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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 

วันพุธ ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ช้ัน 4 

----------------------- 
ผูมาประชุม 

๑. นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน  ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๒. นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๓. นายไพบูลย       ชมทวี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๔. นายประพัฒน เผื่อนจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๕. นายประสงค เงินแกว   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๖. นายธวัชชัย ทองเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๗. นายจันที          สีมาลา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๘. นายประสพสุข   บุดดาพันธ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๙. นางเบญจวรรณ  ใจสงูเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๐. นายวิทยา การะเกตุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๑. นายพรมมา นอยเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๒. นางวาสนา        จิรารัตน            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๓. นางสมใจ          คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นายแกว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นายธณัท บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นางทิพยวรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นายใจเพชร       สวางเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๘. นายชัยพฤกษ     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

                
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. นายสมพงษ หมอนภักดี  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. รอยตรี กําจัด วันดี   รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นางสุนีย  อินทมา   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
๑๑. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๒. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๓. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
๑๔. น.ส.ปริศนา โชคพิพัฒน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
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๑๕. น.ส.องคอร วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๖. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๗. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๘. นางปลายออ ปญจะโรทัย  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีฯ 
๑๙. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๒๐. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๒๑. นางบุศรา วรรณมณีโรจน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
๒๒. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๒๓. นางลภัส  ชิดชอบ   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๔. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๕. นางละออ จุลวัฒนะ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๖. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๗. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๘. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๙. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๓๐. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓๑. น.ส.รุงทิพย พุทธจันท  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๓๒. นายวัชรนิทร เมธีกุล   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๓๓. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๓๔. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๕. นางกิตติภา พระเพ็ชร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓๖. นายวรวุธ อวบสันเทียะ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๗. น.ส.สุรีรัตน   รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๘. น.ส.วราภรณ      พฤทธิสารกิร ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ  บัดนี้ เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  
ประธานสภาฯ   ครั้งท่ี 2 ประจาํป พ.ศ. ๒๕61 วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีท้ังหมด  8 วาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน  ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ของเทศบาล
    เมืองทับกวาง ดวยเทศบาลเมืองทับกวาง ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  
    (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ของเทศบาล
    เมืองทับกวาง เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการใน 
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    ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงผูบริหารไดอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาวแลว
    เพ่ือเปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 
    แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ขอ 9 (3) 
    เทศบาลเมืองทับกวาง จึงประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561 – 2564 ) 
    เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ของเทศบาลเมืองทับกวาง                            
    ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ 
  สมัยท่ีสาม ประจําป  2561วันจันทรท่ี  6 สิงหาคม  2561 
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ   เมืองทับกวาง สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม   ประจําป 2561 วันจันทร  
    ท่ี 6 สิงหาคม   2561  มีสมาชิกสภา ทานใดจะขอแกไขรายงานการ 
    ประชุม ฯ หรือไม  
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน เชิญทาน ส.ท.ประพัฒน เผื่อนจันทึก คะ 
ประธานสภาฯ  
นายประพัฒน เผื่อนจันทึก เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน ครับ 
สมาชิกสภาฯ   ผมขอแกไขหนา 64 ครับ ท่ีผมเสนอเรื่องปายบอกซอยกะลาเสาไฟฟาลม
    ขอแกไขเปน เสาปายลม 
นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ รับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี

สาม ประจาํป 2561 วันจันทร ท่ี 6 สิงหาคม  2561    เชิญลงมติคะ 
 

ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ  
สมัยท่ีสาม ประจําป 2561 วันจันทร ท่ี 6 สิงหาคม  2561 จํานวน 

 ๑0 เสียง ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง รองประธานสภาฯ ไมออก
เสียง 1 เสียง สมาชิกสภาฯ ไมออกเสียง 5 เสียง 

                    
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเรื่อง พิจารณา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
  งบประมาณ   พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 2) แปรญัตติ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติคะ ซ่ึงประกอบดวย คุณประสงค 
ประธานสภาฯ เงินแกว คุณไพบูลย  ชมทวี และคุณเบญจวรรณ ใจสูงเนิน ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการแปรญัตติคะ 

นายประสงค  เงินแกว  ขอบคุณครับทานประธานสภาฯท่ี เคารพ บันทึกรายงานการประชุมสภา 

สมาชิกสภาฯ  เทศบาลของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ รางเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1/2561 

  วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 ณ เวลา 09.00 – 12.00 น.หองประชุมสภา

 เทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4  

   ผูเขารวมประชุม  
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  1 นายประสงค  เงินแกว   

  2 นายไพบูลย  ชมทว ี 

 3 นางเบญจวรรณ ใจสูงเนิน  

   ตามท่ีคณะผูบริหารเทศบาลเมืองทับกวาง โดย นายสมหมาย  

 แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ไดเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความ 

เห็นชอบตอสภาเทศบาล และสภาเทศบาลไดมีมติรับหลักการแหงราง 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 

1 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 และกําหนดแปรญัตติภายใน 3 วัน  

   คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ซ่ึงประกอบดวย 

   1. นายประสงค เงินแกว ประธานกรรมการ 

   2. นายไพบูลย  ชมทวี กรรมการ 

 3. นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน กรรมการ 

   ไดรวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.- 

12.00 น. ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือแกไขแตอยาง

ใดใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ เห็นควรไดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณา

ใหความ เห็นชอบในวาระท่ี 2 และ 3 ตอไป ขอบคุณครับ 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอบคุณทาน สท.ประสงคฯ คะ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดอาน
ประธานสภาฯ  รายงานไปแลว ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแตอยางใด 
  จึงขอความเห็นชอบ สมาชิกทานใดเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณ       
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ี 2 ) แปรญัตติ ขอใหยกมือข้ึน 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
 งบประมาณ  พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ 

นางวิบูลยศิริ บุญพัฒน ขอความเห็นชอบเรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 3 ) ตราเทศบัญญัติ  สมาชิกฯ 

ทานใดเห็นชอบใหรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (วาระท่ี 3 ) ตราเทศบัญญัติ ขอใหยกมือครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ เรื่อง พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป 
งบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระท่ี 3) ตราเทศบัญญัติ  จํานวน  10  เสียง 
ประธานสภาฯ ไมออกเสียง 1 เสียง รองประธานฯ  ไมออกเสียง  1  เสียง 
สมาชิกสภาฯไมออกเสียง 5 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา)    
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปน   
นายกฯ  รายการใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังตอไปนี้                   
  กองการศึกษา                                                                          
 โอนตั้งจายเปนรายการใหม                                           
 แผนงานการศึกษา                                                           
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา                                         
 งบลงทุน                                                                 
 คาครุภัณฑ                                                               
 ครุภัณฑกีฬา 
  1.จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพ่ือนําไปติดตั้งท่ีบริเวณชุมชน
 บานไทย หมูท่ี 3จํานวน  500,000  บาท  

 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง   เพ่ือนําไปติดตั้งท่ี
 บริเวณชุมชนบานไทย หมูท่ี 3  ใหประชาชนในชุมชนและท่ีอยูใกลเคียง
 ไดมาใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนเงิน  4,000 

 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคา
 ทองตลาดในปจจุบัน   

  -เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 หนา 44  ลําดับท่ี 1 
   รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 500,000  บาท 

 โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
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  1.1 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยขางคอสะพาน หจก.ณวพล 
 หมูท่ี 3   จํานวน 1,125,000  บาท   คงเหลือกอนโอน  1,125,000  
 บาท   โอนลด  496,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได (ยุทธศาสตรท่ี 1) 
     โอนลด  496,000  บาท   

 โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง 
  งบกลาง 
  1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน  4,473,600  บาท   คงเหลือกอนโอน   
 985,600  บาทโอนลด  4,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
     โอนลด     4,000    บาท 
     รวมโอนลด  500,000   บาท 

 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑกีฬา 
  2.จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพ่ือนําไปติดตั้งท่ีบริเวณทางเขา
 ชุมชนสะพานสามหมูท่ี 4  จํานวน  500,000  บาท  

 -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง   เพ่ือนําไปติดตั้งท่ี
 บริเวณทางเขาชุมชนสะพานสาม หมูท่ี 4 ใหประชาชนในชุมชนและท่ีอยู
 ใกลเคียงไดมาใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 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 303,000 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนเงิน   
 197,000 บาท   ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอ
 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน   

 -เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 หนา 46  ลําดับท่ี 2 

รวมโอนตั้งจายเปนรายการใหม 500,000  บาท 
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 โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  งบดําเนินงาน 
  คาตอบแทน 
  2.1 คาเชาบาน    จํานวน  10,000  บาท   คงเหลือกอนโอน  10,000   
 บาท   โอนลด 7,500 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 
     โอนลด   7,500  บาท 

 โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  งบดําเนินงาน 
  คาใชสอย 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
 อ่ืนๆ  

 2.2.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
 ราชอาณาจักรจํานวน  100,000  บาท  คงเหลือกอนโอน 56,000 บาท  
 โอนลด  50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 

     โอนลด  50,000  บาท 
 

  โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  งบดําเนินงาน 
  คาวัสด ุ

 2.3.วสัดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน  650,000 บาท  คงเหลือกอนโอน 
 264,114 บาท โอนลด  100,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 

 โอนลด  100,000  บาท 
 โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  งบดําเนินงาน 
  คาวัสด ุ

 2.4.วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   จํานวน  100,000 บาท   คงเหลือ
 กอนโอน 59,500บาท   โอนลด   59,500บาท   ตั้งจายจากเงินรายได 

 โอนลด  59,500บาท 

 โอนลด 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  งบลงทุน 
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  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

 2.5.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ บริเวณซอยเตาปูน ชุมชน
 ทับกวาง  หมูท่ี 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  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
     โอนลด   184,200  บาท 

 โอนลด 
 แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง 
  งบกลาง 
  2.8. เบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  4,473,600 บาท  คงเหลือกอนโอน   
 981,600 บาทโอนลด  12,800 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
     โอนลด   12,800    บาท  

รวมโอนลด   500,000  บาท 
  ท้ังนี้   เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
 งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ  ขอ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ   
 ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไป
 ตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

    ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป
 ขอบคุณมากครับ 
 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ      
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นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร      
เลขาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 
 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ  27  
  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ี
 ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ ใหม   
 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ เรียนเชิญคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอความเห็นชอบ ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  
 (กองการศึกษา) สมาชิกทานใดเห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   

๒๕61  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการศึกษา) จํานวน   10 เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  และ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2561   
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ   
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
นายกฯ งบประมาณ ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ซ่ึงยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดังนี้ 

  สํานักปลัดเทศบาล 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป   

  งบลงทุน  
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
  1. คาปรับปรุงหองสุขาสํานักงานเทศบาลท้ัง 2 อาคาร จํานวน 12 หอง 
 ตั้งไว 800,000.- บาท (งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560) 
  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองสุขาสํานักงานเทศบาลท้ัง 2 อาคาร จํานวน 
 12 หอง  ตามแบบเทศบาลเมืองทับกวาง   12/2560   ตั้งจายจากเงิน
 รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
  2. ติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ เทศบาลเมืองทับกวาง ตั้ง
 ไว 2,0๐๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
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  3. จัดซ้ือจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองทับกวาง    
  ตั้งไว 488,500.- บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจัดทําปายไฟวิ่ง สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมือง
 ทับกวาง  เปนเงิน 488,500.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
   แผนงานรักษาความสงบภายใน                                           
  เทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  2  ประจําป  
 พ.ศ. 2560   

  งบลงทุน  คาท่ีดินและสิงกอสราง  อาคารตางๆ     
  1.  โครงการกอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ และท่ีพักเวร  คสล 
 3  ชั้น จํานวน  4,600,000  บาท                                                            

 เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถงานปองกันฯ และท่ีพักเวร คสล.  
 3  ชั้น  จํานวน 1  หลัง  ขนาดกวาง  9.00  เมตร  ยาว  23.00  เมตร  

 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ี  11/2560  ตั้งจายจากเงินรายได  
 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
 รักษาความสงบภายใน                                                                 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2561   

 งบลงทุน 
 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
  ชุดดับเพลิงภายใน

อาคาร                                                             2.  ชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร  จํานวน  800,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร  ตัดเย็บดวยผากันความรอน  
 หนา 5 ชั้น ประกอบดวยเสื้อ , กางเกง , หมวก , ผาคลุมศีรษะ , รองเทา
 หนัง ระบบรัดเชือกเปนปุมกดหมุนและถุงมือแบบยืดหยุน  จํานวน  4  ชุด  
 ตั้งจายจากเงินรายการได  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน          
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 ครุภัณฑ 
 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
 3.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณ  บริเวณซอยเตาปูน ชุมชน

 ทับกวาง หมู  9 จํานวน  550,000  บาท                                
 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด  พรอมอุปกรณ  บริเวณซอยเตาปูน  
 ชุมชนทับกวาง หมู  9 จํานวน  4 ชุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  
 ท่ี  10/2560  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
 ภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  

  แผนพัฒนาส่ีป  (พ.ศ.  2561  -  2564)  เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง  
 ฉบับท่ี  1 

  (จายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  2561) 

  4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณบริเวณหมูท่ี 4 และหมูท่ี 6  
 จํานวน  3,800,000  บาท  จํานวน  9  จุด      
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  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ  บริเวณหมูท่ี  4  และหมู

 ท่ี 6 จํานวน 9  จุด  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  ท่ี  14/2560  
 ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
 ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน                  
 งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําป  พ.ศ.  2561 

 งบลงทุน 
 ครุภัณฑ 
 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

  5.  จัดซ้ือรถยนตดับเพลิงแบบเอนกประสงค  ชนิด  10  ลอ  จํานวน  1  
 คัน จํานวน  9,800,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตดับเพลิงแบบเอนกประสงค  ชนิด  10 ลอ  
 แรงมาไมนอยกวา  240  แรงมา  มีถังน้ําในตัว  ขนาดความจุไมนอยกวา  
 12,000  ลิตร  พรอมถังโฟม  ขนาดความจุไมนอยกวา  400  ลิตร  
 จํานวน  1  คัน  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
 ภาย ใน  ง านบริ ห า ร ท่ั ว ไป เ ก่ี ย ว กั บกา ร รั กษ าคว ามส งบภาย ใน 
  แผนพัฒนาส่ีป  (พ.ศ.  2561  -  2564)  เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง  
 ฉบับท่ี  4 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  6.  โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร  จํานวน  
 500,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถยนตดับเพลิงพรอมท่ีพักเวร  จํานวน  
 1  แหง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  แผนงานสาธารณสุข   
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
  งบลงทุน   
  หมวดคาครุภัณฑ   
  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จํานวน  726,000  บาท 
  จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  จํานวน  1  คัน 
  -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1  ตัน  ขับเคลื่อน  2  ลอ  
  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
 ต่ํากวา  110  กิโลวัตต  แบบมีชองวางดานหลังคนขับสามารถเปดได  
 จํานวน  1  คัน  พรอมหลังคาผาใบ  มีท่ีนั่งสองแถว 
 กองการศึกษา 
  ขออนุมัติกันเงิน งบลงทุน คาครุภัณฑ และคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2561  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
 2561 ดังนี้ 
  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  



12 
 

  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  1. จัดซ้ือมานั่ง  จํานวน 40 ตัว    จํานวน  50,000  บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือมานั่ง  จํานวน  40  ตวัๆละ  1,250  บาท        
 เปนเงิน  50,000 บาท รายละเอียดดังนี้ มานั่งเหล็กมีพนักพิง พ้ืนไม
 สังเคราะห  ขนาดไมความยาวไมนอยกวา 1.20 เมตร ตั้งจายจาก 
 เงินรายได 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
  2. เครือ่งโปรเจคเตอร    จํานวน  58,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร  จํานวน  1 เครื่อง  ระดับ  XGA   
 ขนาดไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens เปนเงิน 58,000 บาท ราคาไม
 ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดใน
 ปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินรายได 
 แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
  3. จอโปรเจคเตอร   จํานวน   40,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจอโปรเจคเตอร จํานวน 1 จอ ขนาดเสนทแยงมุมไม
 นอยกวา 200 นิ้ว เปนเงิน  40,000  บาท  ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจาก
 เงินรายได  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  อาคารตางๆ  
  4. คาซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) 
 จํานวน 200,000 บาท 

 - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
 (สมุหพรอม)จํานวนเงิน 200,000 บาท  เพ่ือซอมแซมอาคารเรียนท่ีเกิด
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 ชํารุดและเกิดความเสียหาย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาล
 เมืองทับกวาง เลขท่ี 1/2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  อาคารตางๆ  
  5. คาซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชา
 เลต) จํานวน  200,000 บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 
 (จิตรประไพชาเลต) จํานวนเงิน 200,000 บาท เพ่ือซอมแซมอาคารเรียนท่ี
 เกิดชํารุดและเกิดความเสียหาย  รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน
 เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 2/2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  6. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาโรงเรียนเทศบาล
  ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ถึงอาคารเรียน 3 ช้ัน จํานวน 320,000  บาท 

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา 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 ท่ี 04/2560  ตั้งจาย
 จากเงินรายได 

  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  7. โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล บริเวณหลัง
 สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง  จํานวน  4,095,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารหลังคาคลุมสนามฟุตซอล บริเวณหลัง
 สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ขนาดกวาง 26.00 เมตร ยาว 45.00 
 เมตร  วงเงินงบประมาณ  4,095,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  
 196,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  3,899,000 บาท  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง ท่ี 05/2560 ตั้งจาย
 จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ 
  ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

 8.รถบรรทุก (ดีเซล)     ตั้งไว    814,000.- บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ 
 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
 กวา  110  กิโลวัตต  แบบดบัเบิ้ลแค็บ 
  1.เปนกระบะสําเร็จรูป 
  2.หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
  3.เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คันๆ ละ 814,000 บาท เปนเงิน 
 814,000 บาท 
 - เพ่ือใชในงานกองการศึกษา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 
 2561  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
 ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2561 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  9. โครงการจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรและเกาอ้ี จํานวน  25 ชุด  จํานวน  
 87,500  บาท 
  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรและเกาอ้ี จํานวน 25 ชุด  
 ราคาชุดละ  3,500 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 
  - เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
 สํ า นั ก งบประมาณ  มกร าคม  2561  จึ ง ขอปฏิ บั ติ ต า มหนั ง สื อ
 กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน
 2552 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
 ฉบับท่ี 2 หนาท่ี 38 ลําดับท่ี 4 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
  10. โครงการจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
 ขนาด  55 นิ้ว  จํานวน  10  เครื่อง   จํานวน   265,000  บาท 
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  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  แบบ  Smart 
 TV  ขนาด  55 นิ้ว จํานวน  10  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  26,500  บาท  
 ตั้งจายจากเงินรายได 
  -ราคาตอหนวย  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)   และคุณลักษณะเฉพาะสังเขป    
 เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561  
  -เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ .ศ .  2561 - 2564) เ พ่ิมเ ติมและ
 เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2  หนาท่ี38 ลําดับท่ี 3  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  11. เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล   แบบท่ี  2  (จอภาพ
 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  3  เครื่อง จํานวน  90,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 
 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  
 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
  -ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
 พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 
 2560 ขอ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.  2561 -2564)  เ พ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  2 หนา 38  ลําดับท่ี 1 
 แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  12. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 
 นิ้ว) จํานวน  25  เครื่อง  จํานวน  400,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม
 นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน   25  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 16,000  บาท  
 ตั้งจายจากเงินรายได 
  - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน   เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 21 
 เมษายน 2560 ขอ 7 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ.  2561 -2564)  เ พ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนาท่ี 38  ลําดับท่ี 2 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
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  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
  13. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ช้ัน   จํานวน  241,000  
 บาท 
  - เพ่ือจายเปนคางานติดต้ังฟลมกรองแสงรอบอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียน
 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  ตั้งจายจากเงินรายได 
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 28 ลําดับท่ี 4 
 

  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
  14. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคาร
 เรียน 2 ช้ัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ   จํานวน   118,700  บาท 
  -เพ่ือจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 (อาคารเรียน 2 ชั้น) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ ตั้งจายจากเงินรายได 
  -เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 28 ลําดับท่ี 3 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
  15. งานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อาคาร
 เรียน สถ.ศพด.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต    จํานวน  
 78,400  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคางานติดตั้งฟลมกรองแสงรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 (อาคารเรียน สถ.ศพด.3) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจิตรประไพชาเลต  ตั้งจาย
 จากเงินรายได 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561- 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนา 28 ลําดับท่ี 2 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
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  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  16. กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมประตูสแตนเลส  จํานวน  
 400,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมประตูสแตนเลส  ของ
 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) โดยทําการกอสรางรั้วคอนกรีต
 เสริมเหล็กยาวรวม 61 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 เทศบาลเมืองทับกวาง ท่ี 01/2561  ตั้งจายจากเงินรายได 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 หนา 36 ลําดับท่ี 1 
  ตั้งจายเปนรายการใหม 
  งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  17.โครงการกอสรางอางลางหนาและท่ีแปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
 ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  จํานวน  400,000  บาท  
  -เพ่ือจายเปนคากอสรางอางลางหนาและท่ีแปรงฟนของโรงเรียนเทศบาล
 ทับกวาง 1(สมุหพรอม)  จํานวน 2 แหง สําหรับนักเรียนชัน้อนุบาล และ 
 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีอางลางหนาและท่ีแปรง
 ฟนท่ีถูกสุขลักษณะ วงเงินงบประมาณ 400,000 บาท  รายละเอียดตาม
 แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  เลขท่ี 04 /2561  ตั้งจายจากเงิน
 อุดหนุนท่ัวไป  
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 3  หนา 39  ลําดับท่ี 4    
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  18.โครงการปรับปรุงสนามหญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ     จํานวน  
 200,000  บาท  
  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสนามหญา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ  จํานวน 1 
 แหง   เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กปาไผ มีทัศนียภาพท่ีเรียบรอย  สวยงาม   
 วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง  เลขท่ี  05 /2561  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) เ พ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 40  ลําดับท่ี 5   
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  19.โครงการจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็กสําหรับระดับอนุบาลศึกษา  
 จํานวน 500,000 บาท  
  - เพ่ือจายเปนคาจัดทําหองสงเสริมพัฒนาการเด็ก สําหรับระดับอนุบาล
 ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)   เพ่ือใหมีหองเสริม
 พัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสมตามวัย   วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  เลขท่ี  06 /2561   ตั้ง
 จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา 103  ลําดับท่ี 
 10 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  20.จัดซ้ือพัดลมเพดาน ขนาด 12 นิ้ว จํานวน  99,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมเพดาน   ขนาด  12 นิ้ว   จํานวน  55  
 เครื่อง   ราคาเครื่องละ  1,800 บาท  เปนเงิน  99,000  บาท  เพ่ือใชใน
 งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต)   ราคาไมปรากฏตาม
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 53   ลําดับท่ี 33  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  21.จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน  18,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง  ขนาด  18 นิ้ว   จํานวน   10  
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  1,800 บาท  เปนเงิน  18,000  บาท   เพ่ือใชใน
 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง  (จิตรประไพชาเลต) ราคาไม
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 ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดใน
 ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 43  ลําดับท่ี 1  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑงานบานงานครัว 
  22.จัดซ้ือเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ จํานวน  6,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาสะพายบา 2 จังหวะ  จํานวน  2  
 เครื่อง ราคาเครื่องละ  3,000 บาท เปนเงิน  6,000 บาท  เพ่ือใชในงาน
 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง  1 (สมุหพรอม)  ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจาก
 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3หนา 45  ลําดับท่ี 8  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  23.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน  จํานวน  
 129,600  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ชนิดแขวน  (มี
 ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000 บีทียู   จํานวน  4  เครื่อง  ราคา
 เครื่องละ  32,400 บาท  เปนเงิน 129,600  บาท ของโรงเรียนเทศบาล
 ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง ราคาและ
 คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป 2561   
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 44  ลําดับท่ี 5  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  24.จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน  
 72,400  บาท 



20 
 

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  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   ราคาท่ี
 กําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง   ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 43  ลําดับท่ี 3  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  25.จัดซ้ือเล่ือยจิ๊กซอ  จํานวน  1,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยจิ๊กซอของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห
 พรอม) จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 1,000 บาท  เปนเงิน 1,000 บาท ราคา
 ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด
 ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 45  ลําดับท่ี 9 
 แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  26.จัดซ้ือปนลมขาคู   จํานวน  1,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปนลมขาคูของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1  (สมุห
 พรอม) จํานวน  1  อันๆ ละ  1,000 บาท  เปนเงิน  1,000  บาท  ราคา
 ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด
 ในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 47   ลําดับท่ี 14  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  27.จัดซ้ือเครื่องตัดขัดเซาะ  จํานวน  1,400  บาท 
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  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดขัดเซาะของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
 (สมุหพรอม) จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 1,400 บาท  เปนเงิน 1,400  บาท  
 ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงขอจัดซ้ือตามราคา 
 ทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 47  ลําดับท่ี 15  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  28.จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network 
 จํานวน  30,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ 
 Network    เพ่ือใชในงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ปาไผ)  
 จํานวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ  10,000 บาท เปนเงิน 30,000  บาท  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
 คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 
 23 พฤษภาคม 2561 ขอ 48 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 44  ลําดับท่ี 4 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
 ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป 
  29.จัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย  จํานวน   38,500  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยกลอง
 ยาว จํานวน 20 ใบ และจัดซ้ือเครื่องประกอบจังหวะ ประกอบดวย 
  1. โหมง พรอมไมตี  จํานวน 1 ชุด 
  2. ฉาบใหญ   จํานวน 1 คู 
  3. ฉาบกลาง   จํานวน 1 คู 
  4. ฉาบเล็ก   จํานวน 1 คู 
  5. ฉ่ิง    จํานวน 1 คู 
  6. กรับไม   จํานวน 1 คู 
 - เพ่ือใชในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 ชุดๆละ 
 38,500 บาท  เปนเงิน  38,500  บาทราคาไมปรากฏตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจาก
 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 48  ลําดับท่ี 20 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  30.จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   จํานวน  
 15,800  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   
 ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  จํานวน  2  เครื่อง  ราคา
 เครื่องละ  7,900 บาท  เปนเงิน  15,800  บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
 ท่ัวไป 
  - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
 พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 
 2561 ขอ 50 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 50  ลําดับท่ี 25  
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  31.จัดซ้ือโตะ – เกาอ้ีทํางานสําหรับครู จํานวน  6,500  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ – เกาอ้ีทํางานสําหรับครู ขนาด 80 x 150 x 
 75 เซนติเมตร พรอมเกาอ้ีแบบมีพนักพิง  ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 
 (สมุหพรอม)   จํานวน  1 ชุดๆ ละ  6,500 บาท   เปนเงิน  6,500 บาท    
 ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ     จึงขอจัดซ้ือตามราคา
 ทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 51  ลําดับท่ี 26 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  32.จัดซ้ือแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้วจํานวน  2,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแทนไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว ของโรงเรียน
 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม)   จํานวน  1 แทนๆ ละ  2,000 บาท   
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 เปนเงิน  2,000 บาท    ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
 จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 46  ลําดับท่ี 11 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑสํานักงาน 
  33.จัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 22 นิ้ว จํานวน  15,000  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน ขนาด 22 นิ้ว ของศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก 
 เทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต) จํานวน 6 เครื่อง ราคา
 เครื่องละ  2,500 บาท   เปนเงิน  15,000 บาท   ราคาไมปรากฏตาม
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 43   ลําดับท่ี 2 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  34.จัดซ้ือเครื่องเจีย   ขนาด 4 นิ้ว  จํานวน  700  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเจีย   ขนาด 4 นิ้ว  ของโรงเรียนเทศบาล    
  ทับกวาง 1 (สมุหพรอม)  จํานวน  1  ตัวๆ ละ 700 บาท  เปนเงิน  
 700 บาท   ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือ
 ตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบบัท่ี 3  หนา 46  ลําดับท่ี 10   
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑกอสราง 
  35.จัดซ้ือเครื่องสกัดปูน   จํานวน    3,500  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสกัดปูน  ของโรงเรียนเทศบาลทับกวาง  1  
 (สมุหพรอม)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  3,500 บาท  เปนเงิน  3,500  บาท    
 ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตามราคา 
 ทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 46 ลําดับท่ี 13 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  36.จัดซ้ือเครื่องเช่ือมทอ PE ,PPR,PB  จํานวน    2,800  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเชื่อมทอ PE,PPR,PB ของโรงเรียนเทศบาล   
 ทับกวาง 1  (สมุหพรอม)  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  2,800 บาท  เปนเงิน  
 2,800 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือ 
 ตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 47  ลําดับท่ี 17   
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  37.จัดซ้ือปมลม ขนาด 30 ลิตร   จํานวน    2,700  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมลม ขนาด 30 ลิตร  ของโรงเรียนเทศบาล       
 ทับกวาง 1 (สมุหพรอม) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  2,700 บาท  เปนเงิน  
 2,700 บาท    ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอ
 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 หนา 47   ลําดับท่ี 16 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  38.จัดซ้ือเล่ือยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว  จํานวน    1,400  บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยวงเดือน  ขนาด 7 นิ้ว  ของโรงเรียนเทศบาล
 ทับกวาง 1  (สมุหพรอม)  จํานวน  1 ปนๆ ละ  1,400 บาท   เปนเงิน  
 1,400  บาท    ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงขอ
 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  หนา 46  ลําดับท่ี 12 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑกีฬา 
  39.จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพ่ือนําไปติดตั้งท่ีบริเวณชุมชน
 บานไทย หมูท่ี 3 จํานวน  500,000  บาท  
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพ่ือนําไปติดตั้งท่ี
 บริเวณชุมชนบานไทย หมูท่ี 3  ใหประชาชนในชุมชนและท่ีอยูใกลเคียง
 ไดมาใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนเงิน  4,000 
 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัดซ้ือตาม
 ราคาทองตลาดในปจจุบัน   

  - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
 เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 หนา 44 ลําดับท่ี 1 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบลงทุน 
  คาครุภัณฑ 
  ครุภัณฑกีฬา 
  40. จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เพ่ือนําไปติดตั้งท่ีบริเวณ
 ทางเขาชุมชนสะพานสาม  หมูท่ี 4  จํานวน  500,000  บาท  
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง   เพ่ือนําไปติดตั้งท่ี
  บริเวณทางเขาชุมชนสะพานสาม  หมูท่ี 4ใหประชาชนในชุมชนและท่ีอยู
  ใกลเคียงไดมาใชออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 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  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปนเงิน   
  197,000 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอ
  จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน   
   - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ 
  เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 หนา 46  ลําดับท่ี 2 
  กองชาง     

 งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางขยายถนน คสล.    

 บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา หนาวัดเขามัน หมูท่ี 9 โดยขยายท้ังสองฝงจราจร 

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 94/2561 วงเงินงบประมาณ 

 500,000.- บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุงถนน คสล. 

 ถนนเทศบาล 4ซอย 9 ชุมชน บานเขามัน  หมูท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 

 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไม

 นอยกวา 560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

 ทับกวาง เลขท่ี 95/2561  วงเงินงบประมาณ  450,000.- บาท 

 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 3. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการงานตีเสนจราจรถนน คสล. 
 บริเวณทางเขาชุมชนดินสอพอง ถึง หนาวัดหนองผักบุง หมูท่ี 7 พ้ืนท่ีตีเสน
 จราจร 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง      
 ทับกวาง เลขท่ี 96/2561 วงเงินงบประมาณ 47,000.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 4. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางขยายถนน คสล. 
 บริเวณทางเขาถนนเทศบาล 4 หมูท่ี 9 โดยขยายหนึ่งชองจราจร ขนาดผิว
 จราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
 กอสรางไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
 เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 97/2561 วงเงินงบประมาณ 500,000.- 
 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 5. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
 บริเวณหนาอูฉลองชัย ชุมชนหนองบัวบาน หมูท่ี 7ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 110.00 พรอมฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียด
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 98/2561 วงเงินงบประมาณ
 500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
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 6. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
 เทศบาล 5 ซอย 12 แยกท่ี 1 หมูท่ี 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
 ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
 111.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เลขท่ี 99/2561    วงเงินงบประมาณ 88,800.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 7. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
 เทศบาล 5 ซอย 12 แยกท่ี 2 หมูท่ี 9ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
 ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
 206.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เลขท่ี 100/2561  วงเงินงบประมาณ 165,000.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 8. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
 เทศบาล 5 ซอย 12 แยกท่ี 3 หมูท่ี 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
 ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
 161.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เลขท่ี 101/2561 วงเงินงบประมาณ 128,800.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 9. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการเปาลางบอบาดาลภายในเขต
 เทศบาลเมืองทับกวาง หมูท่ี 1,หมูท่ี 3, หมูท่ี 4 , หมูท่ี 5 , หมูท่ี 6 , หมูท่ี 
 7เปาลางบอบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 102/2561 วงเงินงบประมาณ 
 176,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 10. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาด
 ยางพาราแอลทฟลทคอนกรีต บริเวณสี่แยกโรงเรียนวัดปาไผถึงลํารางบาน
 นางแดง ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีต
 พรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 2,750.00 ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง       เลขท่ี 103/2561 
 วงเงินงบประมาณ 1,210,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
 ชุมชน งานไฟฟาถนน 

 11. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาด
 ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยบาน ส.ท.ประสงค เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนต
 ไทย ชุมชนเพชรไผทอง หมูท่ี 2โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอม
 ตีเสนจราจร และปรับปรุงปากบอพัก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 
 1,750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เลขท่ี 104/2561 วงเงินงบประมาณ 770,000.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
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 12.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูพรอมฝาตะแกรงเหล็ก 
 บริเวณบานนายจําลอง ซอย 6 ชุมชนคุมไผทอง  หมูท่ี 8ขนาดรางระบาย
 น้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 41.00 เมตร รายละเอียด
 ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 105/2561 วงเงิน
 งบประมาณ 184,500.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

 งานไฟฟาถนน 
 13. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความ

 สูง 12.00เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน บริเวณทางโคง
 ถํ้านาคราช หมูท่ี 9  จํานวน 1 ตน, ชุมชนคุมไผทอง ซอย5  หมูท่ี 8 
 จํานวน 1 ตน และชุมชนคุมไผทอง ซอย 10 หมูท่ี 8 จํานวน 1 ตนติดต้ัง
 เสาเหล็กไฟฟา ความสูง 12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาด 
 150 วัตต   4 ชุด ตอเสา 1 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล   
 เมืองทับกวาง เลขท่ี 106/2561 วงเงินงบประมาณ 404,200.- บาท 
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 14. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 
 คสล .  ชุมชนหนองปู  93 หมู ท่ี  9วางทอระบายน้ํ า  คสล .  ขนาด
 เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร บริเวณบอพัก คสล. 
 ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จํานวน 20 บอ รายละเอียดตามแบบแปลน
 เทศบาลเ มือง ทับกวาง  เลข ท่ี  107/2561 วงเ งินงบประมาณ 
 1,200,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 15. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ
 คอสะพานหนาวัดบานไทย ถนนเทศบาล 5 หมูท่ี 3 ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุงไม
 นอยกวา 600.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 108/2561วงเงินงบประมาณ 
 500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 16. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนโดยลาด
 ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต บริเวณเพชรไผทอง  ซอย 11 หมูท่ี 2 โดยวิธี
 ลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจรกวาง 
 5.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไม
  นอยกวา 4,150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
 ทับกวาง  เลขท่ี 109/2561  เปนวงเงินงบประมาณ 1,830,000.- 
 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 17. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
 ซอยบาน นายวิเชียร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 กอสรางรางระบายน้ํา 
 คสล. ขนาดรางระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
 110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง เลขท่ี 110/2561 วงเงินงบประมาณ 495,000.- บาท
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 18. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
 ซอยบาน      นางบังอร ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 กอสรางรางระบาย
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 น้ํา คสล.  ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
 110.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เมืองทับกวาง เลขท่ี 111/2561  วงเงินงบประมาณ 495,000.- บาท
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 19. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
 ซอยบาน  นางพันธ ชุมชนบานโคกพัฒนา หมูท่ี 7 กอสรางรางระบายน้ํา 
 คสล.  ขนาดรางระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
 50.00 เมตร พรอมฝาปดรางเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล        
 เมืองทับกวาง เลขท่ี 112/2561 วงเงินงบประมาณ 225,000.- บาท
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 20. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย
 กลุมบานเนินเขา ชุมชนบานโปงพัฒนา หมูท่ี 6 ปรับปรุงถนน ขนาดผิว
 จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร            หนา 0.15 เมตร 
 หรือพ้ืนท่ีปรับปรุงไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
 แปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 113/2561 วงเงินงบประมาณ 
 500,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 21. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
 นายสายพิน     โสมลี ชุมชนดินสอพอง หมูท่ี 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 
 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร       หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
 กวา 105.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง       
 ทับกวาง เลขท่ี 114/2561 วงเงินงบประมาณ 90,000.- บาทปรากฏ
 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 22. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท
 คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5 ซอย 18 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 
 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร        หรือพ้ืนท่ีกอสราง
 ไมนอยกวา 1,000.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
 แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 115/2561 วงเงินงบประมาณ 
 570,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 23. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
 นางทองแดง  ละอองอินทร ชุมชนบานหนองผักบุง หมูท่ี 7 ขนาดผิวจราจร
 กวาง 3.50 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสราง
 ไมนอยกวา 259.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
 ทับกวาง  เลขท่ี 116/2561 วงเงินงบประมาณ 207,000.- บาท
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 

 24. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ
 บาน สท. จันที ชุมชนดินสอพอง  หมูท่ี 7ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
 ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท้ีกอสรางไมนอยกวา 
 180.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
 เลขท่ี 117/2561 วงเงินงบประมาณ 144,000.- บาท ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
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 25. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางรางระบายน้ํา       
 คสล.บริเวณบาน   นายประสาน  ชุมชนคุมไผทอง  หมูท่ี 8 ขนาดราง
 ระบายน้ํากวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร         ยาว 82.00 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 118/2561 เปน
 จํานวนเงิน 328,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
 ไฟฟาถนน 

 26. จัดซ้ือรถบรรทุก 10 ลอ 2 เพลา เครื่องยนตไมนอยกวา 300 แรงมา 
 พรอมกระบะบรรทุกและชุดไฮดรอลิคยกดั้มพ วงเ งินงบประมาณ 
 2,900,000.- บาท ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
 จัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 27. จัดซ้ือรถบรรทุกเครนไฮดรอลิก  ติดตั้งดัมพพรอมกระเชาไฟฟา 
 เครนไฮดรอลิก สามารถยกน้ําหนักได 9,500 กิโลกรัม ท่ีระยะยก 1 เมตร 
 และสามารถยืดสูงไมนอยกวา 15.00 เมตร ตัวรถชนิด 6 ลอ มีกําลัง
 แรงมา ไมนอยกวา 210 แรงมา วงเงินงบประมาณ 4,800,000.- บาท 
 ไมปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาด
 ในปจจุบัน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
 บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 28.จัดซ้ือเครื่องพิมพ (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 จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดในปจจุบัน ตั้งจาย
 จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
 เคหะและชุมชน 

 

  กองสวัสดิการ 

  -  แผนงานสังคมสงเคราะห   
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห   
  งบลงทุน   
  คาครุภัณฑ   
  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จัดซ้ือรถยนตนั่ง 4 ประตู จํานวน 
 1 คัน เปนรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ  เปนกระบะสําเร็จรูป      
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 หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
 ราคารวมภาษีสรรพสามิต  จํานวน 814,000.-  บาท 
 

  กองวิชาการและแผนงาน 
  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
  งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบลงทุน 
 คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

      - คาจัดซ้ือลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว กําลังขับไมนอยกวา 100 
 วัตต พรอมดวยไมโครโฟนไรสาย 1 คู  จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 10,500 
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผน
 สถิติและวิชาการ 
    - คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล พรอม
  อุปกรณครบชุด  เปนเงิน  44,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
  งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
  งบลงทุน 
 คาครุภัณฑสํานักงาน 

    - คาจัดซ้ือแทนพูดอเนกประสงค (โพเดียม) มีเครื่องขยายเสียงในตัว มี
 ลําโพงเสียงทุม ลําโพงเสียงแหลม กําลังขับไมนอยกวา 60 วัตต  มี
 ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร มีโคมไฟสองสวาง จํานวน 2 ตัว  เปนเงิน 
 42,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งาน
 วางแผนสถิติและวิชาการ 
  คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
  - คาจัดซ้ือลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติจํานวน  
 250,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกขายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติจํานวน 5 จุด ไม
 ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซ้ือตามราคาทองตลาดใน
 ปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได 

  - คาจัดซ้ือลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพรอมอุปกรณครบชุด 
 จํานวน  30 ชุด ประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณวิทยุ(ลูกขาย) UHF 
 420.200 MHz จํานวน 30 เครื่อง เสาอากาศภาครับพรอมสายสัญญาณ 
 30 ชุด ลําโพงฮอรนกําลังขับไมนอยกวา 120 วัตต จํานวน 120 ตัว 
 พรอมอุปกรณครบชุด  เปนเงิน  2,250,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได 
 ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

  - คาจัดซ้ือแมขายและลูกขายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติพรอม

 อุปกรณ จํานวน 3,200,000 บาท 
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   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือและติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 
 ชนิดไรสายระบบ UHF ประกอบดวยเครื่องสงสัญญาณและควบคุมการ
 ออกอากาศ(แมขาย)  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 
 ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เปนไปตาม
 แผนพัฒนาสี่ป ( พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 
 หนาท่ี 40 ลําดับท่ี 12                                                                   
 รวมขออนุมัติกันเงินจํานวนท้ังส้ิน   60,311,200.- บาท (หกสิบลาน
 สามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
  ท้ังนี้  เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการรับเงิน  
 การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด  ๕  การกันเงินขอ 59  
 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
 ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวน
 ทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป   
  ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือพิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ เชิญทานเลขาฯ ชีแ้จงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
เลขาฯ การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงินขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวด
 คาครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะ
 ตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติ 
 กันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวน
 ทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ใหขออนุมัติ
 ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความ
 จําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
 และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หาก
 ไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวนนั้นตกเปน
 เงินสะสม ครับผม 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญทาน ส.ท.ธณัทฯ คะ 
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นายธณัท  บํารุงราษฎร เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร และทานสมาชิกสภาฯ ครับ 
สมาชิกสภาฯ  โครงการเปาลางบอบาดาล เปาอยางเดียวหรือทําอยางอ่ืนดวยครับ และ
 ไดรับการยินยอมจากชาวบานหรือยังครับ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ เรียนทานประธานสภาฯ โครงการเปาลางบอบาดาลเปนโครงการเสนอมา
เลขาฯ จากไทยนิยมยั่งยืน ท่ีอําเภอแจงมา ไดออกมาทําการสํารวจในแตละชุมชน 
 ทางอําเภอตั้งกรรมการออกมา เม่ือเรานําเขาแผนพัฒนาสี่ป ทางกรรมการ
 ซ่ึงเปนสมาชิกสภาฯแผนใหเพ่ิมอีกเปาบอเพ่ิมอีก 4 บอในหมูท่ี 4 รวมกัน
 ท้ังสิ้น 11 บอ ท่ีมีการเสนอและเอาในแผนพัฒนาสี่ปมาโอนเงินใหกับ
 ชาวบานเรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ 
ประธานสภาฯ เรียนเชิญรองประธานสภา ฯ คะ 
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร เรียนทานประธานสภาฯ หลังคาคุมสนามฟุตซอลทําไมตองทําดวยครับ 
รองประธานสภาฯ ในเม่ือเปนสนามกลางแจง นาจะทําเปนอาคารอเนกประสงคดีกวาไหม ครับ 
 เงินตั้ง 4 ลาน เอาไปใชท่ีมีประโยชนใหมากกวาไมดีหรือครับ ขอบคุณ ครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานรองนายกฯ บุญสงฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯโครงการทําหลังคาคลุมสนามฟุตซอลมีมาตั้งแต 
รองนายกฯ ป 61 ท่ีทานยกมือเห็นชอบกันมาแลว ไมไดอยูในงบประมาณป 62 นะครับ 
 แตเนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางไมทัน ทางผูบริหารจึงขอกันเงินเพ่ือจะดําเนิน 
 การ โครงการท่ีพวกทานเห็นชอบกันแลว ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยเชิญคะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯคะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข  บุดดาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานขอเพ่ิมเติมนะครับ 
สมาชิกสภาฯ งบท่ีทางผูบริหารไดขอกันเงินไววันนี้ก็คืองบท่ีเราทําผานสภาฯ มาทุก
 โครงการแลว เขาใจตรงกันจะไดไมซับซอนครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยอีกหรือไมคะ เรียนเชิญคะ                                         

ประธานสภาฯ   ถาไมมีนะคะ ขอมติขอความเห็นชอบเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียัง

    ไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

    (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สมาชิกทานใด 

    เห็นชอบ ขอใหยกมือคะ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  ๑0  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปน 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติคะ 
ประธานสภาฯ   
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
นายกฯ ทับกวาง ท่ีสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มอบหมาย จํานวน 2 คน เพ่ือเปน
 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ิน เทศบาลเมือง
 ทับกวาง จังหวัดสระบุรี  ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
 หลกัประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก 
 ประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ขอ 8 และขอ 9   
 ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพ่ือพิจารณา
 ตอไป ขอแสดงความนับถือ 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด   
เลขาฯ หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและ
 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.
 2557  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแตละ
 ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

1. ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประธานกรรมการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี จํานวน 2 คน      เปนรองประธานกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสภามอบหมายจํานวน 2 คน   
                      เปนกรรมการ 
4. หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี   เปนกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 

2 คน       เปนกรรมการ 
6. ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบานหรือชุมชนคัดเลือก

กันเอง จํานวนไมเกิน 5 คน    เปนกรรมการ 
7. ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเรื่อง 

รองเรียนอิสระในพ้ืนท่ี จํานวน 1 คน (ถามี)  เปนกรรมการ 
8. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย  เปนกรรกมการและเลขานุการ 
9. ผูอํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือสวน

สาธารณสุขหรือสวนสาธารณสุขหรือท่ีเรียกชื่ออ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมอบหมาย                  เปนกรรกมการและผูชวยเลขานุการ 
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ใหกรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป และใหแทนท่ี คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพของเทศบาลเมืองทับกวางชุดปจจุบันท่ีจะหมดอายุครบวาระ 4 ป   
ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 จึงตองนําเสนอใหสภาฯไดคัดเลือกสมาชิก
สภาฯ  เปนตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ิน เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 2 ทาน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
ครับ 

 
นางวบิูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯคะ ครั้งท่ีแลวทาน ส.ท.ประสงค ฯ และทาน ส.ท.  
ประธานสภาฯ พรมมาฯ ในครั้งนี้จะตองมีการเสนอชื่อกันใหม และมีผูรับรอง สมาชิกสภาฯ
 ทานใดจะเสนอชื่อผูท่ีจะเปนคณะกรรมการกองทุนฯ เรียนเชิญทาน ส.ท.
 ธวัชชัย ฯคะ 
นายธวัชชัย  ทองเหลือง เรียนทานประธานสภาฯ ผมขอเสนอทาน ส.ท.ประสงค เงินแกว ครับ   
สมาชิกสภาฯ 
นางวบิูลยศิริ  บุญพัฒน ขอผูรับรองดวยคะ  
ประธานสภาฯ  
ท่ีประชุม  มีผูรับรอง จํานวน 9 เสียง 
 
นางวบิูลยศิริ  บุญพัฒน สมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอชื่ออีกหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญทาน ส.ท.วาสนา ฯ คะ 
นางวาสนา   จิรารัตน เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอทาน ส.ท.พรมมา นอยสนิท คะ 
สมาชิกสภาฯ 
นางวบิูลยศิริ  บุญพัฒน ขอผูรับรองดวยคะ  
ประธานสภาฯ  
ท่ีประชุม  มีผูรับรอง จํานวน 9 เสียง 
 
นางวบิูลยศิริ  บุญพัฒน สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมคะ ถาไมมี ก็ขอเชิญลงมติ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบให ส.ท.ประสงค เงินแกว และ ส.ท.พรมมา 
 นอยสนิท  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปนคณะกรรมการกองทุน
 หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน เทศบาลเมืองทับกวาง ขอใหยกมือคะ 
 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ ใหสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เปนคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน เทศบาลเมืองทับกวาง จํานวน 
2 ทาน คือ ส.ท.ประสงค เงินแกว และส.ท.พรมมา นอยสนิท จํานวน  ๑0  
เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  เรียนเชิญทานสมาชิกฯ คะ เรียนเชิญทาน สท. แกว ทุยะนา คะ                   
ประธานสภาฯ 
นายแกว  ทุยะนา  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ และทานผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผมฝากไปถึงกองชาง เรื่องการกอสรางถนนในเทศบาลเมืองทับกวาง กอนจะ
 ออกแบบ เทปูน ถนนเสนตางๆ ตองดูดวยวาเสาไฟมันอยูเขตแดนไหน    
 เสาไฟล้ําออกมาถนนไหม เสาไฟเขาท่ีชาวบานหรือไม พอทําไปแลวมีปญหา
 จะตองยายเสาไฟออกจากท่ีเขา ถาไมยายก็จะเทปูนไมได ฝากถึงกองชาง 
 เรื่องออกแบบตองใหชัดเจน หลายๆโครงการมีปญหาตลอด เม่ือเร็วๆนี้ก็
 เชนกัน ตรงรานกวยเตี๋ยวกะลา ก็ไมตรง เบี้ยวไปมา ไดคุยกับผูรับเหมา 
 เขาบอกวาตองเทเพราะวาจัดซ้ือจัดจางแลว อีกเรื่อง วางทอระบายน้ํา
 โครงการแรก 3 ลานกวา น้ําไมไหลไปบานไทยเลย กองชางเปนคนออกแบบ 
 กอนออกแบบคุณไมสํารวจเลยหรือวาทําอยางไร ทางน้ําจากสี่แยกหนองปู
 ไปถึงคลองบานไทยงบประมาณ 3 ลานกวาไมมีประโยชนเลย คราวท่ีแลว
 เห็นเอาเขาแผนอีกแลวลานกวาบาท ทีนี้ของเกายังใชไมไดเลย จะทําอยางไร
 เสียงบประมาณไป 3 ลานกวาบาท คณะผูบริหารตองตรวจใหละเอียดวาทํา
 ไปแลวไดผลตอชาวบานไหม ผมอยากขอแบบวางทอระบายน้ําสีแ่ยกหนองปู 
 เพ่ือจะมาศึกษาดู ผมอยากจะทราบ ทําแลวทําไมน้ําจึงไมไหล เพราะอะไร  
 ผมยอมรับวาผูรับเหมาตองทําตามแบบ และใครเปนผูออกแบบก็คือกองชาง
 เอาแบบตัวไหนออกมาทําปไหน เทานั้นเองท่ีผมอยากทราบ ขอบคุณมาก
 ครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯ คะ                   
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ทาน ส.ท.แกวฯ ครับ พอเลิกประชุมทานไปรับแบบท่ีกองชางไดเลยครับ
นายกฯ    ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.วาสนาฯ คะ                                
ประธานสภาฯ 
นางวาสนา   จิรารัตน เรียนทานประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งท่ีแลวในวาระอ่ืนๆดิฉันเสนอเรื่อง 
สมาชิกสภาฯ ปายซอย 10 เพชรไผทอง เม่ือวันกอนไปออกกําลังกายเห็นวายังไมไดทํา
 ไมทราบวากองชางไดเขาไปดูหรือยังคะ 
จ.อ.คงเดช  สุดใจ  ตอนนี้กองชางเรากําลังดําเนินการอยูครับ 
หัวหนาฝายการโยธา 
นางวาสนา   จิรารัตน  อีกหนึ่งเรื่อง ตัดก่ิงไมหนารสรินการเดนไปถึงบานพ่ีแกะ ไดดําเนินการ
สมาชิกสภาฯ   หรือยังคะ                              
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ประมาณอาทิตยหนาจะเขาไปดูใหครับ ขอบคุณครับ 
นายกฯ   
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นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขออนุญาตปดประชุมคะ 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 

   
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 

                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 

 

 

 

 
 


