-สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันจันทรที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ. หองประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
*********************************
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
๑
นายเยาว
แชมเทศ
๒
นายเผา
พุกคุย
๓
นายปรเมษฐ แชมเทศ
๔
นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๕
นายประทีป
ซาบซึ้งไพร
๖
นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๗
นายทวี
กอพูนพิพัฒน
๘
นางวรภมร
ปนทอง
๙
นายมาโนช
ขุมทองดี
๑๐ นายไพลิน
หวานใจ
๑๑ นายวิชาญ
อยูฉิม
ผูเขารวมประชุม
๑
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
๒
นายณัฐกฤช กรีธาธร
๓
นายเปรมเทพ อบลัดดา
๔
นายผัน
พุกคุย
๕
นายบุญมี จันทรดี
๖
นายมานะ ภุมรา
๗
นางสาวนันทยา เสียงสนั่น
๘
นายโรจนรัตน เมืองนาค
๙
นายประยูร เชียรรัมย
๑๐ น.ส.พิชยารักษ ศิรสิทธินันท
๑๑ นายองอาจ
พุมพวง
๑๒ นายชาญชัย กรีธาธร
๑๓ นางสาวบุษบา สัชนะกูล
๑๔ นางสาวปภาวรินท ชางนะ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
นายชางไฟฟา ชํานาญงาน

หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน
หน.ฝายบริหารการศึกษา
หัวหนาฝายอํานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

ลายมือชื่อ
เยาว
แชมเทศ
เผา
พุกคุย
ปรเมษฐ แชมเทศ
ณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
ประทีป ซาบซึ้งไพร
ศิริรัตน
เกตุรัตน
ทวี
กอพูนพิพัฒน
วรภมร
ปนทอง
มาโนช
ขุมทองดี
ไพลิน
หวานใจ
วิชาญ
อยูฉิม
สิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ณัฐกฤช กรีธาธร
เปรมเทพ อบลัดดา
ผัน
พุกคุย
บุญมี
จันทรดี
มานะ ภุมรา
นันทยา เสียงสนั่น
โรจนรัตน เมืองนาค
ประยูร เชียรรัมย
พิชยารักษ ศิรสิทธินันท
องอาจ พุมพวง
ชาญชัย กรีธาธร
บุษบา สัชนะกูล
ปภาวรินท ชางนะ

หมายเหตุ

๒

ลําดับที่
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ชื่อ - นามสกุล
ด.ต.มีสุข นาเมือง
น.ส.ดารณี ขาวฉิม
น.ส.ธรวรัตน แยมกล่ํา
น.ส.วิมล จันทรดี
น.ส.ธนพร สีทําวงษ

ตําแหนง
ผบ.หมู (ป)
นักวิเคราะหฯ ปฏิบัติการ
ผูชวยเจาหนาที่ธรุ การ

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
ด.ต.มีสุข นาเมือง
ดารณี ขาวฉิม
ธรวรัตน แยมกล่ํา
วิมล จันทรดี
ธนพร สีทําวงษ

หมายเหตุ

เริม่ ประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว นายเยาว แชมเทศ ประธานสภาเทศบาลตําบล
ทาไมรวกไดทําหนาที่ในที่ประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้
กอนเขาสูระเบียบวาระ ประธานไดแจงใหที่ประชุมยืนสงบนิ่งเปนเวลาแปดสิบเกาวินาที เพื่อ
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่เสด็จสวรรคต เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ระงับการจัดการเลือกตั้งและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๔ ตั้งแตหมวด ๓ ถึง หมวด ๘
ตามที่เทศบาลตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี รายงานการครบวาระ
การดํ ารงตํ าแหน งของสมาชิ กสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตํ าบลท าไม ร วก ในวั น ที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรีทราบ
นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบุรี แจงวา คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้ ง แต ห มวด ๓ ถึ ง หมวด ๘ ไปจนกว า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเปลี่ยนแปลง และขอ ๑ ของประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดํารง
ตําแหนงครบวาระ ใหงดการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท องถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นไปกอนจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบขอ ๒ และขอ ๕ ของ
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ใหสมาชิกสภาทองถิ่น

๓

หรือผูบริหารทองถิ่นที่ตองพนจาก ตําแหนงเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายวาด วยการจัดตั้ ง
องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ตั้ งแต วั น ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป น ต น ไป ยั งคงอยู ใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว า ด ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ทั้ งนี้ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจะไดแจงใหทราบตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตําบลทาไมรวก
ดวยเทศบาลตําบลทาไมรวกไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบล
ทาไมรวกเปนการกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ
แตละป มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาไมรวกแลวในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ดังนั้น เพื่ อใหเปน ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทําแผนพัฒ นาของ
องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข อ ๑๗ (๔) จึ งอนุ มั ติ ป ระกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลทาไมรวก
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๓ การประกาศแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ดวยเทศบาลตําบลทาไมรวกมีความจําเปนตองแกไข/เพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ใชใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งไดประกาศใชแลวเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

ประธาน

ขอใหที่ประชุมชวยกันพิจารณา ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่
๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วามีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร

๔

มติที่ประชุม

ไมมีทานใดขอแกไขเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม

และมีมติรับรองอยางเปนเอกฉันท

-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน

ขอเชิญคุณประยูร เชียรรัมย หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ชี้แจงรายละเอียด

นายประยูร เชียรรัมย ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
ขอความเดิม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อทอพญานาคขนาด ๖ นิ้วพรอมเครื่อง
จํานวน ๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อทอพญานาค ขนาด ๖ นิ้ว พรอมเครื่อง จํานวน ๑ เครื่อง (ไมมีในบั ญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑขอดําเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ยุทธศาสตรที่ ๗ (๗.๓) หนา ๑๒๔ (๑๙)
ขอความใหม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบลงทุน
คาครุภัณฑ

๕

ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อทอพญานาคขนาด ๕ นิ้วพรอมเครื่อง
จํานวน ๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อทอพญานาค ขนาด ๕ นิ้ว พรอมเครื่อง จํานวน ๒ เครื่อง (ไมมีในบั ญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑขอดําเนินการจัดซื้อตามราคาทองตลาด) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสาม
ป เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ยุทธศาสตรที่ ๗ (๗.๓) หนา ๖(๑)
ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๘๐๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลหรือประโยชนตอบแทนอื่น ใหแกพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป) โอนลดครั้งนี้จากเงินรายได จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

+ โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง เช น ปรั บ ปรุ ง
บํารุงรักษาถนน ทางเทา แหลงน้ําประเภทตาง ๆ คลองสงน้ํา สิ่งสาธารณูปโภค เชนไฟฟาประปา
ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เขาประเภทนี้ โอนเพิ่มครั้งนี้จากเงินรายได จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขอระเบียบ/กฎหมาย

๖

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑
หมวด ๔
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
ข อ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณในหมวดค าครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจ
อนุมัติขอแงสภาทองถิ่น
ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
๕.๒ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

ประธาน

ขอเชิญคุณนันทยา เสียงสนั่น ผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.นันทยา เสียงสนั่น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ผูอํานวยการกองคลัง เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอํานาจหนาที่และสนับสุนนการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

เงินสด

เทศบาลตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง
งบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน
รายการ
รหัส
๑๑๐๒๐๐

จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.๒๕๕๙
เดบิท
๐.๐๐

เครดิต

๗

รายการ
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย/เผื่อเรียก
- ประจํา
-กระแสรายวัน
ทรัพยสินเกิดจากเงินกู
รายไดจากรัฐบาลคางรับ
เงินฝาก กสท.
ลูกหนี้ – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ลูกหนี้ – ภาษีบํารุงทองที่
ลูกหนี้ – ภาษีปาย
ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้เงินสะสม
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)
รายจายคางจาย (หมายเหตุ ๒)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)
เจาหนี้เงินกู ธกส.
เจาหนี้เงินสะสม
เงินสะสม
เงินทุนสํารองเงินสะสม
งบกลาง
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รวม

รหัส
๑๑๐๒๐๑
๑๑๑๒๐๒
๑๑๑๒๐๓
๑๓๐๖๐๐
๑๑๐๖๑๑
๑๒๐๒๐๐
๑๑๐๖๐๑
๑๑๐๖๐๒
๑๑๐๖๐๓
๑๑๐๖๐๕
๑๔๐๓๐๐

๒๒๐๑๐๔
๒๔๐๑๐๐
๓๑๐๐๐๐
๓๒๐๐๐๐
๕๑๑๐๐๐
๕๒๑๐๐๐
๕๒๒๐๐๐
๕๓๑๐๐๐
๕๓๒๐๐๐
๕๓๓๐๐๐
๕๓๔๐๐๐
๕๖๑๐๐๐

เดบิท
๓๕,๖๙๔,๑๒๓.๙๕
๑๐,๑๓๕,๐๕๑.๙๑
๒๗,๖๐๔.๒๖
๑๙,๒๑๑,๔๐๐.๐๐
๔,๙๔๗,๙๔๐.๐๐
๒,๘๒๔,๙๖๕.๔๕
๑๕,๘๘๕.๐๐
๑๗,๒๔๗.๒๕
๑,๒๔๐.๐๐
๓,๙๐๐.๐๐
๒๓,๙๔๐.๐๐

เครดิต

๑๔,๔๖๒,๐๐๙.๖๓
๖,๖๔๒,๗๙๘.๐๐
๒,๓๖๐,๐๔๐.๗๑
๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๓,๙๔๐.๐๐
๒๘,๕๙๔,๙๖๖.๓๘
๑๔,๘๓๘,๘๓๕.๘๓
๒,๒๘๒,๖๑๙.๐๐
๔๑๘,๑๒๐.๐๐
๒,๗๒๖,๘๐๗.๔๒
๖,๓๐๐.๐๐
๑,๑๘๔,๓๑๓.๙๕
๒๖๙,๗๑๒.๒๘
๒๔๓,๔๒๐.๐๘
๘๘๘,๐๐๐
๘๐,๙๒๒,๕๙๐.๕๕ ๘๐,๙๒๒,๕๙๐.๕๕

ขอยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๘ โครงการ เนื่องจากไมสามารถกอหนี้ผูกพันโครงการไดภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอ
ยกเลิกดังนี้

๘

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานไรหลวง จํานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนแนวทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนและ
บัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑ ๑.๕ หนา ๘๖ (๙)
๒. งานปรับปรุงระบบประปาบานทาลาว จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเปลี่ยนทอสงน้ําดิบ
ประปาเทศบาลตําบลทาไมรวก รายละเอียดตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ ๑.๒.๒ หนา ๗๖ (๓)
๓. โครงการขุดลอกลําหวยธรรมชาติ (หวยหิน) ขางที่ดินเทศบาลแหงใหม ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐
เมตร ลูกเฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา ๙๔๐ เมตร พรอมฝงทอระบาย
น้ําคอนกรีต เปนเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาล
ตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑ ๑.๒ (๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
แผนงานเคหะและชุม
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยจํานวน ๕๔๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชี
ประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒
(๑.๒.๑) (๑) หนา ๓
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
๑. โครงการซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสถานีสูบน้ําบานหนองชุมแสงพรอมติดตั้งตูควบคุม
ไฟฟา รายละเอียดปรากฏตามบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๙๒๕๖๑)

๙

ครุภัณฑการเกษตร
(๑) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา (ทาไมรวก) มอเตอรขนาด ๑๑๐ KW/๑๕๐ จํานวน ๑ ตัว
เปนเงิน ๓๕๐,๐๐ บาท
(๒) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา (ไรหลวง) มอเตอรขนาด ๗๕ KW/๑๑๐ HP จํานวน ๑ ตัว
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา (หนองชุมแสง) มอเตอรขนาด ๑๓๐-๑๓๒ KW/๑๘๐ HP
จํานวน ๑ ตัว เปนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท รายการ (๑)-(๓) ไมมีในรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ขอดําเนินการจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาดแผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ๑.๒ (๑.๒.๑) (๒) หนา ๓ (๓)
แบบรายงานการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
เทศบาลตําบลทาไมรวก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
๑. ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายที่จําเปน ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
- เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบนั หลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.
ส.อ.แลว จํานวน ๑๙,๔๕๓,๒๙๔.๓๘ บาท
- สํารองจายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลว แตยังไมไดจาย แตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยัง
ไมไดเบิกจาย จํานวน ๖,๓๑๕,๐๘๕.๐๕ บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบัน
จํานวน ๑๓,๑๓๘,๒๐๙.๓๓ บาท
- สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)
จํานวน ๔,๘๔๒,๒๒๕.๐๐ บาท
เงินสะสมคงเหลือ
จํานวน ๘,๒๙๕,๙๘๔.๓๓ บาท
สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%
จํานวน ๘๒๙,๕๙๘.๔๓ บาท
คงเหลือเงินสะสมทีน่ ําไปใชจายได
จํานวน ๗,๔๖๖,๓๘๕.๙๐ บาท
นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ชี้แจงรายละเอียดการจายขาดเงินสะสม
นายกเทศมนตรี
จายขาดเงินสะสม งบประมาณ ๗,๔๑๐,๘๗๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. โครงการปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ งบประมาณ ๒,๐๙๙,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ ( ซอย ๔,ซอย ๙)
จํานวน ๘๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ ( ซอย ๔,ซอย ๙) โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน กรีต ซอย ๔ ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๓๘๗ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๒,๓๒๒ ตารางเมตร ซอย ๙ ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๖๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทา

๑๐

ไม รวก แผนพัฒ นาสามป เพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๑)
(๑.๑) หนา ๓ (๑)

พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑

- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ (วัดเขาลูกชาง-ศูนยอนุบาลสัตวปา) จํานวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนนหมูที่ ๖ เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๕๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและบัญชีประมาณการราคา
ของเทศบาลตํ าบลท าไมรวก แผนพั ฒ นาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๑)
หนา ๔๐ (๓๖)
- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๑๓ (ซอย ๕)
จํานวน ๘๗๖,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนน หมูที่ ๑๓ ( ซอย ๕) โดยการเสริ ม ผิ ว จราจร
แอสฟ ล ท ติ กคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หรื อพื้ น ที่ ไม น อยกวา ๓,๒๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมร วก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๑) หนา ๓๖ (๑๖)
๒. โครงการปรับปรุงที่เทศบาล งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่ของเทศบาลที่จัดซื้อใหมรายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกรวก แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๗ (๗.๓) หนา ๑๒๗ (๓๕)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๑๑ (ซอย ๒)
งบประมาณ
๑,๔๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๑๑ (ซอย ๒) ขนาด
กวาง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓ (๒)

๑๑

๒. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ (ซอย ๗) งบประมาณ
๓๘๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ (ซอย ๗) ขนาดกวาง
๔ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๖๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒ นาสามปพ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔๘ (๗๘)
๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ (ซอยบานนายลําจวน ดีเลิศ)
งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ (ซอยบานนายลําจวน
ดีเลิศ) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๙.๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนา
สามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓ (๓)

๔. โครงการเจาะดันลอดถนนพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑ (บริเวณหนาบานนายประกอบ)
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการเจาะดันลอดถนนพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑ (บริเวณหนา
บานนายประกอบ) รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทา
ไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓
(๔)
๕. โครงการกอสรางถนนน้ําลนพรอมฝงทอระบายน้ํา หมูที่ ๕ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการก อ สร า งถนนน้ํ า ล น หมู ที่ ๕ (บริ เ วณซอยล า งอั ด ฉี ด )
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนา
สามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๕)

๖. โครงการกอสรางถนนน้ําลน หมูที่ ๙ (ซอยบานครูเสมอ) งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนน้ําลน หมูที่ ๙ (ซอยบานครูเสมอ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๖)

๑๒

๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓
- (ซอย ๑) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๒๒.๕๐
ตารางเมตร
- (ซอย ๙) ชนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๐ ตาราง
เมตร
- (ซอย ๑๑) ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕๐ ตาราง
เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและบั ญ ชี ป ระมาณการราคาของเทศบาลตํ าบลท าไม รวก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓๖ (๖) หนา ๔๐(๔๐)
๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ (ซอย ๔) งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ (ซอย ๔) ขนาดกวาง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๗)
๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ (ซอย ๑๑) งบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ (ซอย ๑๑) ขนาดกวาง
๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒
ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๕ (๑๒๖)
๑๐. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ ๔ (บ า นห ว ยมะตู ม ) งบประมาณ
๑๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อเป น คาใชจ ายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หมู ที่ ๔ (ซอยบ านห ว ย
มะตูม) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนา
สามป เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๘)
๑๑. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ ๑๓ (ซอยลงในลุ ม ) งบประมาณ
๒๘๐,๐๐๐ บาท

๑๓

เพื่ อเป นค าใช จายในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๓ (ซอยลงในลุม)
ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๔๐ ตาราง
เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนและบั ญชีป ระมาณการราคาของเทศบาลตําบล ท าไม รวก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔๖ (๖๘)
๑๒. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๗
งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท
เพื่ อเป น คาใชจ ายในการติ ดตั้งเครื่องสูบ น้ํ าพลั งงานแสงอาทิต ย หมูที่ ๗ จํ านวน ๑
แห ง รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและบั ญ ชี ป ระมาณการราคาของเทศบาลตํ าบลท าไม ร วก
แผนพัฒนาสามป เพิ่มพ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๒.๑) หนา ๖๖ (๑๔)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน ๔๖๒,๘๗๐ บาท
คาใชจายใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖๒,๘๗๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจาย ใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาด
แคลนแรงงาน อั น เนื่ อ งมาจากการปรั บ อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ๓๐๐ บาท เพิ่ ม เติ ม จากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให
ความชวยเหลือบริษัทเทวกฤต คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยคืนเงินคาปรับสําหรับโครงการปรับปรุง
ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาไมรวก หมูที่ ๕ บานทาลาว จํานวน ๑๓๙ วัน ๆ
ละ ๓,๓๓๐ บาท เปนเงิน ๔๖๒,๘๗๐ บาท
ขอระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธาน

เสนอใหขอมติที่ละโครงการ
ไดสอบถามมติที่ประชุม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน

๑๔

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
๑. โครงการปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ งบประมาณ ๒,๐๙๙,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ ( ซอย ๔,ซอย ๙)
จํานวน ๘๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ ( ซอย ๔,ซอย ๙) โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอน กรีต ซอย ๔ ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๓๘๗ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๒,๓๒๒ ตารางเมตร ซอย ๙ ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
๖๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทา
ไมรวก แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑)
หนา ๓ (๑)
- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๖ (วัดเขาลูกชาง-ศูนยอนุบาลสัตวปา) จํานวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนนหมูที่ ๖ เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๖ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๕๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและบัญชีประมาณการราคา
ของเทศบาลตํ าบลท าไมรวก แผนพั ฒ นาสามป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๑)
หนา ๔๐ (๓๖)
- ปรับปรุงถนน หมูที่ ๑๓ (ซอย ๕)
จํานวน ๘๗๖,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงถนน หมูที่ ๑๓ ( ซอย ๕) โดยการเสริ ม ผิ ว จราจร
แอสฟ ล ท ติ กคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หรื อพื้ น ที่ ไม น อยกวา ๓,๒๐๐
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญ ชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ (๑.๑) หนา ๓๖ (๑๖)
มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามมติที่ประชุม
๒. โครงการปรับปรุงที่เทศบาล งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงพื้นที่ของเทศบาลที่จัดซื้อใหมรายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกรวก แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๗ (๗.๓) หนา ๑๒๗ (๓๕)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ คน ประกอบดวย
๑. นายเผา พุกคุย
๒. นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย
๓. นางสาวศิริรัตน เกตุรัตน
๔. นายทวี กอพูนพิพัฒน

๑๕

๕. นางวรภมร ปนทอง
๖. นายมาโนช ขุมทองดี
๗. นายวิชาญ อยูฉิม
งดออกเสีย ๓ คน ประกอบดวย
๑. นายประทีป ซาบซึ้งไพร
๒. นายปรเมษฐ แชมเทศ
๓. นายไพลิน หวานใจ
ประธาน

กลาวสรุป เปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลทาไมรวกอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงที่เทศบาล งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังกลาว

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
๑. โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๑๑ (ซอย ๒)
งบประมาณ
๑,๔๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๑๑ (ซอย ๒) ขนาด
กวาง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓ (๒)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ (ซอย ๗) งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ (ซอย ๗) ขนาดกวาง
๔ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๖๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒ นาสามปพ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔๘ (๗๘)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม

๑๖

๓. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ (ซอยบานนายลําจวน ดี
เลิศ) งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ (ซอยบานนายลําจวน
ดีเลิศ) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๙๙.๕ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนา
สามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓ (๓)
มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๔. โครงการเจาะดันลอดถนนพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑ (บริเวณหนาบานนายประกอบ)
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการเจาะดันลอดถนนพรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ ๑ (บริเวณหนา
บานนายประกอบ) รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทา
ไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓
(๔)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๕. โครงการกอสรางถนนน้ําลนพรอมฝงทอระบายน้ํา หมูที่ ๕ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท
เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการก อ สร า งถนนน้ํ า ล น หมู ที่ ๕ (บริ เ วณซอยล า งอั ด ฉี ด )
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนา
สามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๕)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๖. โครงการกอสรางถนนน้ําลน หมูที่ ๙ (ซอยบานครูเสมอ) งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนน้ําลน หมูที่ ๙ (ซอยบานครูเสมอ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๖)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓ งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๓

๑๗

- (ซอย ๑) ขนาดกว า ง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรื อ พื้ น ที่ ไม น อ ยกว า
๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร
- (ซอย ๙) ชนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓๒๐ ตาราง
เมตร
- (ซอย ๑๑) ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕๐ ตาราง
เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและบั ญ ชี ป ระมาณการราคาของเทศบาลตํ าบลท าไม รวก
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๓๖ (๖) หนา ๔๐(๔๐)
มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ (ซอย ๔) งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๘ (ซอย ๔) ขนาดกวาง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๗)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ (ซอย ๑๑) งบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ (ซอย ๑๑) ขนาดกวาง
๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
และบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวกแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒
ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๕ (๑๒๖)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๑๐. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ ๔ (บ า นห ว ยมะตู ม ) งบประมาณ
๑๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่ อเป น คาใชจ ายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หมู ที่ ๔ (ซอยบ านห ว ย
มะตูม) ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบลทาไมรวก แผนพัฒนา
สามป เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔ (๘)

๑๘

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๑๑. โครงการก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู ที่ ๑๓ (ซอยลงในลุ ม ) งบประมาณ
๒๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๓ (ซอยลงในลุม) ขนาด
กวาง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๕๔๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการราคาของเทศบาลตําบล ทาไมรวกแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๑) หนา ๔๖ (๖๘)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
๑๒. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ ๗
งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท
เพื่ อเป น คาใชจ ายในการติ ดตั้งเครื่องสูบ น้ํ าพลั งงานแสงอาทิต ย หมูที่ ๗ จํ านวน ๑
แห ง รายละเอี ย ดตามแบบแปลนและบั ญ ชี ป ระมาณการราคาของเทศบาลตํ าบลท าไม ร วก
แผนพัฒนาสามป เพิ่มพ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๒ ยุทธศาสตรที่ ๑(๑.๒.๑) หนา ๖๖ (๑๔)

มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท

ประธาน

ไดสอบถามที่มติประชุม
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน ๔๖๒,๘๗๐ บาท
คาใชจายใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับ ผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๔๖๒,๘๗๐
บาท
เพื่อเปนคาใชจาย ใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาด
แคลนแรงงาน อั น เนื่ อ งมาจากการปรั บ อั ต ราค าจ างขั้ น ต่ํ า ๓๐๐ บาท เพิ่ ม เติ ม จากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให

๑๙

ความช ว ยเหลื อ บริ ษั ท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยคืน เงินค าปรับสํ าหรับโครงการ
ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาไมรวก หมูที่ ๕ บานทาลาว จํานวน ๑๓๙
วัน ๆ ละ ๓,๓๓๐ บาท เปนเงิน ๔๖๒,๘๗๐ บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติอยางเปนเอกฉันท
๕.๓ การจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลงไว

ประธาน

ขอเชิญทานสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน
ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
นายกเทศมนตรี
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตร ๔๘ ทศ วรรค ๕ และ ๖
“ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภาเทศบาล เปนประจําทุกป
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผย ที่สํานักงานเทศบาลดวย”
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงขอใหนายกเทศมนตรีตําบล ทาไม
รวก รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายประจําป ๒๕๕๙ ตามลําดับตอไป

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๙
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่
๑๓ บานหนองชุมแสงลาง
จางเหมากอสรางสะพานขามคลองสงน้ําหมูที่ ๔,๑๓

๒.

งบประมาณ
ดําเนินการ
๑๙๓,๓๕๑
๓๐๕,๕๐๐

๓.

จางเหมาปรับปรุงถนนทางเขาบอขยะ หมูที่ ๒

๑๐๐,๐๐๐

๔.

จางปรับทางสาธารณประโยชน หมูที่ ๕

๗,๒๐๐

๕.

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังทางเขาประปา หมูที่ ๓

๕๕,๐๐๐

๖.

บํารุงรักษาซอมแซมหมอแปลงไฟฟาบานไรหลวง

๕๓,๙๖๑.๑๗

หมายเหตุ

๒๐

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ดําเนินการ

๗.

คาซอมปมสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาหมูที่ ๘ บานทาไมรวก

๑๔๑,๙๐๐

๘.

๑๓๕,๓๑๒

๑๐.

จัดซื้อน้ํามัน,แกส สําหรับเครื่องสูบน้ําภัยแลงเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
คาใชน้ําโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาบานหนอง
ชุมแสงเพื่อชวยภัยแลง
จางเหมาขุดลอกสระเก็บน้ําบานโคงตาบาง หมูที่ ๑๐

๕๐๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๑.

จางเหมาขุดลอกสระน้ํา(บานนายพิน) หมูที่ ๕

๔๗,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๒.

จางเหมาปรับปรุงขุดลอกสระเก็บน้ําอัคร หมูที่ ๕

๕๐๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๓.

จางเหมาฝงทอสงน้ํา หมูที่ ๑ บานทาไมรวก

๔๔๒,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๔.

จางเหมาปรับปรุงคลองสงน้ํา หมูที่ ๒

๔๙๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๑๕.

จางเหมาฝงทอระบายน้ําคอนกรีตพรอมขุดลอกหมูที่ ๑
(ซอยหวยตาจาว)
จางเหมาขุดลอกลําหวยยาง หมูที่ ๔

๑๐๐,๐๐๐

๒๔๗,๗๙๐.๑๒

๑๘.

คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาประปา หมูที่ ๓ บานใน
คุง ๕๐% แรก
คาขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๓

๑๙.

คาขยายเขตประปาผิวดินบานทาไมรวก ๕๐% แรก

๒๙๗,๔๑๔.๙๕

๒๐.

จางเหมาเคลื่อนยาย/ติดตั้งระบบประปาหมูที่ ๖

๒๑.

โครงการติดตั้งไฟสองสวางบริเวณหมูที่ ๒,๑

๒๒.

คาซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ๓ สถานี

๙.

๑๖.
๑๗.

หมายเหตุ

๕๕,๔๔๐

๑๑๓,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม

๗,๔๒๖.๔๖
จายขาดเงินสะสม
๔,๙๑๔.๙๕

๕๐๗,๑๗๗
๔,๐๕๓,๐๐๐
๙๙๙,๐๐๐

งบ อบจ.

๒๑

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

๒๓.

กอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ ๘

๕๓๔,๐๐๐

๒๔.

กอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ ๔

๕๙๙,๐๐๐

๒๕.

กอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ ๑๒

๒๖

โครงการขยายทอสงน้ํา หมูที่ ๑๐

๙๑๙,๖๘๐

จายขาดเงินสะสม

๒๗

โครงการขยายทอสงน้ํา หมูที่ ๙

๖๘๙,๖๒๐

จายขาดเงินสะสม

๒๘

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา หมูที่ ๕

๔,๒๖๐,๐๐๐

๒๙

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชาง หมูที่ ๖ (ที่ดิน
เทศบาล)
โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเขาลูกชางหมูที่ ๙

๖๘๐,๐๐๐

โครงการขุดลอกลําหวยหินพรอมกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสีย หมูที่ ๙

๓๖๐,๐๐๐

จายขาดเงินสะสม
(อยูระหวางดําเนินการ)
จายขาดเงินสะสม
(อยูระหวางดําเนินการ)
จายขาดเงินสะสม
(อยูระหวางดําเนินการ)
จายขาดเงินสะสม
(อยูระหวางดําเนินการ)

๓๐
๓๑

๑,๐๙๙,๕๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
(ดําเนินการ)
๑.
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ๒,๒๖๓,๕๑๑.๙๐
ปที่ ๑-๖ ประกอบดวยเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๒.
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ศูนยพัฒนา
๑,๓๐๕,๓๖๐
เด็กเล็ก จํานวน ๕ ศูนย
๓.
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
๓,๕๕๕,๕๘๐
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๔.
๕๖๖,๑๐๐
๕.
จัดงานวันเด็กแหงชาติ
๒๑,๔๒๘

หมายเหตุ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒๒

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๖.
๗.

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเตียน
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในอปท. อุดหนุน
ใหกับชุมชนจํานวน ๑๓ ชุมชนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาและสงเสริม
การฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดป ๒๕๕๙
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
โครงการจัดการแขงขันกีฬา อปท.
โครงการจัดการแขงขันกีฬา ทาไมรวก จูเนียรเกมส
โครงการเพิ่มพูนทักษะชีวิตวัยรุน
โครงการออกกําลังกายกับ ค คนรักสุขภาพ
โครงการสงเสริมกิจกรรมสรางสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ
โครงการสงเสริมสุขภาพกาย-ใจ ผูสูงวัยในชุมชน
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการสงเสริมสวัสดิการทางสังคมเพื่อจายผูปวยเอดส
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
เงินสํารองจายเพื่อชวยเหลือผูประสพภัย

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

งบประมาณ
(ดําเนินการ)
๑๕๐,๐๐๐
๙๗,๕๐๐
๕๒,๐๐๐
๓๗,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๓๖,๖๐๐
๔๗,๐๓๖
๑๓,๒๘๕
๖,๙๒๐
๔๓,๒๐๐
๑๑๕,๕๐๐
๓๐,๐๔๐
๒๗๖,๖๑๒.๘๐
๑๓๓,๐๐๐
๘,๙๖๕,๐๐๐
๑,๒๔๙,๖๐๐
๙๘,๓๖๓

หมายเหตุ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบ สปสช.
งบ สปสช.
งบ สปสช.
งบ สปสช.
งบ สปสช.
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๑.

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

งบประมาณ
(ดําเนินการ)
๗,๕๐๐

๒.
๓.

โครงการฝกอบรมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการใหบริการแพทยฉุกเฉิน

๒๔,๖๐๖.๘๐
-

๔.

จัดตั้งศูนยปองกันลดอุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม
,สงกรานต

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

-

หมายเหตุ

๒๓

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตําบลทาไมรวก

๒

กอสรางอาคารผลิตและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ หมูที่ ๑๓

งบประมาณ
(ดําเนินการ)
๒๑,๕๗๒
๑,๙๖๐,๐๐๐

หมายเหตุ
จายงวดที่ ๑ เปนเงิน
๕๘๘,๐๐๐เบิกตัดป
๑,๓๗๒,๐๐๐

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งบประมาณ
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
(ดําเนินการ)
๑. จัดซื้อถังขยะ
๙๗,๕๐๐
๒

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะฯ
โครงการปรับปรุงขุดฝงกลบบอขยะ หมูที่ ๒

๒๔๗,๕๐๐

๗,๓๓๐,๐๐๐

๕.

โครงการสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําเพชรบุรี หมูที่
๑๓ พรอมปรับภูมิทัศน
โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา

๖.

กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดแมน้ําเพชรบุรี

-

๗.

สงเสริมการปลูกตนไม

-

๓.
๔.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖๙,๗๐๐
งบกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

-

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับที่
๑.

โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรมวันสําคัญของราชการ พระมหากษัตริย พระ
ราชินีและกิจกรรมของหนวยงานที่เกิดขึ้นระหวางป

งบประมาณ
(ดําเนินการ)
๑๒๔,๕๖๘

หมายเหตุ

๒๔

ลําดับที่
๒.

โครงการ/กิจกรรม
งานประเพณี ของดีทายาง

๓. งานประเพณีแหเทียนพรรษา
๔. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทายาง ตามโครงการ
เผยแพรกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีพื้นที่อําเภอ
ทายางในงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ประจําป
๒๕๕๙
๕. งานประเพณี สงกรานต

งบประมาณ
(ดําเนินการ)

หมายเหตุ

๘๙,๙๕๐
๑๑,๑๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๕,๗๙๔

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน
ลําดับที่
๑.
๒.

โครงการ/กิจกรรม
จัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
ประชาสัมพันธ กิจกรรมโครงการตางๆ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

งบประมาณ
(ดําเนินการ)
๗๐,๘๒๐
๓๐,๕๐๐

๓.

โครงการพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,ลูกจาง,พนักงานจาง,

๓๔๘,๙๑๐

๔.

-

๕.

กิจกรรมพัฒนาความสะอาดถนนทางสาธารณะแมน้ําวัด
โรงเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๗ เครื่อง

๑๐๖,๗๐๐

๖.

เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๗ เครื่อง

๑๑,๑๓๐

๗.

๑๕,๕๐๐

๘.

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน ๑ เครื่อง
โตะคอมพิวเตอร

๙.

ตูโทรศัพทสาขา

๓๘,๕๐๐

๑,๘๐๐

หมายเหตุ

๒๕

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ดําเนินการ)

๑๐.

ตูลําโพงสําเร็จ

๑๗,๐๐๐

๑๑

ตูเหล็ก ๒ บาน

๑๐,๕๐๐

๑๒.

เครื่องสูบน้ําหอยโขง ๒ เครื่อง

๑๕๘,๓๖๐

๑๓.

คารักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆของเทศบาล

๑๑๗,๓๒๓.๓๕

๑๔.

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

๔๐,๒๙๔.๓๕

๑๕.

โครงการเวทีประชาคมและเทศบาลเคลื่อนที่

๓๗,๙๗๐

๑๖.

จัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับที่อานหนังสือประจําหมูบาน
จํานวน ๖ แหง ประกอบดวย หมูที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗

๔๓,๒๐๐

๑๗.

คากระแสไฟฟาสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา จํานวน ๔
สถานี ประกอบดวย สถานีสูบน้ําบานหนองชุมแสง,ไร
หลวง.ทาไมรวก,ทาลาว

มติที่ประชุม

หมายเหตุ

๑,๔๐๑,๓๘๒.๓๓

รับทราบ
๕.๔ การติดตามประเมินแผน ป ๒๕๕๙
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจําป ๒๕๕๙
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่น ๆ

ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม

นายทวี กอพูนพิพัฒน ๑. เรื่องกลองวงจรปด พื้นที่ของเรายังไมมีกลองวงจรปด ไมวาจะเปนที่สํานักงาน หรือแหลง
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชน จึงขอสอบถามวาจะไดดําเนินการเมื่อไหร เพื่อปองกันเหตุตางๆ

๒๖

นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

๑. เรื่องไฟสองสวาง ชาวบานหมูที่ ๕,ม.๙,ม.๑๐ ฝากขอบคุณที่ดําเนินการติดตั้งให

นายสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน ๑. ชี้แจงเรื่องกลองวงจรปด เคยจะติดตั้งจุดสําคัญๆ ตางๆ แลว แตมีปญหาเรื่องมาตรฐาน
นายกเทศมนตรี
ครุภัณฑ ทําใหตองชะลอไป แตตอนนี้ไดมาตรฐานครุภัณฑแลว มีแผนจะดําเนินการบริเวณ ม.๖
ม.๒ ม.๔ และ ม.๑๓ บริเวณที่เปนแหลงชุมชน
๒. ขุดลอกคลอง ม.๙ ไดรับการประสานจากทาน วรภมร และทานมาโนช การขุดลอกคลอง ม.
๖ ม.๙ ถนนเขาลูกชางบานโรง เทศบาลตําบลทาไมรวกไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนกอสราง
รางระบายน้ํา งบประมาณ 5-6 ลานบาท ซึ่งเปนงบประมาณที่เยอะ จึงตองขอรับการสนับสนุน
จากทางหลวงชนบท
น.ส.นันทยา เสียงสนั่น เรื่องแจงใหทราบ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ผูอํานวยการกองคลัง กองคลังไดดําเนินการแลวสองโครงการคือ
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ ซ.๕ ราคากลาง ๗๕๙,๐๐๐ บาท มีผยู ื่น
ซองทั้งหมด ๑๙ ราย ปรากฏวาหางหุนสวน เถาแกนอยเปนผูเสนอราคาต่ําสุด คือ
๔๙๐,๐๐๐ บาท ต่ํากวาราคากลาง ๒๖๙,๐๐๐ บาทคิดเปนรอยละ ๓๕.๔๔
๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ ซ.๔ ราคากลาง ๑,๒๑๕,๐๐๐ บาท มีผูยื่น
ซองเสนอราคา ๑๘ ราย ปรากฏวา หางหุนสวนเถาแกนอยเปนผูเสนอราคาต่ําสุด คือ
๘๒๐,๐๐๐ บาท ต่ํากวาราคากลาง ๓๙๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๕๑
นายโรจนรัตน เมืองนาค ชีแ้ จงเรื่องการปฏิบัติงานของกองชาง จะปฏิบัติตามคํารอง ทานใดเปนคนเขียนคํารอง กองชาง
นายชางโยธา ชํานาญงาน ก็จะประสานคนนั้น ถามีปญหาจุดไหนที่จะใหเทศบาลเขาไปแกไขขอใหเขียนคํารอง
น.ส.พิชยารักษณ ศิรสิทธินันท เพิ่มเติมจากคุณโรจนรัตน การทํางานของเจาหนาที่ประจํารถกระเชาไฟฟา จะดําเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล แบบคํารอง และการอนุมัติของทานนายกเทศมนตรี เจาหนาที่ก็จะไปประเมินสถานการณวา
ขอเท็จจริงเปนอยางไร จะดําเนินการอยางไร
นายไพลิน หวานใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

การที่เราเขามาอยูจุดนี้เพราะเรามีจิตอาสาที่จะบรรเทาทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนในพื้นที่
อยากใหทุกทานชวยกันดูวาจุดไหนตองไดรับแกไข ใหเขียนคํารองไดเลย ชวยกันหลายๆ คน หาก
ซ้ําซอนทางเจาหนาที่เทศบาลเขาจะบริหารจัดการเอง

ประธาน

มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม ขอปดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายมานะ ภุมรา)

๒๗

ผูบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว
ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นางวรภมร ปนทอง)

ลงชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายไพลิน หวานใจ)

ลงชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายณรงคภูมิ อาจเครือวัลย)
สภาเทศบาลตําบลทาไมรวก ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
3ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตําบลทาไมรวก
(นายเยาว แชมเทศ)

