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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี2 ประจําป 2561 

วันจันทร ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 
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. นายแกว           ทุยะนา   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๔. นายธณัท บํารุงราษฎร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๕. นางทิพยวรรณ บุญศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๖. นายใจเพชร       สวางเรืองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
๑๗. นายชัยพฤกษ     ฉายพุทธ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. นางสมใจ          คําสัตย   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
 
                    
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายสมหมาย แดงประเสริฐ  นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๒. นายบุญสง แดงประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๓. รอยตรี กําจัด วันดี              รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๔. นายสมพงษ หมอนภักดี       รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง 
๕. นายโกศล จั่วก่ี   ท่ีปรึกษานายกฯ 
๖. นายสมคิด รุจิจิตร                      เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๗. นายชาณุพงศ   บุดดาพันธ            เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๘. นายมานพ หรั่งกิจ   รองปลัดเทศบาล 
๙. นายเฉลิมเกียรติ  ฉายพุทธ  รองปลัดเทศบาล 
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๑๐. นางละเอียด      ดวงทอง   ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นายวรเศรษฐ ตระกูลน้ําผึ้ง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๑๒. นายชุมพล สุทธิจักร   ผอ.รร.เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุหพรอม) 
๑๓. น.ส.องคอร วงคเวียน  ผูอํานวยการกองวิชาการแผนงาน 
๑๔. นางเกษร ระม่ังทอง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๕. น.ส.วนิดา แดงเพลิง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
๑๖. น.ส.สิริกรานต ดํามณี   หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
๑๗. นางบุศรา วรรณมณีโรจน  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 
๑๘. นายสิทธิชัย โกคูณ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
๑๙. นางลภัส   ชิดชอบ   หวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒๐. นางสวรรยา โสพ่ึงไทย  หัวหนาฝายปกครอง 
๒๑. น.ส.นริศรา เพชรวีระ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
๒๒. นางเพ็ญนภา มณีภาค   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
๒๓. นายฤกษณรงค รองเมือง  หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
๒๔. จ.อ.คงเดช สุดใจ   หัวหนาฝายการโยธา 
๒๕. น.ส.ฐิตาภรณ สวางแจง  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
๒๖. น.ส.รุงทิพย พุทธจันท  หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 
๒๗. นางศิริลักษณ รุจิจิตร   หัวหนาฝายสังคมสังเคราะห 
๒๘. นายวัชรินทร เมธีกุล   ผูจัดการสถานธนานุบาล 
๒๙. น.ส.ทิพวรรณ กระแสรมิตร  นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
๓๐. นายทสพล ชิดชอบ   เจาพนักงานปองกันกันชํานาญงาน 
๓๑. ส.อ.สุทธิกานต ศกุนตนาค  เจาพนักงานธุรการ 
๓๒. น.ส.สุรีรัตน    รัตนเพ่ิม   ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ 
๓๓. น.ส.วราภรณ     พฤทธิสาริกร                ผช.เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  บัดนี้ เม่ือท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  
ประธานสภาฯ   ประจาํป พ.ศ. ๒๕61 วันจันทร ท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา  

๑0.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4 มีท้ังหมด  5 
 วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน เชิญทานเลขาฯคะ 
ประธานสภาฯ  
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง 
เลขานุการสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 ดวยเทศบาลเมืองทับกวาง        
  มีความประสงค ท่ีจะเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
 ประจาํป 2561 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 14 กันยายน 2561 ตาม
 ความใน มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
 เพ่ิมเติม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
 2561 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และ
 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ใหสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
 พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 มี
กําหนด 15 วัน นับตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2561 เปนตนไป จึงประกาศ
มาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2561 นาย
บัณฑิตย เทวีทิวารักษ ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี     
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ี
สาม ครั้งท่ี 2 ประจําป  2561วันพุธท่ี  15 สิงหาคม  2561 

นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  เมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 วันพุธท่ี  

15 สิงหาคม  2561  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการ
ประชุมฯ หรือไม เชิญทาน ส.ท.พรมมาฯ คะ 

นายพรมมา    นอยเสนา หนาท่ี 35 บรรทัดท่ี 2 นับจากลางข้ึนบน ตรงนามสกุล ส.ท.พรมมา จาก 
สมาชิกสภาฯ นอยสนิท ขอแกไขเปน นอยเสนา ครับ 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมฯ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   - ถาไมมี ขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภา 
    เทศบาลเมืองทับกวาง  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป  2561
    วันพุธท่ี  15 สิงหาคม  2561 เชิญลงมติคะ  
 
ท่ีประชุม  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัย

ท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป  2561 วันพุธท่ี  15 สิงหาคม  2561  จํานวน  
๑0  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) 

 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  เรียนเชิญนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ  พ.ศ. 2561   เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 

    กองชาง 
  โอนตั้งรายการใหม 
  1. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาดยาง

    พาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาดพัฒนา  หมูท่ี 7  
    โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจร
    กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
    ปรับปรุงไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
    เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 119/2561 เปนจํานวนเงิน 2,558,000.- 
    บาท 

  โอนลด 
  1. งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

    ตั้งไว 150,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 20,000.- บาท โอนลดไปต้ัง
    จายรายการใหมเปนเงิน 20,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏ
    ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

  2. งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 100,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหมเปน
    เงิน 50,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
    ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

  3. งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ตั้งไว 250,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 119,820.- บาท โอนลดไปตั้ง
    จายรายการใหมเปนเงิน 119,820.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏ
    ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
    สงบภายใน 

  4. งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว  
    1,000,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 192,825.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
    รายการใหมเปนเงิน 192,825.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
    สงบภายใน 

  5. งบดําเนินงาน คาวัสดุ  วัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 200,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 35,648.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหมเปน
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    เงิน 35,648.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานรักษาความ
    สงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

  6. งบดําเนินงาน คาวัสดุ  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 650,000 บาท 
    คงเหลือกอนโอน 92,599.- บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหมเปนเงิน 
    78,800.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
    ภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

  7. งบดําเนินงาน คาวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหมเปนเงิน 
    10,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
    ภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

  8. งบดําเนินงาน คาวัสดุ  วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 200,000.- บาท รับ
    โอนเพ่ิม 420,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 199,940.- บาท โอนลดไป
    ตั้งจายรายการใหมเปนเงิน 199,940.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
    ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
    รักษาความสงบภายใน 

  9. งบกลาง  งบกลาง คาชําระหนี้เงินตน ตั้งไว 500,000.- บาท  คงเหลือ
    กอนโอน 32,399.26 โอนลดไปต้ังจายรายการใหม เปนเงิน 32,399.- 
    บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง 

  10. งบกลาง  งบกลาง คาชําระดอกเบี้ย ตั้งไว 20,000.- บาท  คงเหลือ
    กอนโอน 13,256.94 โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 13,256.- 
    บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง 

  11. งบบุคลากร เงินเดือน เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 350,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 90,891.68 บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม 
    เปนเงิน 90,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) ปรากฏในแผนงาน
    การศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  12. งบบุคลากร เงินเดือน คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 4,443,588.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 142,715.74 บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหม 
    เปนเงิน 142,715.- บาท(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนเงิน  
    142,404.- บาท ) (ต้ังจายจากเงินรายได 311.-บาท) ปรากฏในแผนงาน
    การศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  13. งบบุคลากร เงินเดือน เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว  
    372,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 27,000.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
    รายการใหม เปนเงิน 27,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  
    ปรากฏ ในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  14. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  
    1,800,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 190,990.- บาท โอนลดไปต้ังจาย
    รายการใหม เปนเงิน 190,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เปน
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    เงิน 41,582.- บาท ) (ตั้งจายจากเงินรายได 148,418.- บาท) ปรากฏใน
    แผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  15. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาพนักงาน
    ครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 300,000 บาท คงเหลือกอนโอน 
    209,230.-บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 209,230.- บาท
    (ตั้งจายจากเงินรายได)  ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไป 
    เก่ียวกับการศึกษา 

  16. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร 
    สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต) ตั้งไว  
    873,799.- บาท คงเหลือกอนโอน 201,757.- บาท โอนลดไปตั้งจาย
    รายการใหม เปนเงิน 101,757.- บาท(ตั้งจายจากอุดหนุนท่ัวไป) ปรากฏ
    ในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  17. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
    ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
    สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุหพรอม) ตั้งไว 1,280,222.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 196,429.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม 
    เปนเงิน 96,429.- บาท(ตั้งจายจากอุดหนุนท่ัวไป) ปรากฏในแผนงาน
    การศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  18. งบดําเนินงาน คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 4,810,228.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 194,845.82 บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
    เงิน 194,845.- บาท(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนเงิน 157,393 
    บาท ) (ตั้งจายจากเงินรายได 37,452.- บาท) ปรากฏในแผนงาน 
    การศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  19. งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000.- บาท คงเหลือ
    กอนโอน 194,845.82 บาท รับโอนเพ่ิม 322,060.- บาท โอนลดไปต้ัง
    จายรายการใหม เปนเงิน 163,316.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏ
    ในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  20. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคารหลังคาคลุม
    สนามฟุตซอล บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว  
    4,095,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 4,095,000.- บาท โอนลดไปตั้ง
    จายรายการใหม เปนเงิน 495,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏ
    ในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

  21. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  
    831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 205,234.68 บาท โอนลดไปต้ังจาย
    รายการใหม เปนเงิน 95,020.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
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  รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม  2,558,000.-บาท 
 

  โอนตั้งรายการใหม 
  2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุงถนน บริเวณ

    สี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนตไทย ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 
    8 โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจรขนาดผิวจราจร
    กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
    ปรับปรุงไมนอยกวา 2,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
    เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 120/2561 เปนจํานวนเงิน 1,100,000.- 
    บาท 

  โอนลด 
    1.งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  
    831,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 110,214.68 บาท โอนลดไปตั้งจาย
    รายการใหม เปนเงิน 49,540.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  2. งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน 
    ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 116,000.- บาท คงเหลือ
    กอนโอน 10,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน  
    10,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  3. งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 170,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 11,052.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
    เงิน 11,000.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงาน 
    สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  4. งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 600,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 63,532.- บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหม เปนเงิน
    63,532.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  5. งบดําเนินงาน คาวัสดุ วัสดุกอสราง ตั้งไว 15,000.- บาท รับโอนเพ่ิม 
    500,400.- บาทคงเหลือกอนโอน 18,900.- บาท โอนลดไปตั้งจาย 
    รายการใหม เปนเงิน 18,900.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

  6. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ขยายผิวจราจรถนนสายบานถํ้าพระ
    โพธิสัตว ชวงท่ีแยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ท้ังสองฝง  ตั้งไว 1,560,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 1,560,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม 
    เปนเงิน 500,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะ
    และชุมชน  งานไฟฟาถนน  
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  7. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ
    ซอยหลังบาน ส.ท.แกว ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6  ตั้งไว 720,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 720,000.- บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหม เปนเงิน
    298,200.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
    ชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  8. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
    นายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3  ตั้งไว 1,200,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 1,200,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
    เงิน 148,828.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
    ชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม  1,100,000.- บาท 
 

  โอนตั้งรายการใหม 
  3. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท

    คอนกรีต ถนนเทศบาล 1 จากแยกถนน สบ.1003 ถึงหนารานครัว 
    แอดอินเดียน หมูท่ี 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 700.00 
    เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 4,200.00 ตาราง
    เมตร พรอมตีเสนจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
    เลขท่ี 121/2561 เปนจํานวนเงิน 1,873,000 บาท 

  โอนลด 
    1.งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
    นายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3  ตั้งไว 1,200,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 1,051,172.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
    เงิน 331,172.-บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
    ชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ
    ซอยบานนายวรพงษ ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 8  ตั้งไว 367,000.- บาท 
    คงเหลือกอนโอน 17,000.- บาท โอนลดไปต้ังจายรายการใหม เปนเงิน
    17,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
    งานไฟฟาถนน  

  3. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท
    คอนกรีต บริเวณสถานีวิจัยทับกวาง ชุมชนเกษตรสัมพันธ หมูท่ี 10  ตั้งไว 
    1,613,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 124,000.- บาท โอนลดไปต้ังจาย
    รายการใหม เปนเงิน 124,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  4. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  
    บริเวณสี่แยกหนองปู 93 ถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 3,9  ตั้งไว 1,500,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 180,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม 
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    เปนเงิน 180,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะ
    และชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  5. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง 
    ถนนเทศบาล 5 หมูท่ี 9  ตั้งไว 1,305,800.- บาท คงเหลือกอนโอน 
    1,305,800.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 1,220,828.-
    บาท(ต้ังจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา
    ถนน 

  รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม  1,873,000.- บาท 
  โอนตั้งรายการใหม 
  4. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 

    12.00เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน บริเวณซอยบาน
    นายประภาส ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9  จํานวน 1 ตน, บริเวณซอยบาน
    ลุงจิตร ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตน และบริเวณสนามเด็กเล็น
    ซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตนติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา 
    ความสูง 12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต  4 
    ชุด ตอเสา 1 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 
    122/2561 เปนจํานวนเงิน 409,000.- บาท 

  โอนลด 
    1.งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง 
    ถนนเทศบาล 5    หมูท่ี 9  ตั้งไว 1,305,800.- บาท คงเหลือกอนโอน 
    1,305,800.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม   เปนเงิน 84,972.- 
    บาท(ต้ังจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา
    ถนน  

  2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการซอมแซมถนน คสล. บริเวณ
    สามแยกอูชางออยถึงบานนายประชัน  ประเสริฐสังข ตั้งไว 500,000.- 
    บาท คงเหลือกอนโอน 84,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปน
    เงิน 84,000.- บาท(ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
    ชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  3. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณ
    ชุมชนดินสอพอง      หมูท่ี 7  ตั้งไว 500,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 
    31,000.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 31,000.- บาท
    (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  

  4. งบดําเนินงาน  คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
    ของคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว 1,200,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 
    70,445.- บาท โอนลดไปตั้งจายรายการใหม เปนเงิน 70,445.- บาท 
    (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏในปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
    ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
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  5. งบดําเนินงาน  คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ตั้งไว 20,000.- บาท รับ
    โอนเพ่ิม 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 89,500.- บาท โอนลดไปต้ัง
    จายรายการใหม เปนเงิน 89,500.- บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏ
    ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
    เขมแข็งชุมชน 

  6. งบดําเนินงาน  คาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
    เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 
    ตั้งไว 100,000.- บาท คงเหลือกอนโอน 68,390 บาท โอนลดไปตั้งจาย
    รายการใหม เปนเงิน 49,083.-บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) ปรากฏใน
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ 
    เขมแข็งชุมชน 

 

   รวมเปนเงินโอนลดไปตั้งจายรายการใหม  409,000.- บาท 
  รวมเปนเงินโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนเงินท้ังส้ิน  5,940,000.-

    บาท 
  ท้ังนี้ เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 
    (ฉบับท่ี ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข เปลี่ยนแปลง
    งบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
    ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
    ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
    ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวางเพ่ือพิจารณาตอไป 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯคะ เรียนเชิญทานเลขาฯชี้แจงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ  
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
เลขานุการสภาฯ   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)   
    พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ  27  
    การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง  
    ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
    ใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน ขอบคุณทานเลขาฯ คะ สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ เรียนเชิญ ทาน ส.ท.แกวฯ คะ 
นายแกว ทุยะนา ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ ถนนหลังบานผมยังไมไดทํา ผมอยูบาน 
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สมาชิกสภาฯ โปรงพัฒนาไมใชชุมชนหัวเขาเกตุครับ คนละเสนครับ ยังพังอยู อยากถามวา
เจาหนาท่ีไดไปดูหรือไม ออกมาอยางนี้ผมรับไมได ไมใชบานผมขอบคุณมาก
ครับ 

   
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เรียนเชิญทานรองบุญสงฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และทานสมาชิกฯ ถนนเสนท่ีทานสมาชิก 
รองนายกฯ วาถนนเสนท่ีตอออกไปดานหลัง เลี้ยวขวาออกไปบานหลังท่ีปลูกใหม ซ่ึง

ผานการประมูลไปเรียบรอยแลวครับ ทางเจาหนาท่ีทําเอกสารไมทันจึงตอง
ขอกันเงินในสภาฯ ครับ 

นายสมหมาย  แดงประเสริฐ บานปาออมเงินท่ียายมาจากดินสอพอง บานสีสม ท่ีเรามาตั้งรายการใหม 
นายกฯ เพ่ือเอาถนนมาลงให 
 
นายแกว ทุยะนา ท่ีผมถามมาวาเปนถนนหลังบาน ส.ท.แกวฯ ยังไมไดทํานะครับในสวนตรงนี้ 
สมาชิกสภาฯ ใชตัวเดียวกันไหมครับบานโปรงพัฒนา ไมใชเขาเกตุตรงนี้ผมขอแกไข 
นายสมหมาย แดงประเสรฐิ เดี๋ยวผมใหเจาหนาท่ีเปลี่ยนใหจากชุมชนหัวเขาเกตุ เปนบานโปรงพัฒนา 
นายกฯ 
นางวิบูลยศิริ     บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯคะ สมาชิกฯทานใดมีขอสงสัยไหมคะ 
ประธานสภาฯ   เรียนเชิญทาน ส.ท.ประพัฒนฯ คะ 
 
นายประพัฒน  เผื่อนจันทึก ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ หนาท่ี 4 ขอท่ี 6 อยากทราบวา ขยาย 
สมาชิกสภาฯ  ผิวจราจรถนนสายบานถํ้าพระโพธิสัตวชวงท่ีแยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ท้ัง

สองฝง ไมทราบวาตรงไหน 
นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน เชิญทาน รองบุญสงฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง  แดงประเสริฐ ตรงนี้ถนนเทศบาล 3 
รองนายกฯ 
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ  ขออนุญาตนะครับ ชื่อถนนเสนนี้เปนถนนท่ีถายโอนเขาเรียกถนนเสนบาน 
เลขานุการสภาฯ ถํ้าพระโพธิสัตว ไปจนถึงเทศบาล 1  ตรงท่ีจะทําคือสี่แยกนิคม 2 แตชื่อท่ี

เขาถายโอนมาชื่อถนนบานถํ้าพระโพธิสัตว ทําจริงๆ ตรงสี่แยกไฟแดง     
รร.นิคมสงเคราะห 2 

นายบุญสง  แดงประเสริฐ คือทางวัดถํ้าพระโพธิสัตวเปนถนนเสนยาวเชื่อมไปถึงถํ้าพระโพธิสัตวได 
รองนายกฯ ไมใชเปนถนนเทศบาล 6 อันนี้เปนถนนเทศบาล 3 ท่ีมีไฟจราจรอยูแลวครับ 

ขยายออกขางเสนละ 3 เมตร ฝงหมู 1 เลนซาย ขวา ฝงหมู 6 หลังโรงเรียน
นิคมสองขางละ 3 เมตร ซาย ขวา รวมแลวเปนสี่ชองจราจรครับ 
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นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติเห็นชอบญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง) สมาชิก
ทานใดเห็นชอบขอใหยกมือคะ  

 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองชาง)    จํานวน 10 เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติเรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561   

นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน  ขอเรียนเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย  แดงประเสริฐ ขาพเจา ฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย (เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  ซ่ึงยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ดังนี้ 
     สํานักปลัดเทศบาล 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    งบลงทุน  คาครุภัณฑ 
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
    กวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง     
    จํานวน  30,000.- บาท  
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
    2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
    ของงานการเจาหนาท่ี ตั้งจายจากเงินรายได  
    - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ 
    คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 
    21 เมษายน 2560 ขอ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ 
    เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 38 - 39 ลําดับท่ี 6   
    2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไมนอย
    กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง     
    จํานวน  60,000.- บาท  
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    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
    2 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
    30,000.- บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจาย
    จากเงินรายได  
    - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ 
    คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 
    21 เมษายน 2560 ขอ 9 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ 
    เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 38 - 39 ลําดับท่ี 6 
    3. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 
    1 เครื่อง จํานวน  9,000.- บาท  
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด 
    LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของงานการ 
    เจาหนาท่ี ตั้งจายจากเงินรายได  
    - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ 
    คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 
    21 เมษายน 2560 ขอ 48 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ 
    เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 38 - 39 ลําดับท่ี 6   
    4. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 
    2 เครื่อง จํานวน  18,000.- บาท  
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด 
    LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000.- บาท  เพ่ือใชในการ
    ปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได  
    - ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน เปนไปตามเกณฑราคากลางและ 
    คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 
    21 เมษายน 2560 ขอ 48 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    - เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและ 
    เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 หนาท่ี 38 - 39 ลําดับท่ี 6 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    งานเทศกิจ 
    งบลงทุน 
    คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม
    นอยกวา 19 นิ้ว) ตั้งไว 30,000.- บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
    (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการ 
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    ปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงินรายได  ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรป
    ปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
    2. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา    ตั้งไว 
    17,000. – บาท  
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
    ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงิน
    รายได  ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  เปนไปตามเกณฑราคากลางและ
    คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรปปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
    เศรษฐกิจและสังคม  
    3. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA    ตั้งไว  5,800.- บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA  จํานวน 1 เครื่อง 
    เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเทศกิจ ตั้งจายจากเงินรายได  ราคาและ 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
    ครุภัณฑคอมพิวเตอรปปจจุบัน ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

    แผนงานสาธารณสุข   
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
    งบลงทุน   
    หมวดคาครุภัณฑ   
    ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
    1.  จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร  จํานวน  15,000.-  บาท 
   -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  
   1  เครื่อง   
   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีความละเอียดในการ  พิมพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi   
   -  มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  33  หนาตอนาที  (ppm)   
   -  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได   
   -  มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  128  MB 
   -  มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ Paraiiei หรือ  USB  2.0  หรือดีกวา 
   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   -  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (NetworkInterface) แบบ  
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ  
   สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได   
   -  สามารถใชไดกับ A4 , Ietter และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไม
   นอยกวา 250  แผน   
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  
   วันท่ี  21 เมษายน  2560) 
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    2.  จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  5,800.-  บาท 
    -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 1 KVA  จํานวน  1  เครื่อง 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  1 KVA (600 Watts)    
    -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา  15  นาที      
    (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันท่ี  
    21  เมษายน  2560)  

    ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    
    3. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน 1 คัน  จํานวน 4,300,000.- 
    บาท 
     - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทายและดันดวยระบบไฮโดร
    ลิด จํานวน 1 คัน ขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลูกบาศกเมตร ชนิด 6 ลอ 
    เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา ตัวถังบรรทุกขยะ
    สรางดวยอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร สวนพ้ืนใชแผนอลูมิเนียม
    จากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระดับคุณภาพ ISO 

    กองชาง 
    งบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    1. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดเสาเหล็กพรอมโคม
    หลอด LED  เสาไฟฟาแสงสวางสูงไมนอยกวา 7 เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟ 
    LED ขนาดไมนอยกวา 100 วัตต จํานวน 100 ตน ภายในเขตเทศบาล
    เมืองทับกวาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 
    44/2559 เปนเงิน 5,000,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ
    ชุมชน งานไฟฟาถนน 
    งบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    1. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ
    ซอยขางคอสะพาน หจก.ณวพล หมูท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
    ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา  
    1,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง 
    เลขท่ี 50/2560 เปนเงิน 1,011,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะ
    และชุมชน งานไฟฟาถนน 
    2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ขยายผิวจราจรถนนสายบานถํ้าพระ
    โพธิสัตว ชวงท่ีแยกตัดกับถนนเทศบาล 3 ท้ังสองฝง ฝงละ 2 ชองจราจร 
    พรอมไหลทาง รวม 4 ชองจราจร กวางชองจราจรละ 3.00 เมตร หนา 
    0.20 เมตร ยาวชองจราจรละ 100.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอย
    กวา 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง   
    ทับกวาง เลขท่ี 45/2560 เปนเงิน 1,060,000.- บาท ปรากฏใน 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน   
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  3. งบลงทุน คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนน โดยลาด 
    ยางพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแสงเพชร ชุมชนหินดาดพัฒนา  หมูท่ี 7 
    โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจร ขนาดผิวจราจร
    กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
    ปรับปรุงไมนอยกวา 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
    เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 119/2561 เปนจํานวนเงิน 2,558,000.- 
    บาท 

  4. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางปรับปรุงถนน บริเวณ
    สี่แยกโรงเรียนวัดปาไผ เชื่อมถนนโรงปูนซิเมนตไทย ชุมชนคุมไผทอง หมูท่ี 
    8 โดยวิธีลาดยางพาราแอสฟลทคอนกรีตพรอมตีเสนจราจรขนาดผิวจราจร
    กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
    ปรับปรุงไมนอยกวา 2,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
    เทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 120/2561 เปนจํานวนเงิน 1,100,000.- 
    บาท 

  5. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลท
    คอนกรีต    ถนนเทศบาล 1 จากแยกถนน สบ.1003 ถึงหนารานครัวแอด
    อินเดียน หมูท่ี 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร 
    หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 4,200.00 ตารางเมตร 
    พรอมตีเสนจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง  
    เลขท่ี 121/2561 เปนจํานวนเงิน 1,873,000 บาท 

  6. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา ความสูง 
    12.00เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) จํานวน 3 ตน บริเวณซอยบาน
    นายประภาส ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9  จํานวน 1 ตน, บริเวณซอยบาน
    ลุงจิตร ชุมชนนิคมพัฒนา หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตน และบริเวณสนามเด็กเล็น
    ซอยเตาปูน ชุมชนทับกวาง หมูท่ี 9 จํานวน 1 ตนติดตั้งเสาเหล็กไฟฟา 
    ความสูง 12.00 เมตร พรอมโคม แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต  4 
    ชุด ตอเสา 1 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 
    122/2561 เปนจํานวนเงิน 409,000.- บาท 
    งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
    2561 
    1. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณ
    ซอยหลังบาน ส.ท.แกว  ชุมชนหัวเขาเกตุ หมูท่ี 6 โดยทําการกอสรางถนน 
    คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
    เมตร หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
    แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 1/2561 เปนเงิน 421,800.- 
    บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
    2. งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน
    นายวิชิต นางรัตนา ชุมชนบานไทย หมูท่ี 3 โดยทําการกอสรางถนน คสล.
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    ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    หรือพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
    แบบแปลนเทศบาลเมืองทับกวาง เลขท่ี 15/2561 เปนเงิน  
    720,000.- บาทปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
   ท้ังนี้  เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
  รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ การกันเงินขอ 59  
  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้
 ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
  สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา
  หนึ่งป   ขอไดโปรดเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง   เพ่ือ 
 พิจารณาตอไป 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน  ขอบคุณทานนายกฯ คะ เรียนเชิญทานเลขาฯ ชี้แจงระเบียบคะ 
ประธานสภาฯ  
นายชัยพฤกษ    ฉายพุทธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ   การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ.2547 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 
    สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไป
    อีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
    อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนิน 
    การกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง   ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิก  
    จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข
    เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
    เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
    เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 
นางวิบูลยศิริ    บุญพัฒน สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยอะไรหรือไมคะ  
ประธานสภาฯ ถาไมมีขอมติเห็นชอบ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้

ผูกพันงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) 
ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ทานใดเห็นชอบของใหยกมือคะ 

 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินไวจายกรณียังไมไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ ตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย(เพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จํานวน 10 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ              
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน เรียนเชิญทาน ส.ท. แกวฯ คะ  
ประธานสภาฯ 
นายแกว  ทุยะนา  แตละโครงการท่ีผานสภาฯไปอยางเชน โดม จัดสวน ไมไดเอามาประมูล 
สมาชิกสภาฯ  เปดซอง หรือปลอยใหตกไป หลายๆ โครงการท่ีผานมา ถนนบานครู

 รัตนา หมู 3 อยากทราบขอมูลครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.แกวฯ คะ เรียนเชิญทานผูบริหารชี้แจงคะ  
ประธานสภาฯ 
นายบุญสง แดงประเสริฐ  เรียนทานประธานสภาฯ ตามท่ีทานสมาชิกฯไดสอบถามมาเชนถนนบาน 
รองนายกฯ  นางรัตนาไดผานการประมูลไปเรียบรอยแลวครับ พรอมประปาชุมชน  รอ

 ผูรับเหมาเขามาทําสัญญาจึงจะเริ่มดําเนินการได เพราะฉะนั้นผานการ
 ประมูลไปเรียบรอยแลวครับ หลังคาโดมมีอยูสองท่ีคือท่ีอางน้ําใจ กับหลัง
 เทศบาลสนามฟุตซอล  2 โครงการนี้ก็ไดผานการประมูลไปเรียบรอยแลว 
 รอผูรับเหมาเขาดําเนินการ เกาะกลางถนนเทศบาล 5  เนื่องจากมีการ
 ประกาศ งานไปแลว มีผูรับเหมามาซ้ือซองแตไมมีผูยื่นซอง จึงตองขอสภาฯ
 โอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหมครับ 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานรองนายกฯ คะ เรียนเชิญทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ 
ประธานสภาฯ 
นายประสพสุข บุดดาพันธ เรียนทานประธานสภาฯ ตามท่ีทาน ส.ท.แกวฯ สงสัย อยากสอบถามเงินท่ี 
สมาชิกฯ  เรานํามาโอนตั้งเปนรายการใหม คือเงินท่ีเหลือจากโครงการท่ีเราไดผานการ

 ประมูลแลวแตยังไมไดดําเนินการ  สมาชิกฯ ทุกทานจะไดเขาใจ วาไดผาน
 การประมูล เงินท่ีเหลือเราก็เก็บเอาโอนไปตั้งเปนรายการใหมเพ่ือจะได
 เขาใจตรงกัน 

นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทาน ส.ท.ประสพสุขฯ คะ เรียนเชิญทานนายกฯคะ 
ประธานสภาฯ 
นายสมหมาย แดงประเสริฐ ถูกตองครับอยางเชนงานหนึ่ง เราตั้งไวหนึ่งลานบาท ถาเขามีการแขงกัน 
นายกเทศมนตรี  สวนท่ีเหลือเราจะเก็บไปเปนตั้งจายรายการใหม ขอบคุณครับ 
นางวิบูลยศิริ   บุญพัฒน ขอบคุณทานนายกฯ คะ สมาชิกทานอ่ืนขอสงสัย หรือไมคะ 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีขออนุญาตปดประชุมคะ 

เลิกประชุมเวลา  11.00 น. 
   
 ( ลงชื่อ )      ผูบันทึกการประชุม 

                       (สุทธิกานต   ศกุนตนาค) 
                       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

                                                 ( ลงชื่อ )                                   ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายชัยพฤกษ  ฉายพุทธ) 

                                                             ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
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