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ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 2561
วันจันทร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
----------------------๑. นางวิบูลยศิริ
๒. นายไพบูลย
๓. นายประพัฒน
๔. นายประสงค
๕. นายธวัชชัย
๖. นายจันที
๗. นายประสพสุข
๘. นางเบญจวรรณ
๙. นายวิทยา
๑๐. นายพรมมา
๑๑. นางวาสนา
๑๒. นายชัยพฤกษ

บุญพัฒน
ชมทวี
เผื่อนจันทึก
เงินแกว
ทองเหลือง
สีมาลา
บุดดาพันธ
ใจสูงเนิน
การะเกตุ
นอยเสนา
จิรารัตน
ฉายพุทธ
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เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

1. นายณัฐกิตติ์
เทียนอินทร
2. นางสมใจ
คําสัตย
3.นายแกว
ทุยะนา
4. นายธณัท
บํารุงราษฎร
5. นางทิพยวรรณ บุญศิริ
6.นายใจเพชร
สวางเรืองศรี

รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
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๑. นายสมหมาย
๒. นายบุญสง
๓. นายสมพงษ
๔. รอยตรี กําจัด
๕. นายโกศล
๖. นายสมคิด
๗. นายชาณุพงศ
๘. นายมานพ
๙. นายเฉลิมเกียรติ
๑๐. นางละเอียด

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง

แดงประเสริฐ
แดงประเสริฐ
หมอนภักดี
วันดี
จั่วกี่
รุจิจิตร
บุดดาพันธ
หรั่งกิจ
ฉายพุทธ
ดวงทอง
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๑๑. นายวรเศรษฐ
๑๒. นายชุมพล
๑๓. น.ส.ปริศนา
๑๔. นายสุรศักดิ์
๑๕. น.ส.องคอร
๑๖. นางเกษร
๑๗. น.ส.วนิดา
๑๘. นางปลายออ
๑๙. นางเกษร
๒๐. น.ส.สิริกรานต
๒๑. นางบุศรา
๒๒. นายสิทธิชัย
๒๓. นางลภัส
๒๔. นางสวรรยา
๒๕. นางละออ
๒๖. นายฤกษณรงค
๒๗. น.ส.นริศรา
๒๘. จ.อ.คงเดช
๒๙. น.ส.ฐิตาภรณ
๓๐. น.ส.รุงทิพย
๓๑. นายวัชรินทร
๓๒. นายทสพล
๓๓. ส.อ.สุทธิกานต
๓๔. นางกิตติภา
๓๕. นางสุพรรณศร
๓๖. นายวรวุธ
๓๗. น.ส.สุรีรัตน
๓๘. น.ส.วราภรณ

ตระกูลน้ําผึ้ง
สุทธิจักร
โชคพิพฒ
ั น
สมภักดี
วงคเวียน
ระมั่งทอง
แดงเพลิง
ปญจะโรทัย
ระมั่งทอง
ดํามณี
วรรณมณีโรจน
โกคูณ
ชิดชอบ
โสพึ่งไทย
จุลวัฒนะ
รองเมือง
เพชรวีระ
สุดใจ
สวางแจง
พุทธจันท
เมธีกุล
ชิดชอบ
ศกุนตนาค
พระเพ็ชร
แทนสูงเนิน
อวบสันเทียะ
รัตนเพิ่ม
พฤทธิสาริกร

ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
ผูจัดการสถานธนานุบาล
เจาพนักงานปองกันชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ
ผช.เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา
๑0.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 6 วาระ
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ระเบียบวาระที่ 1
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.
2561- 2564) เพิ่มเติ มและเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 3 ของเทศบาลเมือง
ทั บ กวาง ดว ยเทศบาลเมื องทั บ กวาง ไดดําเนิน การจัด ทําแผนพัฒ นาสี่ ป
(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมือง
ทับกวาง เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ซึ่งผูบริหารไดอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว เพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 9 (3)เทศบาลเมืองทับกวาง
จึ ง ประกาศใช แ ผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองทับกวาง ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561
2. ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปด โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช (RUN FOR MOM) ประจําป 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม
2561 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่
สอง ประจําป พ.ศ. 2561 วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองทั บกวาง สมัยสามั ญ สมัย ที่ส อง ประจํ าป พ.ศ. 2561 วัน จัน ทรที่
4 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุม
ฯ หรื อ ไม ถา ไม มี ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ กท านใดรั บ รองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.
2561 วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561 เชิญลงมติคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. 2561 วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561
จํานวน ๑0 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ ๑) รับหลักการ
เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ขาพเจานายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
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คณะผู บ ริ ห าร ได จั ด ทํ า ร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกําหนดนโยบายแนวทางงบประมาณ การ
ประมาณการรายรั บ การประมาณการรายจ า ย โดยมี ส าระสํ า คั ญ ใน
เทศบัญญัติดังตอไปนี้
1. ประมาณการรายรั บ ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลฯ ได
ประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไป จํานวน 247,318,700 บาท
(สองรอยสี่สิบเจ็ดลานสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) ดังนี้
ก. รายไดภาษีอากร
- หมวดภาษีอากร
จํานวน 41,880,000 บาท
(สี่สิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหมื่นบาทถวน)
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตจํานวน 1,445,800 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน 2,010,100 บาท
(สองลานหนึ่งหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน)
- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 250,200 บาท
(สองแสนหาหมื่นสองรอยบาทถวน)
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน 521,600 บาท
(หาแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
- หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถวน)
ค.เงินชวยเหลือ
- หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 144,910,000 บาท
(หนึ่งรอยสี่สิบสี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
- หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน 56,300,000 บาท
(หาสิบหกลานสามแสนบาทถวน)
2. งบประมาณรายจ า ยทั่ ว ไป ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562 ได ตั้ ง
งบประมาณรายจายไว
จํานวน 247,260,660 บาท (สองรอยสี่
สิบเจ็ดลานสองแสนหกหมื่นหกรอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน
49,561,060 บาท
(สี่สิบเกาลานหาแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถวน)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 47,920,800
บาท
(สี่สิบเจ็ดลานเกาแสนสองหมื่นแปดรอยบาทถวน)
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
จํานวน
38,855,500 บาท
(สามสิบแปดลานแปดแสนหาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน)
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แผนงานสาธารณสุข
จํานวน
13,180,800 บาท
(สิบสามลานหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดรอยบาทถวน)
แผนงานสังคมสงเคราะห
จํานวน
4,551,000
บาท
(สี่ลานหาแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
แผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน 55,579,526 บาท
(หาสิบหาลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยยี่สิบหกบาทถวน)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน
5,259,000 บาท
(หาลานสองแสนหาหมื่นเกาพันบาทถวน)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 3,589,000 บาท
(สามลานหาแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
จํานวน 28,763,974 บาท
(ยี่สิบแปดลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเการอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)
3. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
3.1 ประมาณการรายรับเฉพาะการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาน
ธนานุ บาลเทศบาล เมืองทับ กวาง ไดป ระมาณการรายรับ ไว จํ านวน
8,140,000 บาท (แปดลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) ดังนี้
ก.หมวดรายได
- กําไรจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน)
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน 50,000 บาท
(หาหมื่นบาทถวน)
- ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน 5,400,000 บาท
(หาลานสี่แสนบาทถวน)
- รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
50,000 บาท
(หาหมื่นบาทถวน)
ข.รายไดอื่น
- เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30%
จํานวน 492,000 บาท
(สี่แสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน)
- ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 820,000 บาท
(แปดแสนสองหมื่นบาทถวน)
- บําเหน็จรางวัล รอยละ 20
จํานวน 328,000 บาท
(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
3.2 ประมาณการรายจ า ยเฉพาะการ ในป ง บประมาณ พ.ศ.2562
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง ไดประมาณการรายจายไว จํานวน
6,583,000 บาท (หกลานหาแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน) ดังนี้
แผนงานงบกลาง
จํานวน 2,600,000 บาท
(สองลานหกแสนบาทถวน)
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นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

แผนงานการพาณิชย
จํานวน 3,983,000 บาท
(สามลานเกาแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน)
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เหตุผล
เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 สําหรั บใชเ ปนหลั กการจายเงินของเทศบาล คณะผูบ ริหาร จึงขอ
เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อสภาเทศบาลเมืองทับกวางพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ
เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ทานคณะ
ผูบ ริ หาร และผูเขารวมประชุมครับ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดว ย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติราง
ขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํ า นวนผู ที่อ ยู ใ นที่ ป ระชุ มจะเป น ผู เ สนอก็ ได เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
ทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธาน
ที่ ป ระชุ ม เป น ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่
สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
สภาท องถิ่ น มี มติ รั บ หลั กการแหง ร า งข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณนั้ น ข อ 49
ญั ตติ ร างขอ บัญ ญั ติที่ส ภาทองถิ่น ลงมติรั บ หลั กการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติ
นั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยไหมคะ
เรียนเชิญ ทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ
ขอบคุณทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผม
หารือ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 กับประมาณ
การรายรับตัวเลขของป 62 ทําไมถึงไมตรงกันครับ เอกสารเลมเหลือง
หนาที่สองครับ
เรียนเชิญทานเลขาฯ คะ
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นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสพสุข บุดดาพันธ
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นายประสพสุข บุดดาพันธ
สมาชิกสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ
นายประสพสุข บุดดาพันธ
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ประมาณการรายรับ จะรับมากกวารายจาย ประมาณการรายรับอยูที่
247,318,700 บาท แตเรามาจาย 247,260,660 บาท คือประมาณ
รายรับจะมากกวารายจายครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ
ผมมีขอสงสัยหนา 76/91 ทําไมมีโครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟาแตไมมี
ตัวเลขครับ
เรียนเชิญทานเลขาฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ เปนโครงการทั้งหมดตั้งแตป 59,60,61,62
บางรายการที่ทําป 59 ก็จะมีรายการป 59 รายการป 60 ก็จะมีแคป 60
และบางรายการมีในป 62 ป 59 ป 60 ป 61 ก็จะเปน 0 และจะมา
ปรากฏในป 62 ที่เขียนวา 100 % จะเปนรายการใหรูวาตั้งแตป 59 – ป
61 งบประมาณไดจัดอะไรไวบาง บางอันที่มีเฉพาะป 62 ก็จะเปน 0 มา
ตลอด ก็ถาดําเนินการก็จะปรากฏตัวเลข บางปที่มีอยูในป 62 ก็จะเปน 0
บางรายการที่มีเฉพาะป 59 ก็จะมีป 59
อยางเชนโครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา บริเวณชุมชนบานถ้ําพัฒนา (กลุม
บานจอ) หมูที่ 10 และโครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา บริเวณชุมชนบานโปง
พัฒนา หมูที่ 6 ทําไมถึงเปนศูนยเปอรเซ็นทุกป
มีในแผนพัฒนา แตเราไดดําเนินการไปแลว ก็จะเปนศูนยเปอรเซ็นทั้งหมด
รับทราบครับ
สมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ
ถาไมมี ขอมติเห็นชอบญัตติเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562(วาระที่ ๑) รับหลักการ
สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ ๑) รับหลักการ ดวยคะแนนเสียงจํานวน
10 เสียง ประธานฯ ไมออกเสียง 1 เสียง

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ ตอไปคงจะตองมีการ
กําหนดการระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ โดย
เราจะใชคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม จํานวน 3 ทาน 1 ส.ท.ประสงค
เงินแกว 2. ส.ท.เบญจวรรณ ใจสูงเนิน และ 3 ส.ท.ไพบูลย ชมทวี มีสมาชิก
ท า นใดเห็ น เป น อย า งอื่ น และจะเสนอรายชื่ อ สมาชิ ก เทศบาลเป น
คณะกรรมการหรือไม เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเพิ่มเติม ขอมติคะ
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มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน 1 ส.ท.ประสงค
เงินแกว 2. ส.ท.เบญจวรรณ ใจสูงเนิน และ 3 ส.ท.ไพบูลย ชมทวี
จํานวน 10 เสียง ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงเรื่องกําหนดคําแปรญัตติคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

นางวาสนา จิรารัตน
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

การแปรญัตติคณะกรรมการตองกําหนดใหสมาชิกฯ ยื่นขอเสนอการแปร
ญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง คณะกรรมการพิจารณาแลวแจงใหสมาชิกฯ
ทราบกอนประชุมไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงเชนเดียวกันครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสงคฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอเวลาผูที่ประสงคจะเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ใหเสนอไดทุกเวลา ทุกสถานที่ หลังจากเลิก
ประชุมสภาฯ มีกําหนด 3 วัน จนถึงวันศุกร ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา
09.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่มประชุมกรรมการแปรญัตติ ในวัน
ศุกรที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.00 น. สวนการประชุมสภาฯ
(วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ ผมเสนอเปนวันพุธ
ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ตามที่ทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว เสนอวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 และประชุมสภาฯ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระที่3) ตราเทศบัญญัติ ในวันพุธที่
15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. มีสมาชิกฯทานใดเห็นชอบ ขอเชิญ
ลงมติคะ
ในวันที่ 10 สิงหาคม เรามีโครงการวิ่งฯ กันมันจะขัดกันหรือเปลาคะ
หลังจากโครงการวิ่งฯ เสร็จประมาณ 08.00 น.ก็ประชุมกันได ไมนาจะมี
ปญหาอะไรนะคะ ตามที่ทาน ส.ท.ประสงค ไดเสนอมา ทานใดเห็นชอบขอ
ใหยกมือคะ
มีมติเห็นชอบกําหนดวันประชุมการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 2) แปรญัตติ และ(วาระ
ที่ 3) ตราเทศบัญญัติ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
จํานวน 10 เสียง ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา)

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติขออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 กองการศึกษา
ไดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบานพัก งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 118,700
บาท มีรายละเอียดการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายดังนี้
ขอความเดิม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน สถ.
ศพด.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 118,700 บาท
- เพื่อจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ ตั้งจายจากเงิน
รายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หนา 28ลําดับที่ 3
ขอความใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน 2
ชั้น) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 118,700 บาท
-เพื่อจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อาคารเรียน 2 ชั้น) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 หนา 28ลําดับที่ 3
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ทั้ ง นี้ เ ป น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3 )พ.ศ. 2543 หมวด ๔การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุ ณภาพ
เปลี่ ย น หรื อเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ก อ สร างให เ ป น อํ านาจอนุ มัติ ของสภา
ท อ งถิ่ น ขอได โ ปรดเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งทั บ กวางเพื่ อ
พิจารณาตอไป
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ
ถาไมมีขอมติเห็นชอบญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา) ทานใดเห็นชอบ
ของใหยกมือคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 พ.ศ. 2561 (กองการศึกษา) จํานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อไปตั้งเปนรายการใหม
เชิญทานสมาชิกฯ เสนอญัตติตอที่ประชุมคะ
ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้
สํานักปลัดเทศบาล
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
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1. พัดลม ขนาดพัดลมเสนผาศูนยกลาง 7.31 ม.พรอมติดตั้งอุปกรณ
บริเวณหลังคาโรงจอดรถ ตั้งไว 250,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลม ขนาดพัดลมเสนผาศูนยกลาง 7.31 ม.พรอม
ติดตั้งอุปกรณ บริเวณหลังคาโรงจอดรถดับเพลิงดานหลังสํานักงานเทศบาล
เมืองทับกวาง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 250,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. เครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา ตั้งไว 403,200.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องออกกําลังกายลูวิ่งไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง เปน
เงิน 403,200.- บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3. เครื่องออกกําลังกายเครื่องเดินวงรี
ตั้งไว 56,500.- บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องออกกําลังกายเครื่องเดินวงรี จํานวน 1 เครื่อง เปน
เงิน 56,500.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4. จัดซื้อจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้ง
ไว 488,500.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
ทับกวาง เปนเงิน 488,500.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.เครื่องปรับอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดไมนอยกวา 32,000 บีทียู ตั้ง
ไว 80,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดไมนอยกวา
32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 80,000.- บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
6. เครื่องเลื่อยยนต
ตั้งไว 24,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000.บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
7. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมที่พักเวร ตั้งไว
500,000.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมที่พักเวร จํานวน
1 แหง เปนเงิน 500,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
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แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบลงทุน
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
8. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงินรายได ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป
ปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ตั้งไว
17,000. – บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงิน
รายได ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรปปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
10. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA
ตั้งไว 5,800.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงินรายได ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรปปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รวมขออนุมัติโอนตั้งจายเปนรายการใหม 1,855,000.- บาท
โอนลดงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
งานวันรัฐพิธี
ตั้งไว 3,500,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานวันรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ หรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเปนกรณีพิเศษ เชนงานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งาน
12 สิงหามหาราชินี งาน 5 ธันวามหาราช งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
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ที่ 10งานเทิดพระเกียรติ วันปยมหาราช วันจักรี และงานพิธีการทาง
ศาสนาพุทธและงานพิธีพราหมณตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป (00111)ตั้ ง ไว
3,500,000.- บาท ใชไป 649,185.- บาท คงเหลือ 2,850,815. บาท ขออนุมัติโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม 1,855,000.- บาท
(หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
โอนตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 726,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบมีชองวางดานหลังคนขับสามารถเปดได
จํานวน 1 คัน พรอมหลังคาผาใบ มีที่นั่งสองแถว
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 726,000.- บาท
โอนลดงบประมาณ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
1.วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 600,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
553,682.- บาท ขอโอนลดจํานวน 300,000.- บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
2.วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 640,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 251,175.-บาท ขอโอนลดจํานวน 188,175.- บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
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หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุการเกษตร
3.วัสดุการเกษตรตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 45,360.-บาท
ขอโอนลดจํานวน 37,825.- บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
4.เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 720,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
200,000.-บาท ขอโอนลดจํานวน 200,000.- บาท
รวมโอนลดทั้งสิ้น 726,000.- บาท
กองการศึกษา
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการกอสรางอางลางหนาและที่แปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)จํานวน 400,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางหนาและที่แปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 2 แหง สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีอางลางหนาและที่แปรง
ฟนที่ถูกสุขลักษณะ วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวางเลขที่ 04 /2561 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 39ลําดับที่ 4
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 400,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
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-เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,756,200 บาท คงเหลือกอนโอน
1,711,227.61 บาท ขออนุมัติโอนลด 400,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
2. โครงการปรับปรุงสนามหญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ
จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสนามหญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 1
แหง เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ มีทัศนียภาพที่เรียบรอย สวยงาม
วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 05 /2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 40ลําดับที่ 5
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 200,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสวนราชการจํานวน 8,032,000 บาท คงเหลือกอนโอน
224,000 บาท
โอนลด 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
3.โครงการจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็กสําหรับระดับอนุบาลศึกษา
จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับระดับอนุบาล
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

16
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) เพื่อใหมีหองเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม
ตามวัยวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 06 /2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 103 ลําดับที่
10
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 500,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
3.1.เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,756,200 บาท คงเหลือกอนโอน
1,311,227.61 บาท โอนลด 71,380 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
3.2 คาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน
1,040,000 บาทคงเหลือกอนโอน 139,000 บาท โอนลด
139,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.3 คาอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)
จํานวน 740,000 บาทคงเหลือกอนโอน 141,000 บาท โอนลด
141,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) จํานวน 873,799 บาท คงเหลือกอน
โอน 425,519 บาท โอนลด 148,620 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
รวมโอนลดงบประมาณ 500,000 บาท
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
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ครุภัณฑสํานักงาน
4. จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 99,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 55 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 1,800 บาท เปนเงิน 99,000 บาท เพื่อใชในงาน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) ราคาไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 53ลําดับที่ 33
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 99,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
-เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,756,200 บาท คงเหลือกอนโอน
1,239,847.61 บาท โอนลด 99,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
5. จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 10
เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,800 บาท เปนเงิน 18,000 บาท เพื่อใชใน
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต) ราคาไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดใน
ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43ลําดับที่ 1
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 18,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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-เงินอุดหนุนสวนราชการจํานวน 8,032,000 บาท คงเหลือกอนโอน
24,000 บาท โอนลด 18,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
6. จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ จํานวน 6,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ จํานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท เพื่อใชใน
งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ราคาไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 45ลําดับที่ 8
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 6,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนสวนราชการจํานวน 8,032,000 บาท คงเหลือกอนโอน
6,000 บาท
โอนลด 6,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
7. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน
129,600 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 32,400 บาท เปนเงิน 129,600 บาท ของโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง ราคา
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และคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ ประจําป 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 44ลําดับที่ 5 รวมโอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม 129,600 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทับ
กวาง 1 (สมุหพรอม)
จํานวน 1,280,222 บาท คงเหลือกอนโอน 462,357 บาท โอนลด
129,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน
72,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด26,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
36,200 บาท เปนเงิน 72,400 บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง (ปาไผ) จํานวน 1 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต) จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่กําหนดเปน
ราคาที่รวมคาติดตั้ง ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ ประจําป 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43ลําดับที่ 3
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 72,400 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)
จํานวน 1,280,222 บาท คงเหลือกอนโอน 332,757 บาท โอนลด
72,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
9. จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอ
จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 1,000
บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 45ลําดับที่ 9
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 1,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง
จํานวน 379,100 บาท คงเหลือกอนโอน 3,400 บาท โอนลด
1,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
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10. จัดซื้อปนลมขาคู
จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปนลมขาคูของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 อันๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47ลําดับที่ 14
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 1,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง
จํานวน 379,100 บาท คงเหลือกอนโอน 2,400 บาท
โอนลด 1,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
11.จัดซื้อเครื่องตัดขัดเซาะ
จํานวน 1,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดขัดเซาะของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน 1,400
บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47ลําดับที่ 15
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 1,400 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง
จํานวน 379,100 บาท คงเหลือกอนโอน 1,400 บาท โอนลด
1,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
12.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ
Network เพื่อใชในงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ปาไผ)
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000บาท เปนเงิน 30,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561 ขอ 48ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 44ลําดับที่ 4
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 30,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
392,200 บาท คงเหลือกอนโอน 44,500 บาท
โอนลด 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
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ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
13. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
จํานวน 38,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย กลอง
ยาว จํานวน 20 ใบและจัดซื้อเครื่องประกอบจังหวะ ประกอบดวย
1. โหมง พรอมไมตี
จํานวน 1 ชุด
2. ฉาบใหญ
จํานวน 1 คู
3. ฉาบกลาง
จํานวน 1 คู
4. ฉาบเล็ก
จํานวน 1 คู
5. ฉิ่ง
จํานวน 1 คู
6. กรับไม
จํานวน 1 คู
เพื่อใชในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 38,500บาท เปนเงิน 38,500 บาทราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 48ลําดับที่ 20
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 38,500 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 784,000 บาท
คงเหลือกอนโอน 46,720 บาท โอนลด 38,500 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
โอนลด 38,500 บาท
รวมโอนลด 38,500 บาท
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
14. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 15,800 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,900 บาท เปนเงิน 15,800 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
-ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561 ขอ 50ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 50ลําดับที่ 25
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 15,800 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 2(จิตรประไพชาเลต) จํานวน 873,799 บาท คงเหลือกอน
โอน 276,899 บาท โอนลด 15,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
15. จัดซื้อโตะ – เกาอี้ทํางานสําหรับครู จํานวน 6,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ – เกาอี้ทํางานสําหรับครู ขนาด 80 x 150 x
75 เซนติเมตร พรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 ชุดๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 51ลําดับที่ 26
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 6,500 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
392,200 บาท คงเหลือกอนโอน 14,500 บาท
โอนลด 6,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
16.จัดซื้อแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว นวน 2,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 แทนๆ ละ 2,000 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46ลําดับที่ 11
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 2,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
392,200 บาท คงเหลือกอนโอน 8,000 บาท โอนลด 2,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
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17.จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง(จิตรประไพชาเลต) จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 2,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43ลําดับที่ 2
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 15,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
17.1.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 2(จิตรประไพชาเลต) จํานวน 873,799 บาท คงเหลือกอน
โอน 261,099 บาท โอนลด 11,099 บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 17.2.คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต
จํานวน 392,200 บาท คงเหลือกอนโอน 6,000 บาท
โอนลด 3,901 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมโอนลด 15,000 บาท
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
18.จัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว
จํานวน 700 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)จํานวน 1 ตัวๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 700
บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46ลําดับที่ 10
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 700 บาท
โอนลด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
392,200 บาท คงเหลือ
กอนโอน 2,099 บาท
โอนลด 700 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง
19.จัดซื้อเครื่องสกัดปูน
จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดปูน ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 3,500 บาท
ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46ลําดับที่ 13
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 3,500 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
19.1.คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
392,200 บาท คงเหลือกอนโอน 1,399 บาท โอนลด 1,399 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
19.2.คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 784,000
บาท คงเหลือกอนโอน 8,220 บาท โอนลด 2,101 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมโอนลด 3,500 บาท
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โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
20.จัดซื้อเครื่องเชื่อมทอ PE ,PPR,PB จํานวน 2,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมทอ PE,PPR,PB ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน
2,800 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47ลําดับที่ 17
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 2,800 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 784,000 บาท
คงเหลือกอนโอน 6,119 บาท
โอนลด 2,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
21. จัดซื้อปมลม ขนาด 30 ลิตร
จํานวน 2,700 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมลม ขนาด 30 ลิตร ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,700 บาท เปนเงิน
2,700 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47ลําดับที่ 16รวมโอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม 2,700 บาท
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โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
-คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 784,000 บาท
คงเหลือกอนโอน 3,319 บาท โอนลด 2,700 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
22. จัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว
จํานวน 1,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 ปนๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน
1,400 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46ลําดับที่ 12
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 1,400 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
22.1.เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,756,200 บาท คงเหลือกอนโอน
1,140,847.61 บาท
โอนลด 781 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
22.2.คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 784,000
บาท คงเหลือกอนโอน 619 บาท
โอนลด 619 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมโอนลด 1,400 บาท
กองชาง
โอนตั้งรายการใหม
1. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางขยายถนน คสล.บริ
เวณสี่ แยกหอนาฬิกา หน าวัดเขามัน หมูที่ 9โดยขยายทั้งสองฝงจราจร
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 94/2561 เป น จํ า นวนเงิ น
500,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาจางออกแบบ คาจางควบคุมงานที่จาย
ให เ อกชน นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลภายนอก ตั้ ง ไว 200,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 200,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน
200,000.- บาท(ตั้งจายจากเงิน รายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนนงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสราง
โครงหลังคาเหล็กบริเวณลานกีฬาอางน้ําใจ ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2 ตั้ง
ไว 2,940,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 2,940,000.- บาท โอนลดไป
ตั้งจ ายรายการใหม เปนเงิน 20,000.-บาท(ตั้งจายจากเงิ นรายได )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 4 ซอย 3 ตั้งไว 831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 831,000.บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน280,000.- บาท(ตั้งจายจาก
เงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 500,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
2. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล.
ถนนเทศบาล 4ซอย 9 ชุมชน บานเขามัน หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไม
นอยกวา 560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 95/2561 เปนจํานวนเงิน 450,000.- บาท
โอนลด
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งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 4 ซอย 3 ตั้งไว 831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 551,000.บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 450,000.- บาท(ตั้งจายจาก
เงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 450,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
3. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการงานตีเสนจราจรถนน คสล.
บริเวณทางเขาชุมชนดินสอพอง ถึง หนาวัดหนองผักบุง หมูที่ 7 พื้นที่ตีเสน
จราจร 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับ
กวาง เลขที่ 96/2561 เปนจํานวนเงิน 47,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 4 ซอย 3 ตั้งไว 831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 101,000.บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 47,000.- บาท(ตั้งจายจาก
เงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 47,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
4. งบลงทุน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง โครงการก อสร างขยายถนน คสล.
บริเวณทางเขาถนนเทศบาล 4 หมูที่ 9โดยขยายหนึ่งชองจราจร ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก อสร างไมนอ ยกว า 600.00 ตารางเมตรรายละเอีย ดตามแบบแปลน
เทศบาลเมื องทับกวาง เลขที่ 97/2561 เปนจํานวนเงิน 500,000.บาท
โอนลด
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 4 ซอย 3 ตั้งไว 831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 54,000.บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน54,000.- บาท(ตั้งจายจาก
เงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเพชรไผ
ทอง 10 หมูที่ 2 ตั้งไว 180,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 180,000.บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน180,000.- บาท(ตั้งจายจาก
เงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริ
เวณคุมไผทอง ซอย 8 ถึงลํารางบานนางแดง มะลินทสิงห หมูที่ 8 ตั้งไว
610,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 111,000.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
รายการใหม เปนเงิน111,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมบอ
พั ก บริ เ วณซอยร า นอาหารราณี ชุ ม ชนหนองบั ว บาน หมู ที่ 7 ตั้ ง ไว
525,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 26,000.- บาท โอนลดไปตั้งจา ย
รายการใหม เปนเงิน26,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุ น ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการก อ สร า งถนนแอสฟ ล ท ติ ก
คอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูที่ 1 ถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร
ถนนเทศบาล 3 หมู ที่ 6 ตั้ ง ไว 2,205,000.- บาท คงเหลื อ ก อนโอน
2,205,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน129,000.บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนนรวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 500,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
5. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณหนาอูฉลองชัย ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 พรอมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 98/2561เปนจํานวนเงิน
500,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุ น ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการก อ สร า งถนนแอสฟ ล ท ติ ก
คอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูที่ 1 ถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร
ถนนเทศบาล 3 หมู ที่ 6 ตั้ ง ไว 2,205,000.- บาท คงเหลื อ ก อนโอน
2,076,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 246,000.บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รู ป ตั ว ยู บริ เ วณบ า นนายประสาน ชุ ม ชนคุ ม ไผ ท อง หมู ที่ 8 ตั้ ง ไว
223,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 223,000.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
รายการใหม เปนเงิน105,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ า ถนน งบลงทุ น ค า ครุ ภั ณ ฑ ค า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตั้งไว 150,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
150,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 149,000.บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 500,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
6. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 1 หมูที่ 9ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
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111.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 99/2561เปนจํานวนเงิน 88,800.- บาท
โอนลด
งบลงทุน คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตั้งไว 150,000.บาท คงเหลือกอนโอน 1,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
เงิน 1,000.- บาท(ตั้งจายจากเงิ น รายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบบุคลากร คาจาง
ลูกจางประจํา ตั้งไว 735,288.- บาท คงเหลือกอนโอน 136,950.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 64,830.- บาท(ตั้งจายจากเงิน
รายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชนงบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 3,829,728.บาท คงเหลือกอนโอน 671,962.45.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการ
ใหม เปนเงิน 22,970.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 88,800.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
7. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 2 หมูที่ 9ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
206.50 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 100/2561เปนจํานวนเงิน 165,000.- บาท
โอนลด
งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 3,829,728.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 648,992.45- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน
40,112.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบดําเนินงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ตั้ งไว 653,889.- บาท คงเหลื อ ก อนโอน 653,889.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหมเปนเงิน12,189.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบดําเนินงาน คาตอบแทน คาเชาบาน ตั้งไว
100,000- บาท คงเหลือกอนโอน 20,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 13,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 40,000.บาท คงเหลือกอนโอน 36,650.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม
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เปนเงิน 10,650.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 74,988.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน32,988.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 5,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน5,000.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 1,000,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 270,061.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน12,061.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว
15,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 5,370.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน3,444.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,250,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 566,583.86 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน21,803.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 235,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 45,860.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 7,660.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว
4,900,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 984,182.97.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน6,093.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 165,000.- บาท
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โอนตั้งรายการใหม
8. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 3 หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา
161.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 101/2561เปนจํานวนเงิน 128,800.- บาท
โอนลด
งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 4,900,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 978,089.97.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน128,800.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 128,800.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
9. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการเปาลางบอบาดาลภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง หมูที่ 1,หมูที่ 3, หมูที่ 4 , หมูที่ 5 , หมูที่ 6 , หมูที่
7เปาลางบอบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 102/2561
เปนจํานวนเงิน
176,000.- บาท
โอนลด
งบบุคลากร คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 4,900,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 849,319.97.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน43,284.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 450,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 119,883.35.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน51,143.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 830,700.บาท คงเหลือกอนโอน 830,700.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม
เปนเงิน81,573.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 176,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
10. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาด
ยางพาราแอลทฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผถึงลํารางบาน
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นางแดง ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต
พรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 2,750.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 103/2561
เปนจํานวนเงิน 1,210,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบานถ้ํา
พระโพธิสัตว ชวงสี่แยกตัดกับถนนเทศบาล 6 ทั้ง 4 สาย ตั้งไว
3,120,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 3,120,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน1,092,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน คาที่ดิน และสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู บริเวณบานนายประสาน ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8 ตั้งไว
223,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 118,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน118,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 1,210,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
11. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาด
ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยบาน สท.ประสงค เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต
ไทย ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต
พรอมตีเสนจราจร และปรับปรุงปากบอพัก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา
1,750.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 104/2561เปนจํานวนเงิน 770,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 830,700.- บาท คงเหลือกอนโอน
749,127.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน49,527.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้งไว 250,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 110,580.บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน80,530.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
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งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาเชาบาน ตั้งไว 90,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 22,200.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน14,200.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 108,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 67,350.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน17,350.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 775,672.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน50,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาใชส อย รายจายเกี่ย วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 116,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 86,943.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน76,943.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาใชส อย รายจายเกี่ย วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจ า ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตั้งไว 280,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 2,870.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน2,870.- บาท (ตั้งจายจากเงิน
รายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขงบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง หมูที่ 9
ตั้งไว 550,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 550,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 15,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริ ห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ การรักษาความสงบภายในงบดําเนิน งาน คาวัส ดุ
วัสดุการเกษตร ตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 45,360.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน6,035.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว
9,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 9,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 9,000.- บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุ งที่ดิน และสิ่งกอสราง คาซอมแซม ปรั บปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
100,000.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 100,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขงบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย ตั้งไว 122,500.- บาท คงเหลือกอนโอน 92,633.24 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน42,633.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุขงบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา ตั้งไว 50,000.บาท คงเหลือกอนโอน 21,077.24 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน13,077.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว
15,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 9,984.90 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน6,984.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุขงบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาบริการโทรศัพท ตั้งไว
15,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 6,336.21 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน4,170.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุขงบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน
ตั้งไว 5,500.- บาท คงเหลือกอนโอน 700.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน700.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการ
สาธารณสุขงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการการมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว 100,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 41,120.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน37,890.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการการตรวจสารปนเปอนในอาหาร ตั้งไว
15,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 3,230.- บาท
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โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน3,230.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชส อย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการติดตามชวยเหลือพัฒนาผูผานการบําบัดรักษา ตั้งไว 50,000.บาท คงเหลือกอนโอน 10,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน10,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการนําผูเสพเขาสูระบบการบําบัดรักษา ตั้ง
ไว 150,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 50,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใช
สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ โครงการปองกันปญหาโรคไขเลือดออกและไขปวดขอยุงลาย ตั้งไว
80,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 24,160.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
รายการใหม เป นเงิน5,360.- บาท (ตั้ งจายจากเงิ นรายได) ปรากฏใน
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการปองกันโรค
ระบาดสัตว ตั้งไว 30,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 6,619.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน6,619.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใช
สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ โครงการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ของศูนยป ระสานงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว 15,000.บาท คงเหลือกอนโอน 15,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน13,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว 1,200,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 166,273.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 154,882.- บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 770,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
12.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาตะแกรงเหล็ก
บริเวณบานนายจําลอง ซอย 6 ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8ขนาดรางระบาย
น้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย0.30 เมตร ยาว 41.00 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 105/2561
เปนจํานวนเงิน 184,500.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก
โดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว
1,200,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 11,391.- บาท
โอนลดไปตั้งจาย รายการใหม เปนเงิน11,391.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชส อย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการณรงคควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งไว 80,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 14,209.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน14,200.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งไว 80,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 80,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน40,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชส อย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ ตั้งไว 40,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 18,348.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน18,348.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชส อย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรวมพลังชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว 100,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 48,680.- บาท
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โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน48,680.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชนงบดําเนินงาน คาใชส อย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับ กวาง ตั้งไว
100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 100,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน51,881.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 184,500.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
13. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความ
สูง 12.00เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน บริเวณทางโคง
ถ้ํานาคราช หมูที่ 9 จํานวน 1 ตน, ชุมชนคุมไผทอง ซอย5 หมูที่ 8
จํานวน 1 ตน และชุมชนคุมไผทอง ซอย 10 หมูที่ 8 จํานวน 1 ตนติดตั้ง
เสาเหล็กไฟฟา ความสูง 12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาด
150 วัตต 4 ชุด ตอเสา 1 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 106/2561 เปนจํานวนเงิน 404,200.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการลดการปลอยก าซเรื อนกระจกของ
เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
48,119.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน48,119.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการวั น อสม. ตั้ งไว 50,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 12,820.บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน12,820.- บาท (ตั้งจายจากเงิน
รายได) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการสํารวจ
และจัดทําฐานขอมูลแหลงทรัพยากรและโบราณคดีในเขตเทศบาลเมือง
ทับกวาง ตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน50,000.-บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมความรูและทัศนศึกษาดูงานดาน
สุขาภิบ าลอาหาร ตั้ งไว 100,000.- บาท คงเหลื อกอนโอน 8,555.บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน8,555.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน เงิน
คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 3,563,640.บาท คงเหลือกอนโอน 601,440.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 39,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 400,000.บาท คงเหลือกอนโอน 81,600.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 16,800.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 3,924,000.บาท คงเหลือกอนโอน 776,496.23 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 132,596.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 1,064,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 1,048,400.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 72,530.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่ว ไป งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งไว 150,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 129,280.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 23,780.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 404,200.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
14. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
คสล. บริเวณชุมชนหนองปู 93 หมูที่ 9วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร บริเวณบอพัก คสล.
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จํานวน 20 บอรายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 107/2561
เปนจํานวนเงิน 1,200,000.- บาท
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โอนลด
งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
ไว 150,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 105,500.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 105,500.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาเชาบาน ตั้งไว 60,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 20,300.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 5,900.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดํ าเนิน งาน คา ตอบแทน เงิน ช ว ยเหลือ การศึ กษาบุ ตร ตั้ งไว
110,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 81,850.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 50,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
973,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 394,440. บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 334,950.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ ตั้งไว 400,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 173,200.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 100,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม เ ขา ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาชดใชความเสีย หายหรือคาสิน ไหม
ทดแทน ตั้งไว 3,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 3,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 3,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 400,000.- บาท คงเหลื อ
กอนโอน 357,344.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 330,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 400,000.บาท คงเหลือกอนโอน 400,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 270,650.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปรวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 1,200,000.- บาท
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โอนตั้งรายการใหม
15. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ
คอสะพานหนาวัดบานไทย ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 3ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม
นอยกวา 600.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรรายละเอีย ดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 108/2561เปนจํานวนเงิน
500,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้ งไว 400,000.บาท คงเหลือกอนโอน 129,350.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 129,350.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว
50,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 13,190.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 13,190.- บาท
(ตั้งจายจากเงิ นรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริ หาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตั้ง
ไว 1,000,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 326,490.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 326,490.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม เ ข า ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการสงเสริมการทองเที่ย ว ตั้งไว
3,000,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 21,160.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 21,160.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
พนักงาน ลูกจาง ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 35,785.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 9,810.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 500,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
16. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนโดยลาด
ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณเพชรไผทอง ซอย 11 หมูที่ 2โดยวิธี
ลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง
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5.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม
นอยกวา 4,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับกวาง เลขที่ 109/2561เปนจํานวนเงิน 1,830,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต บริเวณสี่แยกเขามัน หมูที่ 1 ถึงบริเวณสี่แยกไฟสัญญาณจราจร
ถนนเทศบาล 3 หมูที่ 6 ตั้งไว 2,205,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
1,830,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 1,830,000.- บาท
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 1,830,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
17. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบานนายวิเชียร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดรางระบายน้ํ ากว าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ ย 0.50 เมตร ยาว
110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 110/2561เปนจํานวนเงิน 495,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน
ลูกจาง ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 25,975.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 25,975.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของเทศบาลเมืองทั บกวาง ตั้งไว 2,000,000.- บาท คงเหลือก อนโอน
2,000,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 9,800.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว
500,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 381,477.73 บาท โอนลดไปตั้งจาย
รายการใหม เปนเงิน 351,477.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 500,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 407,195.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 107,748.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 495,000.- บาท
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โอนตั้งรายการใหม
18. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบ านนางบังอร ชุมชนบานโปงพัฒ นา หมูท่ี 6กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 111/25611 เปนจํานวนเงิน 495,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 500,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 299,447.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 234,252.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 41,680.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 31,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 150,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 84,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 14,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 40,734.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 39,584.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 100,000.บาท คงเหลือกอนโอน 100,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 50,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุการเกษตร ตั้งไว 5,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 2,800.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 2,800.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 60,000.บาท คงเหลือกอนโอน 60,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 60,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 150,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 36,651.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 30,000.- บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุสํารวจ ตั้งไว 5,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 5,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 5,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุอื่นๆ ตั้งไว 20,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 20,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 20,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา ตั้งไว 1,700,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 456,366.98 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 8,364.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 495,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
19. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบานนางพัน ธ ชุมชนบานโคกพัฒ นา หมูที่ 7กอสรางรางระบายน้ํ า
คสล. ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
50.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็กรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 112/2561 เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา ตั้งไว 1,700,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 448,002.98 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 176,002.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ตั้งไว
30,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 27,961.65 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 27,083.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภคคาบริการโทรศัพท ตั้งไว 50,000.บาท คงเหลือกอนโอน 39,713.76 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 21,915.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 225,000.- บาท
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โอนตั้งรายการใหม
20. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย
กลุมบานเนินเขา ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6ปรับปรุงถนน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ปรับปรุงไม นอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 113/2561
เปนจํานวนเงิน 500,000.-บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภคคาบริการโทรศัพท ตั้งไว 50,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 17,798.76 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 12,698.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภคคาบริการไปรษณีย ตั้งไว 120,000.บาท คงเหลือกอนโอน 52,560.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 32,560.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบดําเนินงาน คาสาธารณูปโภคคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้ง
ไว 196,500.- บาท คงเหลือกอนโอน 72,006.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 62,376.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบลงทุนคาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว
30,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 30,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 30,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บานพัก คาตอเติมดัดแปลงอาคาร ตั้งไว 200,000.- บาท คงเหลือกอน
โอน 200,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 200,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 200,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 200,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 162,366.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 500,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
21. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนายสายพิน โสมลี ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7ขนาดผิวจราจรกวาง
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3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กว า 105.00 ตารางเมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลเมื อ ง
ทับกวาง เลขที่ 114/2561 เปนจํานวนเงิน 90,000.- บาท
โอนลด
งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 200,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 37,634.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 37,634.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 100,000.บาท คงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 50,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไปงบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ งานวันรัฐพิธี ตั้งไว 3,500,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 2,850,815.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 2,366.- บาท
(ตั้งจายจากเงิ นรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหาร
ทั่วไป รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 90,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
22. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท
คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 18 ขนาดผิว จราจรกวาง 5.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 115/2561
เปนจํานวนเงิน 570,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ งานวันรัฐพิธี ตั้งไว 3,500,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 2,848,449.-บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 546,629.- บาท
(ตั้งจายจากเงิ นรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหาร
ทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,100,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 269,820.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 23,371.- บาท
(ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ) ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 570,000.- บาท
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โอนตั้งรายการใหม
23. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานนางทองแดง ละอองอินทร ชุมชนบานหนองผักบุง หมูที่ 7ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
กอสร างไมนอยกวา 259.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 116/2561
เปนจํานวนเงิน 207,000.- บาท
โอนลด
งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,100,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 246,449.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 78,409.- บาท
(ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ) ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร เงินเดือน คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 750,000.- บาท
คงเหลือกอนโอน 152,780.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 31,800.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร เงินเดือน เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 300,000.บาท คงเหลือกอนโอน 127,400.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 92,880.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 250,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 129,320.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 3,911.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 207,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
24. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
บาน สท. จันที ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 180.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่
117/2561 เปนจํานวนเงิน 144,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 250,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 125,409.- บาท
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โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 5,589.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดําเนินงาน คาใชสอย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 1,000,000.- บาท คงเหลือกอนโอน
671,672.85 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 138,411.- บาท
(ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ) ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 144,000.- บาท
โอนตั้งรายการใหม
25. งบลงทุ น ค าที่ ดิ น และสิ่ งก อ สร าง โครงการก อ สร า งรางระบายน้ํ า
คสล.บริเวณบาน นายประสาน ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8 ขนาดรางระบาย
น้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 118/2561
เปนจํานวนเงิน 328,000.- บาท
โอนลด
งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 1,000,000.บาท คงเหลือกอนโอน 671,672.85 บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 257,122.- บาท
(ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ) ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณ
ซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง หมูที่ 9 ตั้งไว 550,000.- บาท คงเหลือ
กอนโอน 535,000.- บาท
โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 70,878.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม 328,000.- บาท
รวมเปนโอนเงินไปตั้งรายการใหม เปนเงินทั้งสิ้น 11,708,300.- บาท
กองสวัสดิการ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
- แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ สังคมสงเคราะห
งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อ
รถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 1 คัน เปนรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ
เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เปนราคา
รวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
จํานวน 814,000.-บาท
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โอนลดงบประมาณ
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,512,000 บาทใชไป 1,244,105 บาท
คงเหลือ 267,895 บาท ขอโอนลด 16,200 บาท
- เงินเพิ่มเติมตางๆของพนักงาน ตั้งไว 67,200 บาท ใชไป - บาท
คงเหลือ 67,200 บาท ขอโอนลด 67,200 บาท
- เงิน ประจํ าตํ าแหนง ตั้งไว 121,200 บาท ใชไป 30,000 บาท
คงเหลือ 91,200 บาท
ขอโอนลด 85,200 บาท
- เงินเพิ่มเติมตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 20,000บาท ใชไป 10,950
บาท คงเหลือ 9,050 บาทขอโอนลด 6,800 บาท
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเงินตอบแทนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว 293,000
บาท ใชไป – บาท คงเหลือ 293,000 บาท ขอโอนลด 18,200 บาท
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 100,000 บาท โอน
เพิ่มมา 120,000 บาท ใชไป 193,200 บาท คงเหลือ 26,800
บาท ขอโอนลด 26,800 บาท
- คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 25,000 บาท ใชไป 10,450
บาท คงเหลือ 14,550 บาทขอโอนลด 14,500 บาท
คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดซึ่งบริการ ตั้งไว 80,000บาท ใชไป 15,148.50
บาท คงเหลือ 64,8515.50 บาท ขอโอนลด 30,800 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว 55,000 บาท ใชไป 10,280 บาท คงเหลือ
44,720 บาท ขอโอนลด 32,700 บาท
- คาบํ ารุ งรักษาซ อมแซม ตั้ งไว 50,000 บาท ใช ไป 2,611 บาท
คงเหลือ 47,389 บาท ขอโอนลด 32,800 บาท
คาวัสดุ
- คาไฟฟา ,คาประปา ตั้งไว 6,000บาท ใชไป - บาท คงเหลือ 6,000
บาท ขอโอนลด 6,000 บาท
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 50,000 บาท ใชไป 19,912 บาท
คงเหลือ 30,088 บาท ขอโอนลด 24,000 บาท
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท ใชไป – บาท
คงเหลือ 50,000 บาท
ขอโอนลด 50,000 บาท
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ทั่วไป
สถิติและวิชาการ
ลงทุน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
- โครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตเด็กและเยาวชน ตั้งไว 100,000 บาท
ใชไป – บาท คงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท
- โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพกลุมสตรีแมบาน ตั้งไว 100,000
บาท ใชไป 58,130 บาทคงเหลือ 41,870 บาท
ขอโอนลด41,800 บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 15,246,000 บาท ใชไป 12,188,300
บาท คงเหลือ 3,057,700 บาท ขอโอนลด 232,500 บาท
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 132,000 บาท ใชไป 86,500 บาท
คงเหลือ 45,500 บาท ขอโอนลด 28,500 บาท
รวมเปนเงินโอนลด 814,000.- บาท
กองวิชาการและแผนงาน
๑. โอนตั้งจายรายการใหม
แผนงาน บริหารงาน
งาน วางแผน
งบ
คา
- คาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 100
วัตต พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย 1 คู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
10,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมโอนตั้งจายรายการใหม 10,5๐๐ บาท
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
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2540 ตั้งไว 40,000 บาท คงเหลือกอนโอน 14,790 บาท
ขอโอนลด 10,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
๒. โอนตั้งจายรายการใหม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล พรอม
อุปกรณครบชุด เปนเงิน 44,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมโอนตั้งจายรายการใหม 44,000 บาท
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น ตั้งไว 40,000 บาท คงเหลือกอน
โอน 40,000 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตั้งไว 40,000 บาท
คงเหลือกอนโอน 14,790 บาท ขอโอนลด 4,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมโอนลด 44,000 บาท
3. โอนตั้งจายรายการใหม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
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คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อแทนพูดอเนกประสงค (โพเดียม) มีเครื่องขยายเสียงในตัว มี
ลําโพงเสียงทุม ลําโพงเสียงแหลม กําลังขับไมนอยกวา 60 วัตต มี
ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร มีโคมไฟสองสวาง จํานวน 2 ตัว เปนเงิน
42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือกอนโอน
30,000บาท
ขอโอนลด 30,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน
- เงินประจําตําแหนงตั้งไว 121,200 บาท คงเหลือกอนโอน
12,000 บาท
ขอโอนลด 12,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวมโอนลด 42,000 บาท
4. โอนตั้งจายรายการใหม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- คาจัดซื้อลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพรอมอุปกรณครบ
ชุด จํานวน 30 ชุด ประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณวิทยุ(ลูกขาย) UHF
420.200 MHz จํานวน 30 เครื่อง เสาอากาศภาครับพรอมสายสัญญาณ
30 ชุ ด ลําโพงฮอรน กํา ลังขับ ไมน อ ยกว า 120 วั ต ต จํ านวน 120 ตั ว
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พรอมอุปกรณครบชุด เปนเงิน 2,250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน
คาตอบแทนพนักงานจางตั้งไว 1,556,000 บาท คงเหลือกอนโอน
79,220 บาท
ขอโอนลด 79,220 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเพิ่มตา งๆของพนัก งานจางตั้งไว 24,000บาท คงเหลือกอนโอน
11,075บาท
ขอโอนลด 11,075.- บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจ ายเพื่อใหไ ดมาซึ่งบริการตั้งไว 300,000บาท คงเหลือกอนโอน
26,290บาท
ขอโอนลด 26,290.- บาทตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ
กอนโอน 40,725 บาท ขอโอนลด 40,725 บาทตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ตั้งไว 100,000 บาท คงเหลือกอนโอน 53,192 บาท
ขอโอนลด 53,192.- บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมตั้งไว 150,000 บาท คงเหลือกอนโอน
57,787 บาท
ขอโอนลด 57,787.- บาทตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงานตั้งไว 80,000 บาท คงเหลือกอนโอน 32,860 บาท
ขอโอนลด 32,860 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือกอนโอน 22,470
บาท
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ขอโอนลด 22,470 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือกอนโอน
50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือกอนโอน
45,000บาท
ขอโอนลด 45,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือกอนโอน
47,400บาท
ขอโอนลด 47,400 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา ตั้งไว 150,000 บาท คงเหลือกอนโอน 29,000 บาท
ขอโอนลด29,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
- ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ตั้งไว
688,000 บาท คงเหลือกอนโอน 98,000 บาท
ขอโอนลด 98,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือกอนโอน
68,070 บาท
ขอโอนลด 68,070 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาสาธารณูปโภค
- คาบริการโทรศัพท ตั้งไว 20,000 บาท คงเหลือกอนโอน 14,601
บาท ขอโอนลด 14,601 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาสาธารณูปโภค
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว 150,000 บาท คงเหลือ
กอนโอน 27,445 บาท ขอโอนลด 27,445 บาทตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตั้งไว 240,000 บาท คงเหลือกอนโอน
26,142 บาท
ขอโอนลด 26,142 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- ค า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว 400,000 บาท
คงเหลือกอนโอน 45,350 บาท
ขอโอนลด 45,350 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- ค าเช าบ านตั้ งไว 36,000 บาท คงเหลื อก อนโอน 24,000 บาท
ขอโอนลด 24,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
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คาตอบแทน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว 120,000 บาท คงเหลือกอนโอน
97,150 บาท
ขอโอนลด 97,150 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตั้งไว 1,115,000 บาท คงเหลือกอน
โอน 898,747 บาท
ขอโอนลด 898,747 บาทตั้งจ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือกอนโอน
145,107บาท ขอโอนลด 145,107 บาทตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงานตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือกอนโอน 45,819
บาท ขอโอนลด 45,819 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน

62
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุตั้งไว 10,000 บาท คงเหลือกอนโอน 9,160
บาท ขอโอนลด 9,160 บาทตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุงานบานงานครัวตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือกอนโอน
30,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสงตั้งไว 60,000 บาท คงเหลือกอนโอน
59,800 บาท ขอโอนลด 59,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดําเนินงาน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาวัสดุ
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือกอนโอน
99,093 บาท ขอโอนลด 99,093 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โอนลด
แผนงานงานรักษาความสงบภายใน
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งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
- คาวัสดุอื่นๆตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือกอนโอน 3,000 บาท
ขอโอนลด 2,469 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
โอนลด
แผนงานงานรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
- โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %
ตั้งไว 100,000
บาท คงเหลือก อนโอน 68,500 บาท ขอโอนลด 64,028 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รวมโอนลด 2,250,000 บาท
ทั้งนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาตอไป
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขานุการสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอบคุณทานนายกฯ คะ เชิญทานเลขาฯชี้แจงระเบียบคะ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทิ้งถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัย เรียนเชิญคะ
ถาไมมี ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อไปตั้งเปนรายการใหม สมาชิกทานใดเห็นชอบ
ขอใหยกมือคะ
มีมติเห็นชอบ อนุมัตโิ อนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อไปตั้งเปนรายการใหม จํานวน 10 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายบุญสง แดงประเสริฐ
นายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นางวาสนา จิรารัตน
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นายบุญสง แดงประเสริฐ
นายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายวิทยา
การะเกตุ
สมาชิกสภาฯ

เรื่องอื่นๆ
เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท. ประสงคฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานนายกฯ และคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ กระผมขออนุญาตเปนตัวแทนของประชาชน ป 2561 ที่ผานมา
คณะผูบริหารนําโดยทานนายกสมหมาย แดงประเสริฐ ไดพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทุกหมู โดยเฉพาะหมูที่ 7 และ หมูที่ 2 ชาวบานฝากขอบคุณทาน
มา เรื่องถนนหนทาง ไฟแสงสวาง นอกจากนั้นในเรื่องการเจ็บไขไดปวย
กะทันหัน ทานก็กรุณาใหขับรถไปรับ ขอขอบคุณทานนายกฯ มา ณ โอกาส
นี้ครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท. ธวัชชัย ฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมจะสอบถามเรื่องการวางทอระบายน้ําของ
ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7 ไดกอสรางเฟสแรกเสร็จไปแลว และกําลัง
กอสรางเฟสที่สอง จะสอบถามวาจะดําเนินการเมื่อไหร
เรียนเชิญทานรองนายกฯ คะ
ชวงแรกเราไดดําเนินการเสร็จไปแลว ทางอูฉลองชัยของบเพิ่มเติมมาซึ่ง
บรรจุอยูในการประชุมครั้งนี้ หากสภาฯ เห็นชอบก็จะรีบดําเนินการเลยครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ อยากใหฝายผูบริหารไปตัดกิ่งไมหนารสรินการเดน
ไปถึงบานพี่แกะกิ่งไมเริ่มรก ทําใหรถเขาลําบากและเรื่องปายซอย 10 ดวย
นะคะ สงเรื่องมาใหรองบุญสงแลว ขอบคุณคะ
เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
ผมจะใหหัวหนางานปองกันฯไปดูหนางานใหครับ ขอบคุณครับ
เรื่องปายบอกปากซอย 10 ลงมากองหมู 2 ฝากชางคงเดช ดวยนะครับ
ขอบคุณครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท.วิทยาฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอฝากทางเทศบาลไปประสานงานกับ
กรมทางหลวงดวยนะครับ เรื่องฝาทอขางทางจากบานผูใหญวิชิตถึงตลาด
เจริญพรทอชํารุดหลายฝา กลัวจะมีเด็กๆตกลงไป ชาวบานฝากมา
ขอบคุณครับ
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นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายไพบูลย ชมทวี
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

หากพบเจอปญหาใหถายรูปมาเลยนะคะ เขตที่ตนเองรับผิดชอบ
เรียนเชิญทาน ส.ท.ประพัฒนฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ เรื่องปายบอกซอยกะลาเสาไฟลมอยูแจงชางให
ผมดวยนะครับ ขอบคุณครับ
เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
ทาน ส.ท.วิทยาฯ ผมจะใหกองชางถายรูปและสงเรื่องประสานกับทาง
กรมทางหลวงใหนะครับ ให ผอ.กองชางประสานให ขอบคุณมากครับ
เรียนเชิญทาน ส.ท.ไพบูลยฯ คะ
ผมขอเสนอใหซื้อรถเก็บขยะขนาดรถปคอัพเพราะสามารถเขาซอยเล็กๆได
ถารถขยะขนาดใหญจะเขาไปไมถึง ชาวบานขอมา อยากใหผูบริหาร
พิจารณาครับ ขอบคุณมากครับ
เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
ทาน ส.ท.ไพบูลยฯ เดี๋ยวผมดูใหครับ ปรึกษากับทานปลัดฯและคณะ
ผูบริหารกอนวาจะไดกี่คัน
ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอื่นมีอะไรอีกหรือไมคะ
ถาไมมีขออนุญาตปดการประชุมคะ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
( ลงชื่อ )

ผูบันทึกการประชุม

( ลงชื่อ )

ตรวจรายงานการประชุม

(สุทธิกานต ศกุนตนาค)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

