๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญสมัยที3่ ครั้งที่ 2ประจาปี 2560
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00น.
ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
----------------------ผู้มาประชุม
๑. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
๒. นายประสพสุข บุดดาพันธ์
๓. นายไพบูลย์
ชมทวี
๔. นายแก้ว
ทุยะนา
๕. นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก
๖. นายประสงค์ เงินแก้ว
๗. นายธวัชชัย
ทองเหลือง
๘. นายจันที
สีมาลา
๙. นายธณัท
บารุงราษฎร์
๑๐. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน
๑๑. นางทิพย์วรรณบุญศิริ
๑๒. นายใจเพชร
สว่างเรืองศรี
๑๓. นายวิทยา
การะเกตุ
๑๔. นายพรมมา
น้อยเสนา
๑๕. นางวาสนา
จิรารัตน์
๑๖. นางสมใจ
คาสัตย์
๑๗. นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ

ผู้ไม่มาประชุม

รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง/
ไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประจาชุมจานวน 16 คน จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ 17 คน
1. นางวิบูลย์ศิริบุญพัฒน์

ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมหมาย
๒. นายบุญส่ง
๓. นายสมพงษ์
๔. ร้อยตรี กาจัด
๕. นายโกศล
๖. นายสมคิด
๗. นางธิดารัตน์
๘. นางสุนีย์อินทมา
๙. นายมานพ
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ
๑๑. นางละเอียด

แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
แดงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
หมอนภักดี
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
วันดี
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
จั่วกี่
ที่ปรึกษานายกฯ
รุจิจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรี
ขุนทะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หรั่งกิจ
รองปลัดเทศบาล
ฉายพุทธ
รองปลัดเทศบาล
ด้วงทอง
ผู้อานวยการกองคลัง

๒
๑๒. นายสุระชาติ ชุมพร
ผู้อานวยการกองการศึกษา
๑๓. นายชุมพล
สุทธิจักร
ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑(สมุห์พร้อม)
๑๔. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
๑๕. นายสุรศักดิ์
สมภักดี
ผู้อานวยการกองช่าง
๑๖. น.ส.องค์อร
วงค์เวียน
ผู้อานวยการกองวิชาการแผนงาน
๑๗. น.ส.สิริกรานต์ ดามณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
๑๘. นางเกษร
ระมั่งทอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๙. นางฐิติรัตน์
บูรณวินิช
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
๒๐. นางบุศรา
วรรณมณีโรจน์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
๒๑. นายสิทธิชัย โกคูณ
หัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
๒๒. นางลภัส ชิดชอบ
ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒๓. นางสวรรยา โสพึ่งไทย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๒๔. นางละออ
จุลวัฒนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒๕. นางเพ็ญนภา มณีภาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๒๖. น.ส.นริศรา
เพชรวีระ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
๒๗. นายฤกษ์ณรงค์ รองเมือง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
๒๘. จ.อ.คงเดช
สุดใจ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๒๙. น.ส.ฐิตาภรณ์ สว่างแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๓๐. ว่าที่ ร.ท.อภิชาติ วงษ์บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
๓๑. น.ส.รุ่งทิพย์
พุทธจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๓๒. นางศิริลักษณ์ รุจิจิตร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์
๓๓. น.ส.ทิพวรรณ กระแสร์มิตร์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
๓๔. นายทสพล
ชิดชอบ
เจ้าพนักงานป้องกันกันชานาญงาน
๓๕. ส.อ.สุทธิกานต์ ศกุนตนาค
เจ้าพนักงานธุรการ
๓๖. นางกิตติภา
พระเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๗. นายวรวุธ
อวบสันเทียะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๘. น.ส.ธัญญเนษฐ์พูนนิกรผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
๓๙. น.ส.สุรีรัตน์
รัตนเพิ่ม
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
๔๐. นายกฤษณะ กฤษณะศรีวิสุทธิ์ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
๔๑. น.ส.วราภรณ์พฤทธิสาริกรผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ บัดนี้ ที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากท่านวิบูลย์ศิริ
เลขานุการสภาฯ
บุญพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวางลาป่วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 17 ในกรณีไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่น เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
แทนประธานสภาท้องถิ่น ผมขอกราบเรียนเชิญท่ านณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์

๓
รองประธานสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯในการจุดเทียนธูป บูชา
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมต่อไปครับ
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕60วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา
๑0.00น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 9วาระ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
1 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561
ประธานที่ประชุม
–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองทับกวาง
2. ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561
–2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองทับกวาง
3. กาหนดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลประจาปี 2560วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลเมือง
ทับกวางและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรีเชิญท่านสมาชิกฯนะครับ
4. เทศบาลเมืองทับกวางขอขอบคุณท่านนายกเฉลิม วงษ์ไพร นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถนน
คสล.ช่วงศูนย์จิตรประไพชาเล่ย์บริเวณถนนเทศบาล 6 ถึงสามแยก
บ้านซับมะฝ่อ ใช้งบประมาณประมาณ 2 ล้านบาท งบประมาณปีพ.ศ.
2560 และได้อนุมัติงบประมาณ พ.ศ.2561 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้า-วัดถ้าพระโพธิสัตว์ ช่วงบริษัท เคมีแมน
ถึงวัดถ้าพระโพธิสัตว์ ใช้งบประมาณ 8,700,000 บาท โดยการประสาน
งานกับท่านสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
5. ท่านนายกฯขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานที่จังหวัดเพชรบุรี อบรมวันที่16 ส.ค. 60 และเดินทางวันที่17–18
สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 วันจันทร์ ที่ 7สิงหาคม 2560
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาปี 2560 วันจันทร์ ที่
7สิงหาคม 2560มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ
หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาปี 2560
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม2560 เชิญลงมติครับ
มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาปี 2560 วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม2560
จานวน ๑4เสียง ประธานที่ประชุมไม่ออกเสียง 1 และสมาชิกยังไม่เข้า
ห้องประชุม 1 คน

๔

ระเบียบวาระที่ 3
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประสงค์ เงินแก้ว
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ก่อนระเบียบวาระที่ 3 นายใจเพชร สว่างเรืองศรี ได้เข้าประชุมสภา
เทศบาลเมืองทับกวาง
พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (วาระที่ 2) แปรญัตติ
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ ซึ่งประกอบด้วย คุณประสงค์
เงินแก้ว คุณไพบูลย์ ชมทวี และคุณเบญจวรรณ ใจสูงเนินขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติครับ
ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาฯที่เคารพ บันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมประสงค์ เงินแก้วนายไพบูลย์ ชมทวีนางเบญจ
วรรณ ใจสูงเนิน ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย
นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมือง ทับกวาง ได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มี มติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่
1เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และกาหนด แปรญัตติภายใน 3 วัน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายประสงค์ เงินแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ชมทวี กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน กรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขแต่อย่างใดให้คงไว้
ตามร่างเดิมทุกประการ เห็นควรได้นาเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน สท.ประสงค์ ครับ ก็ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้อ่าน
รายงานไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแต่
อย่างใด จึงขอความเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561(วาระที่ 2 ) แปรญัตติ ขอให้
ยกมือขึ้น
มีมติเห็นชอบแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 15 เสียง ประธานที่ประชุม ไม่ออกเสียง
1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประสงค์ เงินแก้ว
สมาชิกสภาฯ

พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ
ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(วาระที่ 3 )ตราเทศบัญญัติ สมาชิกฯ
ท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (วาระที่ 3 ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติขอให้ยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561(วาระที่ 3 )ให้เป็นตราเทศบัญญัติจานวน
15เสียงประธานที่ประชุม ไม่ออกเสียง 1 เสียง
พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 2 ) แปรญัตติ
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ
ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาฯที่เคารพ บันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย( เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ
เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมประสงค์ เงินแก้ว นายไพบูลย์ ชมทวี
นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย
นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 1เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
และกาหนดแปรญัตติภายใน 3 วัน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายประสงค์ เงินแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ชมทวี กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน กรรมการ
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา
09.00 น.- 12.00 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ
แก้ไขแต่อย่างใดให้คงไว้ ตามร่างเดิมทุกประการ เห็นควรได้นาเสนอสภา
เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป ขอบคุณครับ
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นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ ฯ ครับ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้อ่าน
รายงานไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแต่
อย่างใด จึงขอความเห็นชอบ สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่2 ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560
(วาระที่ 2) แปรญัตติ ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)
ฉบับที2่ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560 จ านวน 15 เสี ย ง ประธานที่
ประชุม ไม่ออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ
ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560(วาระที่ 3 )ตราเทศ
บัญญัติ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560ขอให้ยกมือครับ

นายณัฐกิตติ์เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่ 3 ) ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติจานวน ๑5เสียง ประธานที่ประชุม ไม่ออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2560 เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่
เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี

ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังต่อไปนี้
กองช่าง
โอนตั้งรายการใหม่
1. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกถนนเทศบาล 1ช่วงที่ 1 จากถนนมิตรภาพ ถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง
ผิวการจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 776 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2
จากชุมชนดินสอพองถึงหน้าซุ้มประตูทางเข้าวัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้น
จราจร ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชนงานไฟฟ้าถนน เป็นจานวนเงิน
3,924,900.- บาท
โอนลด
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1. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
3,302,280.- บาท คงเหลือก่อนโอน 721,580.- บาท โอนลด
262,200.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้
139,200.- บาท คงเหลือก่อนโอน 38,200.- บาท โอนลด 18,000.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งไว้
410,640.- บาท คงเหลือก่อนโอน 72,160.- บาท โอนลด 3,720.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจา
ตั้งไว้ 3,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 3,000.- บาท โอนลด 3,000.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5. งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้
4,214,040.- บาท คงเหลือก่อนโอน 807,802.56 บาท โอนลด
190,602.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
350,040.-บาท คงเหลือก่อนโอน 77,104.73 บาท โอนลด 22,214.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
7. งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้
40,000.- บาท คงเหลื อก่อนโอน 33,540.- บาท โอนลด 33,540.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
บริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
8. งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลื อ
ก่อนโอน 62,064.- บาท โอนลด 62,064.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
9.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 46,545.- บาท โอนลด 35,445.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
10.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลด 5,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน

๘
รายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
11.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 120,000.บาท คงเหลือ ก่อนโอน 7,184.- บาท โอนลด 6,127.- บาท (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
12.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 800,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 236,573.- บาท โอนลด 58,710.- บาท (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงาน
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
13.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลด 5,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
14.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000.-บาท คงเหลือก่อน
โอน20,000.-บาท โอนลด 20,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
15.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถดูด
โคลนเลนและทาความสะอาดท่อระบายน้า ตั้ง ไว้ 9,400,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 42,000.- บาท โอนลด 42,000.- บาท (ตั้ ง จ่ า ยจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
16.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้
150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 150,000.- บาท โอนลด
150,000.- บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนงานบริหารงานเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
17.งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนโดยการปูผิว
จราจรแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกบ้านหัวซอยกลุ่มบ้านหัวนา
หมู่ที่ 6 ถึงสี่แยกบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 3,715,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 3,715,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน
18.งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมปูผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนนิคมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตั้งไว้
5,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000,000.- บาท โอนลด
20,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
19.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงาน ตั้งไว้
4,390,800.- บาท คงเหลือก่อนโอน 692,604.84.- บาท โอนลด

๙
4,204.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ปรากฏในแผนงานการศึ กษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
20.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 372,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 56,610.87.- บาท โอนลด
24,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
21.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
7,250,880.- บาท คงเหลือก่อนโอน 1,193,740.- บาท โอนลด
12,300.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
22.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 4,725,920.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 2,131,352.70 บาท โอนลด 356,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
23.งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 8,121,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 1,482,000.- บาท โอนลด 453,000.- บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
24.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
1,419,120.- บาท คงเหลือก่อนโอน 247,240.-บาท โอนลด 9,660.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
25.งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้
100,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 40,632.- บาท โอนลด 27,632.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
26.งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 28,052.- บาท โอนลด 14,912.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
27.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 43,429.- บาท โอนลด 30,689.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
28.งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 3,000.- บาท โอนลด 3,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )
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ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
29.งบดาเนินงาน โครงการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว้
40,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 34,000.- บาท โอนลด 34,000.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
30.งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาล ตั้งไว้ 300,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 68,000.- บาท
โอนลด 19,160.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
31.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
2,800,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 467,520.- บาท โอนลด
5,300.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
32.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าจ้างลูกจ้างประจา ตั้งไว้
425,520.-บาท คงเหลือก่อนโอน 74,640.- บาท โอนลด 3,720.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
33.งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งไว้
4,355,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 746,537.41.- บาท โอนลด
33,490.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
34.งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจา)เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตั้งไว้
463,740.-บาท คงเหลือก่อนโอน 106,043.20.- บาท โอนลด
34,131.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
35.งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตั้งไว้ 250,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 79,040.- บาท โอน
ลด 17,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
36.งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้
25,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 15,670.- บาท โอนลด 2,770.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
37.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 1,430.- บาท โอนลด 1,430.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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38.งบด าเนิ นงาน ค่าวั ส ดุ ค่า วัส ดุ การเกษตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 10,580.- บาท โอนลด 8,940.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
39.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
40.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000.-บาท
คงเหลือก่อนโอน 11,100.- บาท โอนลด 11,100.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
41.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสารวจตั้งไว้ 10,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
42.งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 15,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 5,370.- บาท โอนลด 3,440.บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
43. งบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ตั้งไว้ 15,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 5,710.65.- บาท โอนลด 2,630.- บาท (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
44.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางานแบบเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จานวน 2 ตัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท คงเหลื อ
ก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
45.งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางานแบบเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 6,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 6,000.- บาท โอนลด 6,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
46.งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาและซ่อม ตั้งไว้ 1,000,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 790,000.- บาท โอนลด 312,210.- บาท (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
47.งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 5,000.- บาท โอนลด 5,000.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานเทศกิจ
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48.งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000.- บาท คงเหลื อ
ก่อนโอน 77,047.28 บาท โอนลด 3,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
49.งบกลาง ค่าชาระดอกเบี้ย(ก.ส.ท.) ตั้งไว้ 380,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 38,869.99.-บาท โอนลด 30,260.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานงบกลาง
50.งบกลาง ค่าบาเหน็จลูกจ้างประจา ตั้งไว้ 155,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 76,160.-บาท โอนลด 43,400.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ปรากฏในแผนงานงบกลาง
สานักปลัดเทศบาล
51.วัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 500,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน
317,649.- บาทโอนลด 200,000.- บาท
52. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000.- บาท โอนลด 200,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน125,700.- บาท โอนลด 90,000.- บาท
53. ค่าจัดซื้อเก้าอี้นวม ตั้งไว้ 240,000.- บาท คงเหลือ 30,000.บาท โอนลด 30,000.- บาท
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
54. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 250,000.บาท คงเหลือก่อนโอน 168,520.- บาท โอนลด 168,520.- บาท
55.โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 350,000.- บาท
คงเหลือ 190,160.- บาท โอนลด 190,160.- บาท
กองการศึกษา
56. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ ตั้งไว้
1,036,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 73,112.- บาท โอนลด
73,112.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
57. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่ ตั้งไว้ 896,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 65,800.- บาท โอนลด 65,800.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)
58. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน
344,109.46 บาท โอนลด 100,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
59. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 6 เครือ่ ง ตั้ง
ไว้ 194,400.- บาท คงเหลือก่อนโอน 66,400.- บาท โอนลด
66,400.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
60. โครงการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดสระบุรี ตั้งไว้
50,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.บาท (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้)

๑๓

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

กองสาธารณสุข
61. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว้ 150,000.- บาท คงเหลือ 128,112.- บาท โอน
ลด 100,000.- บาท
62. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้ 600,000.- บาท
คงเหลือ 25,325.- บาท โอนลด 25,325.- บาท
กองสวัสดิการ
63. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้
800,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน 114,955.- บาท โอนลด
114,955.- บาท
64. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 500,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 14,155.- บาท โอนลด 14,155.- บาท
65. โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 800,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 10,473.- บาท โอนลด 10,473. – บาท
กองช่าง
66. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 8,000,000.- บาท
คงเหลือก่อนโอน 1,471,402.76 บาท โอนลด 126,000.- บาท
รวมเป็นเงินโอนลด 3,924,900.- บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่
พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาต่อไป
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญครับ
- ถ้าไม่มีนะครับ ขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ขอให้ยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจา
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวน ๑5เสียง
ประธานที่ประชุม ไม่ออกเสียง 1 เสียง
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผันงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๑๔
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี

เรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติครับ
ข้าพเจ้า ฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณ ตามเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 , ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 , และ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.ค่าติดตั้งหอถังเก็บน้าประปาบาดาล
ตั้งไว้ 450,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอถังเก็บน้าประปาบาดาล บริเวณสานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15.00 ม. พร้อมติดตั้ง
ตู้ควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง
13/2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
2.ค่าปรับปรุงห้องสุขาสานักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จานวน 12 ห้อง
ตั้งไว้ 800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสุขาสานักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จานวน
12 ห้อง ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง 12/2560 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าห้องแผนที่ภาษี
จานวน 130,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถหน้าห้องแผนที่ภาษี ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ 7/2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังสานักงานสถานธนานุบาล
จานวน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังสานักงานสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทับกวาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวางที่ 8/25560 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
5.ก่อสร้างวางท่อระบายน้าบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
จานวน 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลเมือง
ทับกวาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๑๕

-

0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็กยาวรวม 90.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 60/2560 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
หมวดครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
1.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งไว้ 3,296,000.- บาท
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่รอบสานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง
ภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 , 3 , 6 , 9 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี จานวน 11 จุด ตามแบบมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถดับเพลิงด้านหลัง
เทศบาลและอาคารบ้านพักพนักงาน จานวน 108,000. – บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอด
รถดับเพลิงด้านหลังเทศบาลและอาคารบ้านพักพนักงาน จานวน 3 จุด
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและจอภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง ที่ 9/2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
3.โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ที่พักเวร ตั้งไว้540,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และที่พักเวร คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร บริเวณ หมู่
ที่ 2 ตาบลทับกวาง ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ 3/2560 เป็น
เงิน 540,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ที่พักเวร คสล. 3 ชั้น จานวน 4,600,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันฯและที่พักเวร คสล.3 ชั้น จานวน 1
หลัง ขนาดกว้าง9.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร เป็นเงิน 4,600,000.บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวางที่ 11/2560 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้
2. กองคลัง
โอนตั้งรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน

๑๖

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน
64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม้น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TBหรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จานวน 1 หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base- T หรือ ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม )
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunctionชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน 4 เครื่องๆละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหก
พันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scannerและ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน
มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถ่ายเอกสารได้

๑๗
-

สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง คลัง (ตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม )
- ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800va จานวน 4 ตัวๆละ
2,800 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท
ถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (ตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม )
กองช่าง
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. ซอยหนองบั ว บาน หน้ า บ้ า นนาย
สั มฤทธิ์ นาคปนคา หมู่ที่ 7 ขนาดผิว จราจรกว้า ง 4.00 เมตร ยาว
70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
280.00 ตารางเมตรเป็นเงินงบประมาณ 330,000.- บาท
รายละเอีย ดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือ งทับ กวาง เลขที่
31/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกถนนเทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน
หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
0.50 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตรเป็นเงิน
งบประมาณ 250,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมือง ทับกวาง เลขที่ 11/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ถนนเทศบาล 4 ชุมชนเขามัน หมู่ที่
1 ขนาด ผิ ว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 924.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ 739,200.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน

๑๘
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 65/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยนางทองเยี่ยม
ศรศรี ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ยาว 120.00 เมตร เป็นเงินงบประมาณ 465,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
66/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล 1ช่วงที่ 1
จากถนนมิตรภาพ ถึงหน้าวัดหนองผักบุ้ง ผิวการจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
776 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 จากชุมชนดินสอพอง ถึงหน้า ซุ้ม
ประตูทางเข้าวัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร พร้อมตีเส้นจราจรปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน เป็นจานวนเงิน 3,924,900.- บาทรายละเอียดตามแบบ
แปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 69/2560
6.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนน
เทศบาล 2 ชุมชนเพชรไผ่ทอง ขนาดท่อระบายน้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 270.00 เมตร และบ่อพักขนาด
1.10x1.10 จานวน 30 บ่อ พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 1.10
เมตร x 270.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
297.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 950,000.- บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 47/2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)
7. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยติดตั้ง
เสาไฟฟ้าชนิดเสาเหล็กพร้อมโคมหลอด LED เสาไฟฟ้าแสงสงว่างสูงไม่น้อย
กว่า 7 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จานวน
100 ต้ น ภายในเขตเทศบาลเมื องทั บกวาง เป็น เงิน 5,000,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 44/2559
ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ 4,381,760.- บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
618,240.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน
8. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 7,900.บาท จั ดซื้ อตามหลั กเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณลั กษณะพื้น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เป็น
จานวนเงิน 7,900.- บาท
9 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 21,000.- บาท จัดซื้อตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ

๑๙
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เป็นจานวนเงิน
21,000.- บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจางบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
กันไว้ทั้งสิ้น 11,688,000.- บาท
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจางบประมาณ พ.ศ.
2560
1. โครงการก่อสร้างติดตั้งถังประปา ชุมชนสะพานสาม หมู่ที่ 4 ขนาด
ปริมาตร ความจุ 15.00 ลบ.ม. สูง 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน
งบประมาณ300,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 25/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบัญญัติ ชุมชนหนองบัวบาน
หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว140.00 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
500,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 9/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 6 ซอยข้าง หจก.สุทรญาณ์ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
331,200.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 22/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางไฉน หมู่ที่ 1 ซอยฉัตรกมล
ขนาดผิ ว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ224,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 26/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหนองปู 93 ซอย 1 หมู่ที่ 9 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพ เป็นเงินงบประมาณ500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบ
แปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 17/2560 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านางจอมศรี นาคปนคา หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร เป็นเงิน

๒๐
งบประมาณ201,600.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 32/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้าง หจก.ฉัตรกมล หมู่ที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
เป็นเงินงบประมาณ
480,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับ
กวาง เลขที่ 23/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 11 ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 3
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
480,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับ
กวาง เลขที่ 19/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านญวณ หมู่ที่ 8 ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
170,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 20/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนางสุวรรณ หมู่ที่ 1 ซอยฉัตร
กมลขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280.00
ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ224,000.- บาทรายละเอียดตามแบบ
แปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง ทับกวาง เลขที่ 24/2560 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างโรงเรียนอนุบาลสมถวิล
หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 7/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางคาเงิน ชุมชนบ้านโคกพัฒนา
หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 101.25 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ90,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 6/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางคาพู ชุมชนหนองบัวบาน หมู่
ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 12/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางปราณี ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา
หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ140,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมือง ทับกวาง เลขที่ 5/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางละเอียด กาญจนา ชุมชน
สะพานสอง หมู่ที่ 7 ขนาดผิ วจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ310,500.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 14/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางวาสนา ชุมชนหนองปู 93
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
630.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ500,000.- บาทรายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 13/2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
17.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่สมาน แก่นพุทธา หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ360,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
29/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล 4 ชุมชนบ้านเขามัน หมู่
ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร เป็นเงิน
งบประมาณ470,000. บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 10/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเทศบาล 5 ซอย 11 ชุมชนเฟื่องฟ้า
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
486,000.- บาทรายละเอี ย ดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมื อ ง
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ทับกวาง เลขที่ 39/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า และบ่อพัก คสล.
บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 6 ช่วงบ้านนางเรณู ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 9
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 1.10x1.10 เมตร
จานวน
5 บ่อ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
เป็นเงินงบประมาณ300,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 38/2560 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนเทศบาล 3 ชุมชนหัวเขาเกตุ
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 16/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
22.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนางโสพิศ วรศักดิ์ ชุมชนบ้านเขาเกตุ
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
250,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 15/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
23.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.บริเวณหน้าบ้านนายถนอมศักดิ์
ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ 7 ขนาดราง
ระบายน้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 142.00
เมตรเป็นเงินงบประมาณ 500,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 33/2560 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
24.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยเตาปูน หมู่ที่
9 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึ กเฉลี่ ย 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร
เป็นเงินงบประมาณ420,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทั บกวาง เลขที่ 18/2560 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
25.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยบ้านนางธิดา
รัตน์ สุขชื่น หมู่ที่ 8 ขนาดรางระบายน้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว 22.00
เมตร เป็นเงินงบประมาณ99,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 40/2560 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
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26.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หน้าบ้าน สท.จันที สี มาลา หมู่ที่ 7
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร พร้อม
ฝารางระบาย คสล. เป็นเงินงบประมาณ500,000.- บาทรายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 28/2560 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
27.โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณวัดบ้านโป่ง หมู่ที่ 6 ยาว 160.00
เมตร เป็นเงินงบประมาณ400,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 27/2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
28.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายมนัส มาปิน หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
414,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 44/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
29.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพชรไผ่ทอง ซอย 4 (ช่วงที่ 2) ชุมชนเพชร
ไผ่ทอง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตรเป็นเงิน
งบประมาณ 175,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 41/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน
30.โครงการก่ อสร้ างถนนแอสฟัล ติกคอนกรี ต ซอยบ้า นหั ว นา หมู่ที่ 6
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
400,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับ
กวางเลขที่ 35/2560ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน
31.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยนางสายใจ
ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 110.00 เมตร เป็นเงินงบประมาณ420,000.- บาทรายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 43/2560 ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
32.ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนายประสพสุข หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
480,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 21/2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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33.ปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านเพชรน้าหนึ่ง หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร เป็นเงินงบประมาณ
500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 30/2560
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
34.ปรับปรุงถนน คสล.ซอยข้ามฝายชลประทานทับกวาง ชุมชนบ้านโป่ง
พัฒนา หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมผิวพื้น
สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.40 เมตร หนา 0.05 เมตร
เป็นเงินงบประมาณ500,000.- บาทรายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 8/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
35.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้ งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ชุมชนบ้านน้าพุ หมู่ที่ 10 เป็นเงินงบประมาณ 500,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
37/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสาธารณูปการ
36.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ 2 เป็นเงินงบประมาณ 500,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
36/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสาธารณูปการ
รวมเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่1 ประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กันไว้ทั้งสิ้น 13,625,300.- บาท

-

รวมเป็นเงินกันทั้งสิ้น 17,909,500.-บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงาน บริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน ๒
เครื่อง เป็นเงินจานวน 60,๐๐0.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาทเป็นเงินจานวน
60,000.- บาท

๒๕
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ
8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู ่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู ่บนแผงวงจรหลั ก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจานวน1 หน่วยตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๒ เครื่อง เป็น
เงินจานวน 5,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จานวน ๒ เครื่องๆ
ละ 2,800.- บาท เป็นเงิน 5,600.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีกาลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

๒๖

-

-

กองการศึกษา
งบประมาณรายจ่า ย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน
( 8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
240 GB จานวน 1 หน่วย
มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :
1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

๒๗

-

-

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
2.ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุห์พร้อม) ที่เกิดชารุดและเกิดความเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่1/2559ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
3.ก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์) ตั้งไว้
500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เล่ต์) จานวน 1 ป้ายขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 2.90 เมตร เป็นเงิน
500,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับ
กวาง เลขที่ 01/2560ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
4.โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อพัก คสล.บริเวณโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1
(สมุห์พร้อม) หมู่ที่ 7 จานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้าและบ่อพัก คสล. บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) หมู่ที่ 7 ท่อระบายน้าขนาด Ø
0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
07/2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
5. ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม)
หมู่ที่ 7 จานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุห์พร้อม) หมู่ที่ 7ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 558.00

๒๘
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลเมืองทับกวาง ที่
02/60ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6. เทลาน คสล. บริเวณข้างสนามฟุตซอลหลัง สนง.เทศบาลเมือง ทับ
กวาง จานวน 500,000 บาท

-

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลาน คสล. บริเวณข้างสนามฟุตซอล หลังสานักงาน
เทศบาลเมืองทับกวาง หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 16.25 ยาว 44.00
เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 715.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 03/60 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่างๆ
7. ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเล่ต์)
จานวน 9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตร
ประไพชาเล่ต์) อาคารเรียน 4 ชั้น 9 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) จานวน 1
หลัง เป็นเงิน 9,000,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง ที่ 06/2560ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
กองสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
จานวน 4,300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รายละเอียดด้งนี้ เป็น
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและด้นขยะด้วยระบบไฮโดรลิค จานวน
1 คัน ขนาดความจุไม้น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตัวถังบรรทุกขยะ สร้างด้วย
อลูมิเนียมหนาไม่น้อย
กว่า 3 มม. ส่วนพื้นใช้แผ่นอลูมิเนียมจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ
ISO เป็นเงิน 4,300,000.- บาท ราคาไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงินข้อ 59
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครอง

๒๙

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประสงค์ เงินแก้ว
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรี
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
-

ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณาต่อไป
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ เรียนเชิญครับเรียนเชิญ ส.ท.ประสงค์ฯ
ครับ
ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาฯ ขออนุญาตไปหน้าที่ 4 ครับกองช่าง
โครงการที่ 1 ปรับปรุงถนน คสล.ซอยหนองบัวบาน หน้าบ้านนายสัมฤทธิ์
นาคปนคา หมู่ที่ 7 แต่โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางจอมศรี
นาคปนคา ซึ่งเป็นภรรยา หมู่ที่ 6 อันนี้ไม่ทราบว่าโครงการซ้าซ้อนหรือ
อย่างไรครับ
เชิญท่านนายกฯครับ
ผมให้ท่านรองนายกฯชี้แจงครับ
สาหรับสองโครงการนี้ไม่ซ้าครับ บริเวณหน้าบ้านนายสัมฤทธิ์ มีน้าท่วมขัง
ทุกปีครับ อันนี้เป็นการรื้อถนนเดิม จะเป็นการเทถนนคอนนกรีตใหม่ ไม่ซ้า
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ เรียนเชิญ
ครับ
ถ้าไม่มีนะครับ ขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณี
ยั ง ไม่ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก ผั น งบประมาณ ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณพ.ศ.2560 ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2560 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จานวน ๑5เสียง ประธานที่ประชุม ไม่ออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 9
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประสพสุข บุดดาพันธ์
สมาชิกสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
เรียนท่านส.ท.ประสพสุข ฯ ครับ
ผมมีข้อสงสัยเรื่องโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี เป็นการก่อสร้างช่วงถนนเคมีแมน ถึงถ้าโพธิ์สัตว์ หรือว่าจะ
เลี้ยวผ่านไปทางบริษัท ทีพีไอเลยครับ

๓๐
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี
นายสุรศักดิ์ สมภักดี

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประสงค์ เงินแก้ว
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายแก้ว ทุยะนา
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านผู้บริหารตอบคาถามท่านสมาชิกครับ
เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่างชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ สาหรับถนนที่ออกไปจะเป็น
จุดเริ่มต้นจะเป็นบริเวณหน้าบริษัท ทีพีไอ ถึง บ้านถ้าระยะทางประมาณ
2,400 เมตร ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ได้ผ่านวาระไปแล้ว 7,400,000 กว่า
บาท
ขอเชิญท่านส.ท.ประสงค์ฯ ครับ
ขอบคุณครับท่านรองประธานสภาฯที่เคารพชุมชนเพชรไผ่ทองซอย 3
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้าท่วมขัง อยากจะให้ทางท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร
เข้าไปแก้ไข้ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งถนนเป็นทาง
ลูกรัง มีน้าท่วมขัง อยากจะให้ช่วยแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากว่ามีเด็ก
นักเรียน มีประชาชนเข้าออกบริเวณนั้นเป็นจานวนมาก ขอบคุณครับ
เรียนเชิญท่านนายกฯครับ
ทางเข้าตรงนี้มีปัญหามานานแล้ว ช่างคงเดช เดี๋ยวเอาเอซีบีไปวิดน้าออก
และนารถไถมาปาดเลย ก็จะบรรเทาไปได้ก่อน ครับคุณครับ
เรียนเชิญท่านส.ท.แก้วฯครับ
กราบเรียนท่านรองประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร ถนนคสล.ผมอยากจะ
ฝากกองช่าง และผู้บริหารที่ทามา มันไม่ได้ผลเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
เพราะขอบถนนได้ 5 ซ.ม. กลางถนนแค่ 2 ซ.ม. ดูตัวอย่างบ้านต้น จะเห็น
ได้จัดเลยตรงข้างได้ฝั่งซ้ายขวาได้หมดทุกเส้นเหมือนกันหมดครับ อยากฝาก
ถึงท่านผอ.กองช่าง แบบแปลงออกแบบนี้แล้วมันเสียหายต่อเทศบาลเมือง
ทับกวาง ตอนนี้มันพังแทบทุกเส้นแล้ว ทีนี้เราก็ร้องเรียนกัน พอร้องเรียนก็
เดือดร้อนกันทั้งหมด ทั้งผู้รับเหมา ทั้งผู้บริหาร ที่ผมพูดเพราะเป็นห่วงทุก
คนไม่อยากจะให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น ต่อไปนี้เป็นลาดยางจากงบสระบุรี
งบของเราก็ดี จริงๆผมเสนอไปแล้วว่าผมไม่เอาเพราะรถ สิบล้อบ้านเรา
เยอะพอวิ่งหนักๆ ถนนก็พังเพราะน้าหนักเกิน ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านส.ท.แก้ว ฯ ครับ เรียนเชิญท่าน นายก ฯ ครับ
ผมให้รองนายกฯ ตอบครับ

๓๑
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านรองประธานสภาฯ สาหรับมาตรการเมื่อก่อนเราไม่พูดถึงนะครับ
ว่ากันปัจจุบัน และอนาคตปัจจุบันเรื่องทางลาดยางบางเส้นเราก็อยากจะ
เลี่ยง แต่มันเลี่ยงไม่ได้ มีการเจาะเช็ควัดความหนาปัจจุบันนี้ไม่ได้ปล่อยปะ
ละเลยอดีตที่ผ่านมาเรามีการตรวจเช็ดคุณภาพวัสดุก่อนที่จะนามาใช้ และมี
เอกสารยื่นยันมาตรฐานของวัสดุที่นามาใช้ ขอให้ท่านสมาชิกฯสบายใจได้
ครับว่าไม่มีนะครับที่ว่าลาดยาง 5 ซ.ม. ไม่มีครับรับรองได้ครับ ขอบคุณ
มากครับ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี

ผมฝากผอ.กองช่างขอให้เข็มงวดหน่อยครับเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของ
ทางราชการ ขอบคุณมากครับ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายประพัฒน์ เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ฯ ครับ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายธณัท บารุงราษฎร์
สมาชิกสภาฯ

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพผมขออนุญาตถามเรื่องถนนลาดยาง
เขามีประกันไหมหรืออย่างไรครับ เพราะว่าตอนนี้ที่ท่านนายกฯทาคอนกรีต
จากสามแยกที่ไปบ้านดงตอนนี้ถนนมันพังหมดตอนนี้ถนนตรงไหล่ทางดู
ไม่ได้เลย ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านส.ท.ประพัฒน์ ฯ ครับ เรียนเชิญท่าน รองบุญส่งฯ ครับ
เรียนท่านรองประธานสภาฯ มีการรับประกันผลงานอยู่ที่2 ปี ช่วงจะถึงโค้ง
ตอนนี้ไหล่ทางเริ่มเสียหายช่วงนี้มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ด้วยเป็นในช่วง
ก่อสร้างแต่เรื่องรับรองผลงานคือ 2 ปี ครับวางค่าประกันอยู่ที่ 5%
ของราคางานเพราะก่อนที่เขาจะไถ่ถอนเงินประกันทางกองช่างเราก็จะมี
การการออกตรวจเนื้องานว่ามีอะไรเสียหาย ถ้าหากว่าเสียหายให้เขาแก้ให้
เขาซ่อมถ้าหากเขาไม่ซ่อม เราจะหักเงินที่ประกัน 5 % และหาผู้รับเหมา
ซ่อมแทน ขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ครับ เรียนเชิญส.ท.ธณัทฯครับ
เรียนท่านรองประธานสภาฯและผู้บริหารทุกท่านครับ ผมอยากถามเรื่องรถ
สิบล้อที่วิ่งทุกวันนี้มีการควบคุมน้าหนักกันบ้างไหม ตอนนี้ถนนเส้นทางไป
บ้านโคกรูสึกจะเสียหายหมดแล้ว รถที่มีน้าหนักวิ่ง เขาขออนุญาตทาง
เทศบาลบ้างหรืเปล่า และทางระบายน้าแถวบ้านยางแตกอีกแล้ว เหมือนไม่
แข็งแรงผมอยากแนะนาว่าใส่เหล็กเส้นใหญ่ๆหน่อย เพราะรถไปเหยียบนิด
เดียวก็แตกแล้ว อยากให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยผมฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณท่านส.ท.ธณัทฯ ครับ เรียนเชิญท่านรองบุญส่ง ฯ ครับ

๓๒
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรี

นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกสภาฯ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรี
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์
ประธานที่ประชุม

เรื่องรถวิ่งน้าหนักเกิน เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ว่าคนในพื้นที่เป็นหลัก พอพูด
กันไปก็จะกระทบ ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องที่โคนลงมาถนน และ
เรื่องที่น้าหนักเกินก็ให้ทางเทศกิจออกไปดูประจาครับ อีกเรื่องหนึ่งคือฝา
ทางระบายน้าร่วมกับบ้าน ส.ท.ญาเก่า ช่วงนั้นแบบที่เราก่อสร้างไม่มีการ
เสริมเหล็กของฝาบ่อ ซึ่งในแบบเป็นถนนคอนกรีตล้วนๆ และมีเหล็กเส้นพอ
รถใหญ่ไปเหยียบยังไงก็แตก เพราะก็ต้องให้ทางกองช่างอันไหนแตกก็ไปทา
เป็นฝาคอนกรีตเสร็จ เมื่อวันสองวันก่อนมีฝารางได้แตกช่วงรางที่มีรถวิ่งถ้า
วิ่งเบาๆไม่เป็นไร แต่ถ้าวิ่งเร็วๆของๆเราจะเสียหาย ยังไงผมจะให้ทางเทศกิจ
ออกไปดูแลอีกครั้งครับ
ขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ครับเรียนเชิญท่านส.ท.ธวัชชัย ฯ ครับ
ฝากท่านผู้บริหารชาวบ้านขอความอนุเคราะห์ชุมชนหนองบัวบาน ทาง
เทศบาลได้เข้าไปดูแลเอาหินคลุกไปถมทางเข้าร้านอารีย์ พอฝนตกน้าจะ
เซาะหินคลุกออกไปฝากผู้บริหารให้ไปดูแลเรื่องนี้ ถ้าเป็นไปได้ผมว่าเราเอา
เครือ่ งจักรไปลอกหน้าดิน และบดอัดให้แน่นฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณส.ท.ธวัชชัยฯ เรียนเชิญท่านนายก ฯ ครับ
จ่าคงเดชครับที่ผมฝากไปเมื่อเช้า หนองบัวบานที่ว่าจะเอายางมะตอยไปลง
ท่านทาเส้นนั้นให้เลยมาหน้าติดถนนมิตรภาพ ทาเป็นสองช่วงนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านนายก ฯ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
( ลงชื่อ )
(สุทธิกานต์ ศกุนตนาค)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
( ลงชื่อ )
(นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ)

ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

ผู้บันทึกการประชุม

ตรวจรายงานการประชุม

