแบบนี้ได้ หากเป็นไปได้
 ผมอยากให้หาทางอ่ืนดีกว่า ค่อยมาปรึกษากันอีกทีดีกว่า ขอบคุณมากครับ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา    จิรารัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตรงนี้เป็นปัญหาของผู้รับเหมาด้วยนะคะ 
สมาชิกสภาฯ   อยากเสนอในที่ประชุมว่าให้ผู้รับเหมาหาคนงานกวาด ได้ไหมคะ สัก 2 คน 

 กวาดทุกวัน แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน ดีไหมคะ จ้างเป็นคนงานของบริษัทสัก 
 2 ท่าน กวาดทุกวันก็สะอาดค่ะ 

นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์  ขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ฝากท่านนิติกร หากคุยกับผู้รับเหมาประเด็นที่ว่าให้ลองจ้างคนมากวาด 
นายกเทศมนตรีฯ  ประจ า 1 คนหรือ 2 คนก็แล้วแต่เขา เสนอแนะเขาไป ขอบคุณครับ 
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นางวิบูลย์ศิริ   บุญพัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่ม ีขออนุญาตปิดประชุมค่ะ 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 
 ( ลงชื่อ )      ผู้บันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต์   ศกุนตนาค) 
                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
 
 
 
 


