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ผูมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
----------------------๑. นางวิบูลยศิริ
๒. นายณัฐกิตติ์
๓. นายไพบูลย
๔. นายประพัฒน
๕. นายประสงค
๖. นายธวัชชัย
๗. นายจันที
๘. นายประสพสุข
๙. นางเบญจวรรณ
๑๐. นายวิทยา
๑๑. นายพรมมา
๑๒. นางวาสนา
๑๓. นางสมใจ
๑๔. นายแกว
๑๕. นายธณัท
๑๖. นางทิพยวรรณ
๑๗. นายใจเพชร
๑๘. นายชัยพฤกษ

บุญพัฒน
เทียนอินทร
ชมทวี
เผื่อนจันทึก
เงินแกว
ทองเหลือง
สีมาลา
บุดดาพันธ
ใจสูงเนิน
การะเกตุ
นอยเสนา
จิรารัตน
คําสัตย
ทุยะนา
บํารุงราษฎร
บุญศิริ
สวางเรืองศรี
ฉายพุทธ

ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

๑. นายสมหมาย
๒. นายบุญสง
๓. นายสมพงษ
๔. รอยตรี กําจัด
๕. นายโกศล
๖. นายสมคิด
๗. นายชาณุพงศ
๘. นางสุนีย
๙. นายมานพ
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ
๑๑. นางละเอียด
๑๒. นายวรเศรษฐ
๑๓. นายชุมพล
๑๔. น.ส.ปริศนา

แดงประเสริฐ
แดงประเสริฐ
หมอนภักดี
วันดี
จั่วกี่
รุจิจิตร
บุดดาพันธ
อินทมา
หรั่งกิจ
ฉายพุทธ
ดวงทอง
ตระกูลน้ําผึ้ง
สุทธิจักร
โชคพิพัฒน

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
ที่ปรึกษานายกฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ

2

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. นางเพ็ญนภา
๒๗. นายฤกษณรงค
๒๘. น.ส.นริศรา
๒๙. จ.อ.คงเดช
๓๐. น.ส.ฐิตาภรณ
๓๑. น.ส.รุงทิพย
๓๒. นายวัชรินทร
๓๓. นางศิริลักษณ
๓๔. ส.อ.สุทธิกานต
๓๕. นางกิตติภา
๓๖. นายวรวุธ
๓๗. น.ส.สุรีรัตน
๓๘. น.ส.วราภรณ

วงคเวียน
ระมั่งทอง
แดงเพลิง
ปญจะโรทัย
ระมั่งทอง
ดํามณี
วรรณมณีโรจน
โกคูณ
ชิดชอบ
โสพึ่งไทย
จุลวัฒนะ
มณีภาค
รองเมือง
เพชรวีระ
สุดใจ
สวางแจง
พุทธจันท
เมธีกุล
รุจิจิตร
ศกุนตนาค
พระเพ็ชร
อวบสันเทียะ
รัตนเพิ่ม
พฤทธิสาริกร

ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายแผนที่ภาษีฯ
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายปกครอง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
ผูจัดการสถานธนานุบาล
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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
ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕61 วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา
๑0.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 8 วาระ

ระเบียบวาระที่ 1
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาล
เมืองทับกวาง ดวยเทศบาลเมืองทับกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาล
เมืองทับกวาง เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการใน
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ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งผูบริหารไดอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว
เพื่อเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 9 (3)
เทศบาลเมืองทับกวาง จึงประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561 – 2564 )
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ของเทศบาลเมืองทับกวาง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ระเบียบวาระที่ 2
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําป 2561วันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2561
เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป 2561 วันจันทร
ที่ 6 สิงหาคม 2561 มีสมาชิกสภา ทานใดจะขอแกไขรายงานการ
ประชุม ฯ หรือไม
เชิญทาน ส.ท.ประพัฒน เผื่อนจันทึก คะ
เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ครับ
ผมขอแกไขหนา 64 ครับ ที่ผมเสนอเรื่องปายบอกซอยกะลาเสาไฟฟาลม
ขอแกไขเปน เสาปายลม
สมาชิกทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ ถาไมมี ขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใด
รับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ประจําป 2561 วันจันทร ที่ 6 สิงหาคม 2561 เชิญลงมติคะ

ที่ประชุม

มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําป 2561 วันจันทร ที่ 6 สิงหาคม 2561 จํานวน
๑0 เสียง ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง รองประธานสภาฯ ไมออก
เสียง 1 เสียง สมาชิกสภาฯ ไมออกเสียง 5 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่อง พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) แปรญัตติ
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติคะ ซึ่งประกอบดวย คุณประสงค
เงินแกว คุณไพบูลย ชมทวี และคุณเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสงค เงินแกว
สมาชิกสภาฯ

ขอบคุณครับทานประธานสภาฯที่ เคารพ บันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ รางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เวลา 09.00 – 12.00 น.หองประชุมสภา
เทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4
ผูเขารวมประชุม
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1 นายประสงค เงินแกว
2 นายไพบูลย ชมทวี
3 นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน
ตามที่คณะผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย นายสมหมาย
แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขอความ
เห็นชอบตอสภาเทศบาล และสภาเทศบาลไดมีมติรับหลักการแหงราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่
1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และกําหนดแปรญัตติภายใน 3 วัน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย
1. นายประสงค เงินแกว ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย ชมทวี กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน กรรมการ
ไดรวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.12.00 น. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแกไขแตอยาง
ใดใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ เห็นควรไดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณา
ใหความ เห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ตอไป ขอบคุณครับ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ขอบคุ ณ ท า น สท.ประสงค ฯ ค ะ ตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด อ า น
รายงานไปแลว ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแตอยางใด
จึงขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 2 ) แปรญัตติ ขอใหยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 10 เสียง ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1
เสียง รองประธานฯไมออกเสียง 1 เสียง สมาชิกสภาฯ ไมออกเสียง 5 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

ญั ต ติ เ รื่ อ ง พิ จ ารณาร า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ
ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ สมาชิกฯ
ทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (วาระที่ 3 ) ตราเทศบัญญัติ ขอใหยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 3) ตราเทศบัญญัติ จํานวน 10 เสียง
ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง รองประธานฯ ไมออกเสียง 1 เสียง
สมาชิกสภาฯไมออกเสียง 5 เสียง

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)
เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปน
รายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
กองการศึกษา
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกีฬา
1.จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณชุมชน
บานไทย หมูที่ 3จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่
บริเวณชุมชนบานไทย หมูที่ 3 ใหประชาชนในชุมชนและที่อยูใกลเคียง
ไดมาใชออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล
จํานวน 1 เครื่อง
2. อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณนวดหลัง
จํานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก จํานวน 1 เครื่อง
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา
จํานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก
จํานวน 1 เครื่อง
9. ปายแสดงวิธีการเลน
จํานวน 8 ปาย
พรอมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เปนเงิน 496,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 4,000
บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 44 ลําดับที่ 1
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 500,000 บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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1.1 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยขางคอสะพาน หจก.ณวพล
หมูที่ 3 จํานวน 1,125,000 บาท คงเหลือกอนโอน 1,125,000
บาท โอนลด 496,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ยุทธศาสตรที่ 1)
โอนลด 496,000 บาท
โอนลด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,473,600 บาท คงเหลือกอนโอน
985,600 บาทโอนลด 4,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนลด 4,000 บาท
รวมโอนลด 500,000 บาท
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกีฬา
2.จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณทางเขา
ชุมชนสะพานสามหมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่
บริเวณทางเขาชุมชนสะพานสาม หมูที่ 4 ใหประชาชนในชุมชนและที่อยู
ใกลเคียงไดมาใชออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย
1.อุปกรณบริหารหัวไหล
จํานวน 1 เครื่อง
2.อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3.อุปกรณบิดเอว 4 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
4.อุปกรณนวดหลัง
จํานวน 1 เครื่อง
5.อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก
จํานวน 1 เครื่อง
6.อุปกรณกาวเดินสลับเทา
จํานวน 1 เครื่อง
7.อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
8.อุปกรณปน กรรเชียงบก
จํานวน 1 เครื่อง
9.ปายแสดงวิธีการเลน
จํานวน 8 ปาย
พรอมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เปนเงิน 303,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน
197,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 46 ลําดับที่ 2
รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 500,000 บาท
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โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
2.1 คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท คงเหลือกอนโอน 10,000
บาท โอนลด 7,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด 7,500 บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
2.2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรจํานวน 100,000 บาท คงเหลือกอนโอน 56,000 บาท
โอนลด 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด 50,000 บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
2.3.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 650,000 บาท คงเหลือกอนโอน
264,114 บาท โอนลด 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด 100,000 บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
2.4.วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท คงเหลือ
กอนโอน 59,500บาท โอนลด 59,500บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด 59,500บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
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คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
2.5.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชน
ทับกวาง หมูที่ 9 จํานวน 550,000 บาท คงเหลือกอนโอน
550,000 บาท โอนลด 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด 50,000บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
2.6.คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท คงเหลือกอนโอน36,000
บาท โอนลด 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
โอนลด
36,000 บาท
โอนลด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
2.7. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,246,000 บาท คงเหลือกอนโอน
1,847,500 บาท โอนลด 184,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนลด 184,200 บาท
โอนลด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
2.8. เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,473,600 บาท คงเหลือกอนโอน
981,600 บาทโอนลด 12,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
โอนลด 12,800 บาท
รวมโอนลด 500,000 บาท
ทั้ ง นี้ เป น การปฏิบั ติต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว า ดว ยวิ ธีก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อพิจารณาตอไป
ขอบคุณมากครับ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ
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นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ ใหม
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ
ถาไมมี ขอความเห็นชอบ ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม
(กองการศึกษา) สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ อนุมัตโิ อนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) จํานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ขาพเจา ฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ซึ่งยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังนี้
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
1. คาปรับปรุงหองสุขาสํานักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จํานวน 12 หอง
ตั้งไว 800,000.- บาท (งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560)
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองสุขาสํานักงานเทศบาลทั้ง 2 อาคาร จํานวน
12 หอง ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง 12/2560 ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้ง
ไว 2,0๐๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
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อาคาร
อาคาร

3. จัดซื้อจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง
ตั้งไว 488,500.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง
ทับกวาง เปนเงิน 488,500.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจําป
พ.ศ. 2560
งบลงทุน คาที่ดินและสิงกอสราง อาคารตางๆ
1. โครงการกอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ และที่พักเวร คสล
3 ชั้น จํานวน 4,600,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ และที่พักเวร คสล.
3 ชั้น จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 11/2560 ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561
งบลงทุน
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิงภายใน
2. ชุดดับเพลิงภายใน
จํานวน 800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร ตัดเย็บดวยผากันความรอน
หนา 5 ชั้น ประกอบดวยเสื้อ , กางเกง , หมวก , ผาคลุมศีรษะ , รองเทา
หนัง ระบบรัดเชือกเปนปุมกดหมุนและถุงมือแบบยืดหยุน จํานวน 4 ชุด
ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายการได ปรากฏในแผนงานรั ก ษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชน
ทับกวาง หมู 9 จํานวน 550,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน
ชุมชนทับกวาง หมู 9 จํานวน 4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
ที่ 10/2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1
(จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2561)
4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณหมูที่ 4 และหมูที่ 6
จํานวน 3,800,000 บาท จํานวน 9 จุด
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เพื่อจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ บริเวณหมูที่ 4 และหมู
ที่ 6 จํานวน 9 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 14/2560
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
งบลงทุน
ครุภัณฑ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
5. จัดซื้อรถยนตดับเพลิงแบบเอนกประสงค ชนิด 10 ลอ จํานวน 1
คัน จํานวน 9,800,000 บาท
เพื่อจ ายเปนค าจัดซื้อรถยนต ดับเพลิงแบบเอนกประสงค ชนิด 10 ล อ
แรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา มีถังน้ําในตัว ขนาดความจุไมนอยกวา
12,000 ลิ ต ร พร อ มถั ง โฟม ขนาดความจุ ไ ม น อ ยกว า 400 ลิ ต ร
จํานวน 1 คัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภ า ย ใน ง าน บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ปเ กี่ ย ว กั บ กา ร รั กษ า คว า ม ส ง บ ภ า ย ใ น
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 4
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
6. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมที่พักเวร จํานวน
500,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมที่พักเวร จํานวน
1 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 726,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 110 กิโลวัตต แบบมีชองวางดานหลังคนขับสามารถเปดได
จํานวน 1 คัน พรอมหลังคาผาใบ มีที่นั่งสองแถว
กองการศึกษา
ขออนุมัติกันเงิน งบลงทุน คาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2561 ดังนี้
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. จัดซื้อมานั่ง จํานวน 40 ตัว
จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมานั่ง จํานวน 40 ตัวๆละ 1,250 บาท
เปนเงิน 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้ มานั่งเหล็กมีพนักพิง พื้นไม
สังเคราะห ขนาดไมความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร ตั้งจายจาก
เงินรายได
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2. เครือ่ งโปรเจคเตอร
จํานวน 58,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง ระดับ XGA
ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens เปนเงิน 58,000 บาท ราคาไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดใน
ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
3. จอโปรเจคเตอร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอโปรเจคเตอร จํานวน 1 จอ ขนาดเสนทแยงมุมไม
นอยกวา 200 นิ้ว เปนเงิน 40,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินรายได
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตางๆ
4. คาซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)
จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม)จํานวนเงิน 200,000 บาท เพื่อซอมแซมอาคารเรียนที่เกิด
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ชํารุดและเกิดความเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 1/2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตางๆ
5. คาซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
เลต) จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2
(จิตรประไพชาเลต) จํานวนเงิน 200,000 บาท เพื่อซอมแซมอาคารเรียนที่
เกิดชํารุดและเกิดความเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 2/2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
6. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 3 ชั้น จํานวน 320,000 บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร บริเวณหนา
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 3 ชั้น รวม
ระยะทางยาว 160.00 เมตร วงเงินงบประมาณ 320,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 04/2560 ตั้งจาย
จากเงินรายได
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
7. โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล บริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 4,095,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล บริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ขนาดกวาง 26.00 เมตร ยาว 45.00
เมตร วงเงินงบประมาณ 4,095,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได
196,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,899,000 บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 05/2560 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
8.รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว 814,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต แบบดับเบิ้ลแค็บ
1.เปนกระบะสําเร็จรูป
2.หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3.เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คันๆ ละ 814,000 บาท เปนเงิน
814,000 บาท
- เพื่อใชในงานกองการศึกษา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป
2561 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
9. โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรและเกาอี้ จํานวน 25 ชุด จํานวน
87,500 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรและเกาอี้ จํานวน 25 ชุด
ราคาชุดละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
- เนื่ องจากเปน ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญ ชีร าคามาตรฐานครุภัณ ฑ
สํ า นั ก ง บ ป ร ะม า ณ ม ก ร าค ม 2 5 6 1 จึ ง ข อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน
2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 หนาที่ 38 ลําดับที่ 4
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
10. โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง จํานวน 265,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart
TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,500 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
-ราคาต อ หน ว ย (รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ) และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะสั ง เขป
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561
-เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่38 ลําดับที่ 3
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
11. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่
2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
-ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน
2560 ขอ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 38 ลําดับที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
12. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 25 เครื่อง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 25 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
- ราคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน เป น ไปตามเกณฑ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21
เมษายน 2560 ขอ 7 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนาที่ 38 ลําดับที่ 2
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
13. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น จํานวน 241,000
บาท
- เพื่อจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 28 ลําดับที่ 4
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
14. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคาร
เรียน 2 ชั้น) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ จํานวน 118,700 บาท
-เพื่อจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อาคารเรียน 2 ชั้น) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ ตั้งจายจากเงินรายได
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 28 ลําดับที่ 3
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
15. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคาร
เรียน สถ.ศพด.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต จํานวน
78,400 บาท
- เพื่อจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต ตั้งจาย
จากเงินรายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนา 28 ลําดับที่ 2
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
16. กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมประตูสแตนเลส จํานวน
400,000 บาท
- เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมประตูสแตนเลส ของ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) โดยทําการกอสรางรั้วคอนกรีต
เสริมเหล็กยาวรวม 61 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง ที่ 01/2561 ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หนา 36 ลําดับที่ 1
ตั้งจายเปนรายการใหม
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
17.โครงการกอสรางอางลางหนาและที่แปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 400,000 บาท
-เพื่อจายเปนคากอสรางอางลางหนาและที่แปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1(สมุหพรอม) จํานวน 2 แหง สําหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล และ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีอางลางหนาและที่แปรง
ฟนที่ถูกสุขลักษณะ วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 04 /2561 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 39 ลําดับที่ 4
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
18.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
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- เป น ไปตามแผนพั ฒ นาสี่ ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 40 ลําดับที่ 5
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
19.โครงการจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็กสําหรับระดับอนุบาลศึกษา
จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับระดับอนุบาล
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) เพื่อใหมีหองเสริม
พัฒนาการเด็กที่เหมาะสมตามวัย วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 06 /2561 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 103 ลําดับที่
10
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
20.จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 99,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 55
เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,800 บาท เปนเงิน 99,000 บาท เพื่อใชใน
งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) ราคาไมปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 53 ลําดับที่ 33
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
21.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
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ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดใน
ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43 ลําดับที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
22.จัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ จํานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท เพื่อใชในงาน
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3หนา 45 ลําดับที่ 8
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
23.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน
จํานวน
129,600 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 32,400 บาท เปนเงิน 129,600 บาท ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 44 ลําดับที่ 5
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
24.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน
72,400 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 36,200 บาท เปนเงิน 72,400 บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง (ปาไผ) จํานวน 1 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต) จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่
กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43 ลําดับที่ 3
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
25.จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอ
จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 1,000 บาท ราคา
ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 45 ลําดับที่ 9
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
26.จัดซื้อปนลมขาคู
จํานวน 1,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปนลมขาคูของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
พรอม) จํานวน 1 อันๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 1,000 บาท ราคา
ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47 ลําดับที่ 14
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
27.จัดซื้อเครื่องตัดขัดเซาะ
จํานวน 1,400 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดขัดเซาะของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 1,400 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47 ลําดับที่ 15
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
28.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ
Network เพื่อใชในงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ปาไผ)
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561 ขอ 48 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 44 ลําดับที่ 4
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป
29.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
จํานวน 38,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยกลอง
ยาว จํานวน 20 ใบ และจัดซื้อเครื่องประกอบจังหวะ 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 ชุดๆละ
38,500 บาท เปนเงิน 38,500 บาทราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 48 ลําดับที่ 20
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
30.จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
15,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,900 บาท เปนเงิน 15,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 ขอ 50 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 50 ลําดับที่ 25
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
31.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 51 ลําดับที่ 26
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
32.จัดซื้อแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้วจํานวน 2,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ของโรงเรียน
เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 แทนๆ ละ 2,000 บาท

23

เปนเงิน 2,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46 ลําดับที่ 11
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
33.จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว ของศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก
เทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต) จํานวน 6 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท เปนเงิน 15,000 บาท ราคาไมปรากฏตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 43 ลําดับที่ 2
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
34.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 จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46 ลําดับที่ 10
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกอสราง
35.จัดซื้อเครื่องสกัดปูน
จํานวน 3,500 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดปูน ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1
(สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท เปนเงิน 3,500 บาท
ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 46 ลําดับที่ 13
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
36.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 จึงขอจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 47 ลําดับที่ 17
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
37.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 47 ลําดับที่ 16
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน
38.จัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว
จํานวน 1,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว ของโรงเรียนเทศบาล
ทับกวาง 1 (สมุหพ รอม) 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 46 ลําดับที่ 12
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกีฬา
39.จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณชุมชน
บานไทย หมูที่ 3 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่
บริเวณชุมชนบานไทย หมูที่ 3 ใหประชาชนในชุมชนและที่อยูใกลเคียง
ไดมาใชออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล
จํานวน 1 เครื่อง
2. อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณนวดหลัง
จํานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก จํานวน 1 เครื่อง
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา
จํานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
8. อุปกรณปนกรรเชียงบก
จํานวน 1 เครื่อง
9. ปายแสดงวิธีการเลน
จํานวน 8 ปาย
- พรอมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เปนเงิน 496,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 4,000
บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาดในปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 44 ลําดับที่ 1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑกีฬา
40. จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่บริเวณ
ทางเขาชุมชนสะพานสาม หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพื่อนําไปติดตั้งที่
บริเวณทางเขาชุมชนสะพานสาม หมูที่ 4ใหประชาชนในชุมชนและที่อยู
ใกลเคียงไดมาใชออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบดวย
1. อุปกรณบริหารหัวไหล
จํานวน 1 เครื่อง
2. อุปกรณลูกตุมแกวงตัว
จํานวน 1 เครื่อง
3. อุปกรณบิดเอว 4 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง
4. อุปกรณนวดหลัง
จํานวน 1 เครื่อง
5. อุปกรณบริหารหัวไหลและหนาอก
จํานวน 1 เครื่อง
6. อุปกรณกาวเดินสลับเทา
จํานวน 1 เครื่อง
7. อุปกรณเอนปนจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
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8. อุปกรณปนกรรเชียงบก
จํานวน 1 เครื่อง
9. ปายแสดงวิธีการเลน
จํานวน 8 ปาย
- พรอมติดตั้ง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
เปนเงิน 303,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน
197,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หนา 46 ลําดับที่ 2
กองชาง
งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. งบลงทุน ค าที่ดิ น และสิ่งก อสร าง โครงการกอสร างขยายถนน คสล.
บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา หนาวัดเขามัน หมูที่ 9 โดยขยายทั้งสองฝงจราจร
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 วงเงิ น งบประมาณ
500,000.- บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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
ทั บ กวาง เลขที่ 95/2561 วงเงิ น งบประมาณ 450,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
3. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการงานตีเสนจราจรถนน คสล.
บริเวณทางเขาชุมชนดินสอพอง ถึง หนาวัดหนองผักบุง หมูที่ 7 พื้นที่ตีเสน
จราจร 90.00 ตารางเมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาลเมื อ ง
ทับกวาง เลขที่ 96/2561 วงเงินงบประมาณ 47,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
4. งบลงทุน ค าที่ดิ น และสิ่งก อสร าง โครงการกอสร างขยายถนน คสล.
บริเวณทางเขาถนนเทศบาล 4 หมูที่ 9 โดยขยายหนึ่งชองจราจร ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก อสร า งไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 97/2561 วงเงินงบประมาณ 500,000.บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
5. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
บริเวณหนาอูฉลองชัย ชุมชนหนองบัวบาน หมูที่ 7ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 พรอมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 98/2561 วงเงินงบประมาณ
500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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6. งบลงทุน คาที่ ดิน และสิ่ง กอสราง โครงการกอ สรา งถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 1 หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร
ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ก อ สร า งไม น อ ยกว า
111.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 99/2561 วงเงิ น งบประมาณ 88,800.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
7. งบลงทุน คาที่ ดิน และสิ่ง กอสราง โครงการกอ สรา งถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 2 หมูที่ 9ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ก อ สร า งไม น อ ยกว า
206.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 100/2561 วงเงิ น งบประมาณ 165,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
8. งบลงทุน คาที่ ดิน และสิ่ง กอสราง โครงการกอ สรา งถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 12 แยกที่ 3 หมูที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร
ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ก อ สร า งไม น อ ยกว า
161.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 101/2561 วงเงิ น งบประมาณ 128,800.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
9. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการเปาลางบอบาดาลภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง หมูที่ 1,หมูที่ 3, หมูที่ 4 , หมูที่ 5 , หมูที่ 6 , หมูที่
7เปาลางบอบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 102/2561 วงเงิ น งบประมาณ
176,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
10. งบลงทุ น ค า ที่ ดิน และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการปรั บ ปรุ งถนน โดยลาด
ยางพาราแอลทฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผถึงลํารางบาน
นางแดง ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรี ต
พรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 2,750.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 103/2561
วงเงิ น งบประมาณ 1,210,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน
11. งบลงทุ น ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการปรั บ ปรุ งถนน โดยลาด
ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยบาน ส.ท.ประสงค เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต
ไทย ชุมชนเพชรไผทอง หมูที่ 2โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอม
ตี เ ส น จราจร และปรั บ ปรุ ง ปากบ อ พั ก ขนาดกว า ง 5.00 เมตร ยาว
350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อ พื้ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ไม น อ ยกว า
1,750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 104/2561 วงเงิ น งบประมาณ 770,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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12.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว ยูพรอมฝาตะแกรงเหล็ ก
บริเวณบานนายจําลอง ซอย 6 ชุมชนคุมไผทอง หมูที่ 8ขนาดรางระบาย
น้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 41.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 105/2561 วงเงิ น
งบประมาณ 184,500.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
13. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความ
สูง 12.00เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน บริเวณทางโคง
ถ้ํานาคราช หมู ที่ 9 จํานวน 1 ตน, ชุมชนคุมไผ ทอง 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 วั ตต 4 ชุ ด ต อ เสา 1 ต น รายละเอี ย ดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 106/2561 วงเงินงบประมาณ 404,200.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
14. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
คสล. ชุ ม ชนหนองปู 93 หมู ที่ 9วางท อ ระบายน้ํ า คสล. ขนาด
เสน ผาศูน ยกลาง 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร บริเวณบอพัก คสล.
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จํานวน 20 บอ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 107/2561 วงเงิ น งบประมาณ
1,200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
15. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ
คอสะพานหนาวัดบานไทย ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 3 ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม
นอยกวา 600.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 108/2561วงเงิ น งบประมาณ
500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
16. งบลงทุ น ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนโดยลาด
ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณเพชรไผทอง ซอย 11 หมูที่ 2 โดยวิธี
ลาดยางพาราแอสฟล ทคอนกรี ตพร อมตี เสน จราจร ขนาดผิว จราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม
นอยกวา 4,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทับ กวาง เลขที่ 109/2561 เป นวงเงิ นงบประมาณ 1,830,000.บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
17. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบาน นายวิเชียร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6 กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 110/2561 วงเงินงบประมาณ 495,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
18. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบาน นางบังอร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูที่ 6 กอสรางรางระบาย
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น้ํา คสล. ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 111/2561 วงเงินงบประมาณ 495,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
19. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ซอยบาน นางพันธ ชุมชนบานโคกพัฒนา หมูที่ 7 กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว
50.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองทับกวาง เลขที่ 112/2561 วงเงินงบประมาณ 225,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
20. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย
กลุ มบา นเนิน เขา ชุมชนบานโปงพัฒ นา หมูที่ 6 ปรับ ปรุงถนน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ปรับปรุงไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมื อ งทั บ กวาง เลขที่ 113/2561 วงเงิ น งบประมาณ
500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
21. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายสายพิน โสมลี ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 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 วงเงินงบประมาณ 90,000.- บาทปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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 วงเงินงบประมาณ
570,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
23. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นางทองแดง ละอองอินทร ชุมชนบานหนองผักบุง หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 259.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
ทั บ กวาง เลขที่ 116/2561 วงเงิ น งบประมาณ 207,000.- บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
24. งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
บาน สท. จันที ชุมชนดินสอพอง หมูที่ 7ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ พื้ น ที้ ก อ สร า งไม น อ ยกว า
180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง
เลขที่ 117/2561 วงเงิ น งบประมาณ 144,000.- บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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25. งบลงทุ น ค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง โครงการก อ สร า งรางระบายน้ํ า
คสล.บริ เวณบาน นายประสาน ชุมชนคุม ไผ ทอง หมูที่ 8 ขนาดราง
ระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 82.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขที่ 118/2561 เปน
จํา นวนเงิ น 328,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาถนน
26. จัดซื้อรถบรรทุก 10 ลอ 2 เพลา เครื่องยนตไมนอยกวา 300 แรงมา
พร อ มกระบะบรรทุ ก และชุ ด ไฮดรอลิ ค ยกดั้ ม พ วงเงิ น งบประมาณ
2,900,000.- บาท ไมป รากฏตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
จั ด ซื้ อ ตามราคาท อ งตลาดในป จ จุ บั น ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ป รากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
27. จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก เครนไฮดรอลิ ก ติ ด ตั้ ง ดั ม พ พ ร อ มกระเช า ไฟฟ า
เครนไฮดรอลิก สามารถยกน้ําหนักได 9,500 กิโลกรัม ที่ระยะยก 1 เมตร
และสามารถยื ดสู ง ไม น อ ยกว า 15.00 เมตร ตั ว รถชนิ ด 6 ล อ มี กํ า ลั ง
แรงมา ไมนอยกวา 210 แรงมา วงเงินงบประมาณ 4,800,000.- บาท
ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
ในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
28.จัดซื้อเครื่องพิมพ (พล็อตเตอร) ขนาด 44 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 250,000.- บาท จํานวนหมึกพิมพ 12 สี ความละเอียดของ
การพิมพ สี 2400x1200 dpi optimized from 600x600 , ขาวดํา
2400x1200 dpi optimized from 600x600 ความเร็วในการพิมพ
สูงสุด 2 นาที/แผน หนวยความจํา 256 GB อารดิสก Standard, 80 GB
รองรับกระดาษขนาด Letter to E-size sheets,11 to 44-in rolls ,
Rolls External Diameter 5.3 in การเชื่อมตอ (Connectivity) Gigabit
Ethernet (1000Base-T;) Hi-Speed USB 2.0 certified; EIO
Jetdirect accessory slot ขนาดและน้ําหนัก 1770 x 690 x 1047
mm/86 kg วงเงินงบประมาณ 250,000.- บาท ไมปรากฏตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
กองสวัสดิการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน
1 คั น เป น รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) แบบดั บ เบิ้ ล แค็ บ เป น กระบะสํ า เร็ จ รู ป
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หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 814,000.- บาท
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 100
วัตต พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย 1 คู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,500
บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ
- คาจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล พรอม
อุปกรณครบชุด เปนเงิน 44,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
งบลงทุน
คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อแทนพูดอเนกประสงค (โพเดียม) มีเครื่องขยายเสียงในตัว มี
ลํ า โพงเสี ย งทุ ม ลํ า โพงเสี ย งแหลม กํ า ลั ง ขั บ ไม น อ ยกว า 60 วั ต ต มี
ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร มีโ คมไฟสองสวาง จํ านวน 2 ตัว เป นเงิน
42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ค า จั ด ซื้ อ ลู ก ข า ยระบบกระจายเสี ย งทางไกลอั ต โนมั ติ จํ า นวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติจํานวน 5 จุด ไม
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาดใน
ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได
- คาจัดซื้อลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพรอมอุปกรณครบชุด
จํ า นวน 30 ชุ ด ประกอบด ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณวิ ท ยุ ( ลู ก ข า ย) UHF
420.200 MHz จํานวน 30 เครื่อง เสาอากาศภาครับพรอมสายสัญญาณ
30 ชุ ด ลํ า โพงฮอร น กํ าลั ง ขั บ ไม น อยกวา 120 วั ต ต จํ า นวน 120 ตั ว
พรอมอุปกรณครบชุด เปนเงิน 2,250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ
- คาจั ดซื้อแมขายและลูกข ายระบบกระจายเสี ยงทางไกลอัต โนมัติ พรอม
อุปกรณ จํานวน 3,200,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ชนิดไรสายระบบ UHF ประกอบดวยเครื่องสงสัญญาณและควบคุมการ
ออกอากาศ(แมขา ย) 1 เครื่อง
- เครื่องรับสัญญาณวิทยุ(ลูกขาย) UHF 420.200 MHz จํานวน 40
เครื่อง เสาอากาศภาครับพรอมสายสัญญาณ 40 ชุด ลําโพงฮอรนกําลังขับ
ไมนอยกวา 120 วัตต จํานวน 160 ตัว พรอมอุปกรณครบชุด ตั้งจายจาก
เงินรายได
- เนื่องจากเปนครุภัณฑไมมีปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ มกราคม 2561 จึงขอปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เปนไปตาม
แผนพัฒนาสี่ป ( พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หนาที่ 40 ลําดับที่ 12
รวมขออนุมัติกันเงินจํานวนทั้งสิ้น 60,311,200.- บาท (หกสิบลาน
สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
ทั้งนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงินขอ 59
ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
ขอไดโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณาตอไป
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เชิญทานเลขาฯ ชีแ้ จงระเบียบคะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงินขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวด
คาครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะ
ตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความ
จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หาก
ไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปน
เงินสะสม ครับผม
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ
เรียนเชิญทาน ส.ท.ธณัทฯ คะ
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นายธณัท บํารุงราษฎร
สมาชิกสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขาฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร
รองประธานสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายบุญสง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายประสพสุข บุดดาพันธ
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ครับ
โครงการเปาลางบอบาดาล เปาอยางเดียวหรือทําอยางอื่นดวยครับ และ
ไดรับการยินยอมจากชาวบานหรือยังครับ
เรียนทานประธานสภาฯ โครงการเปาลางบอบาดาลเปนโครงการเสนอมา
จากไทยนิยมยั่งยืน ที่อําเภอแจงมา ไดออกมาทําการสํารวจในแตละชุมชน
ทางอําเภอตั้งกรรมการออกมา เมื่อเรานําเขาแผนพัฒนาสี่ป ทางกรรมการ
ซึ่งเปนสมาชิกสภาฯแผนใหเพิ่มอีกเปาบอเพิ่มอีก 4 บอในหมูที่ 4 รวมกัน
ทั้งสิ้น 11 บอ ที่มีการเสนอและเอาในแผนพัฒนาสี่ปมาโอนเงินใหกับ
ชาวบานเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ
ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ
เรียนเชิญรองประธานสภา ฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ หลังคาคุมสนามฟุตซอลทําไมตองทําดวยครับ
ในเมื่อเปนสนามกลางแจง นาจะทําเปนอาคารอเนกประสงคดีกวาไหม ครับ
เงินตั้ง 4 ลาน เอาไปใชที่มีประโยชนใหมากกวาไมดีหรือครับ ขอบคุณ ครับ
เรียนเชิญทานรองนายกฯ บุญสงฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯโครงการทําหลังคาคลุมสนามฟุตซอลมีมาตั้งแต
ป 61 ที่ทานยกมือเห็นชอบกันมาแลว ไมไดอยูในงบประมาณป 62 นะครับ
แตเนื่องจากการจัดซื้อจัดจางไมทัน ทางผูบริหารจึงขอกันเงินเพื่อจะดําเนิน
การ โครงการที่พวกทานเห็นชอบกันแลว ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯคะ
เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานขอเพิ่มเติมนะครับ
งบที่ทางผูบริหารไดขอกันเงินไววันนี้ก็คืองบที่เราทําผานสภาฯ มาทุก
โครงการแลว เขาใจตรงกันจะไดไมซับซอนครับ
สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ เรียนเชิญคะ
ถาไมมีนะคะ ขอมติขอความเห็นชอบเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียัง
ไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาชิกทานใด
เห็นชอบ ขอใหยกมือคะ
มีมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๑0 เสียง

34

ระเบียบวาระที่ 7
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ
เลขาฯ

ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ
ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทับกวาง ที่สภาเทศบาลเมืองทับกวาง มอบหมาย จํานวน 2 คน เพื่อเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่น เทศบาลเมือง
ทับกวาง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ เปนการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ขอ 8 และขอ 9
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณา
ตอไป ขอแสดงความนับถือ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557 ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแตละ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบดวย
1. ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ
2. ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน
เปนรองประธานกรรมการ
3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สภามอบหมายจํานวน 2 คน
เปนกรรมการ
4. หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เปนกรรมการ
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน
2 คน
เปนกรรมการ
6. ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือก
กันเอง จํานวนไมเกิน 5 คน
เปนกรรมการ
7. ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเรื่อง
รองเรียนอิสระในพื้นที่ จํานวน 1 คน (ถามี)
เปนกรรมการ
8. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย เปนกรรกมการและเลขานุการ
9. ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวน
สาธารณสุขหรือสวนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมอบหมาย
เปนกรรกมการและผูชวยเลขานุการ
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ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป และใหแทนที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลเมืองทับกวางชุดปจจุบันที่จะหมดอายุครบวาระ 4 ป
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงตองนําเสนอใหสภาฯไดคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ เปนตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 2 ทาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ครับ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ขอบคุณทานเลขาฯคะ ครั้งที่แลวทาน ส.ท.ประสงค ฯ และทาน ส.ท.
พรมมาฯ ในครั้งนี้จะตองมีการเสนอชื่อกันใหม และมีผูรับรอง สมาชิกสภาฯ
ทานใดจะเสนอชื่อผูที่จะเปนคณะกรรมการกองทุนฯ เรียนเชิญทาน ส.ท.
ธวัชชัย ฯคะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว ครับ
ขอผูรับรองดวยคะ
มีผูรับรอง จํานวน 9 เสียง

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
นางวาสนา จิรารัตน
สมาชิกสภาฯ
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่ออีกหรือไมคะ
เรียนเชิญทาน ส.ท.วาสนา ฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอทาน ส.ท.พรมมา นอยสนิท คะ

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมคะ ถาไมมี ก็ขอเชิญลงมติ
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบให ส.ท.ประสงค เงินแกว และ ส.ท.พรมมา
นอยสนิท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง ขอใหยกมือคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน
2 ทาน คือ ส.ท.ประสงค เงินแกว และส.ท.พรมมา นอยสนิท จํานวน ๑0
เสียง

ขอผูรับรองดวยคะ
มีผูรับรอง จํานวน 9 เสียง
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เรื่องอื่นๆ
เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. แกว ทุยะนา คะ
เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ และทานผูบริหาร
ผมฝากไปถึงกองชาง เรื่องการกอสรางถนนในเทศบาลเมืองทับกวาง กอนจะ
ออกแบบ เทปูน ถนนเสนตางๆ ตองดูดวยวาเสาไฟมันอยูเขตแดนไหน
เสาไฟล้ําออกมาถนนไหม เสาไฟเขาที่ชาวบานหรือไม พอทําไปแลวมีปญหา
จะตองยายเสาไฟออกจากที่เขา ถาไมยายก็จะเทปูนไมได ฝากถึงกองชาง
เรื่องออกแบบตองใหชัดเจน หลายๆโครงการมีปญหาตลอด เมื่อเร็วๆนี้ก็
เชนกัน ตรงรานกวยเตี๋ยวกะลา ก็ไมตรง เบี้ยวไปมา ไดคุยกับผูรับเหมา
เขาบอกวาตองเทเพราะวาจัดซื้อจัดจางแลว อีกเรื่อง วางทอระบายน้ํา
โครงการแรก 3 ลานกวา น้ําไมไหลไปบานไทยเลย กองชางเปนคนออกแบบ
กอนออกแบบคุณไมสํารวจเลยหรือวาทําอยางไร ทางน้ําจากสี่แยกหนองปู
ไปถึงคลองบานไทยงบประมาณ 3 ลานกวาไมมีประโยชนเลย คราวที่แลว
เห็นเอาเขาแผนอีกแลวลานกวาบาท ทีนี้ของเกายังใชไมไดเลย จะทําอยางไร
เสียงบประมาณไป 3 ลานกวาบาท คณะผูบริหารตองตรวจใหละเอียดวาทํา
ไปแลวไดผลตอชาวบานไหม ผมอยากขอแบบวางทอระบายน้ําสีแ่ ยกหนองปู
เพื่อจะมาศึกษาดู ผมอยากจะทราบ ทําแลวทําไมน้ําจึงไมไหล เพราะอะไร
ผมยอมรับวาผูรับเหมาตองทําตามแบบ และใครเปนผูออกแบบก็คือกองชาง
เอาแบบตัวไหนออกมาทําปไหน เทานั้นเองที่ผมอยากทราบ ขอบคุณมาก
ครับ
ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ
ทาน ส.ท.แกวฯ ครับ พอเลิกประชุมทานไปรับแบบที่กองชางไดเลยครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ
เรียนทานประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งที่แลวในวาระอื่นๆดิฉันเสนอเรื่อง
ปายซอย 10 เพชรไผทอง เมื่อวันกอนไปออกกําลังกายเห็นวายังไมไดทํา
ไมทราบวากองชางไดเขาไปดูหรือยังคะ
ตอนนี้กองชางเรากําลังดําเนินการอยูครับ
อีกหนึ่งเรื่อง ตัดกิ่งไมหนารสรินการเดนไปถึงบานพี่แกะ ไดดําเนินการ
หรือยังคะ
ประมาณอาทิตยหนาจะเขาไปดูใหครับ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอื่นมีอะไรอีกหรือไมคะ
ถาไมมีขออนุญาตปดประชุมคะ
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
( ลงชื่อ )

ผูบันทึกการประชุม

(สุทธิกานต ศกุนตนาค)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
( ลงชื่อ )

ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยพฤกษ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

