รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
*************************
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายอินจันทร์ คาแปง
นายสวิง ปันสุวรรณ์
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์
นายถนอม เครื่องสนุก
นายชิดชัย บัวเขียว
นายไสว บุญเกิด
นายอนันต์ จอมเที่ยง
นายกรวิก ยะตั๋น
นายสุชาติ เมืองมา
นายพร เครืออิน
นายสมบูรณ์ อินตะมุด
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์

ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

อินจันทร์ คาแปง
สวิง ปันสุวรรณ์
ทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์
ถนอม เครื่องสนุก
ชิดชัย บัวเขียว
ไสว บุญเกิด
อนันต์ จอมเที่ยง
กรวิก ยะตั๋น
สุชาติ เมืองมา
พร เครืออิน
สมบูรณ์ อินตะมุด
ธนวรรธน์ วงค์แพทย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายสมบูรณ์ บัวเขียว
๒ นายสมคิด คาจันทรา
๓ นายบรรเจิด คาแปง
๔ นายสายอุดม ไชยวงค์
๕ นางสุกัลยา จินตเกษกรรม
๖ นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
๗ นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์
๘
๙
๑๐

นายสมเกียรติ ธิราใจ
นายมงคล แก้วนา
นางเพ็ญศิริ จินดา

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเจริญราษฎร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

สมบูรณ์ บัวเขียว
สมคิด คาจันทรา
บรรเจิด คาแปง
สายอุดม ไชยวงค์
สุกัลยา จินตเกษกรรม
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์
สมเกียรติ ธิราใจ
มงคล แก้วนา
เพ็ญศิริ จินดา

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

-๒–
ลาดับ
ที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชื่อ - สกุล
นางกันทิมา บุญมา
นายสาราญ ชุ่มผวน
นางวันเพ็ญ ปันกิติ
นายบุญศรี ไชยะ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

กันทิมา บุญมา
สาราญ ชุ่มผวน
วันเพ็ญ ปันกิติ
บุญศรี ไชยะ

หมาย
เหตุ

-๓–
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุม แล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ จึงเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาป พศศศ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แจ้งประกาศสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พศศศ ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๑๓) พศศศ ๒๕๕๒ และ ข้อ ๒๒ แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
ข้อบั งคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พศศศ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒)
พศศศ ๒๕๕๔ ประกอบกับมติส ภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ ในการประชุมสภา
เท ศ บ าล ต าบ ลเจริ ญ ราษ ฎ ร์ ส มั ย สามั ญ สมั ยที่ ๑ ค รั้ ง ที่ ๑ ป ระจ าป
พศศศ ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบกาหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกาหนดระยะเวลา
๓๐ วัน ฉะนั้ น สภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ จึงได้ป ระกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ ขึ้น ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ อ าเภอแม่ ใ จ จั ง หวั ด พะเยา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายอินจันทร์ คาแปง ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
รับทราบ
๑.๒ แจ้งคาสั่งอาเภอแม่ใจ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์(แทนตาแหน่งที่ว่าง)
อ่านคาสั่งอาเภอแม่ใจ ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ตามที่สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ได้มีมติใน
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เลื อกนายสวิง ปันสุวรรณ์
ต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ เขต ๒ เป็ น รองประธานสภา
เทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แทนต าแหน่ งที่ ว่าง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พศศศ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)
พศศศ๒๕๖๓ ประกอบคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๑๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๓

-๔และมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาป พศศศ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เดือนมกราคม พศศศ๒๕๖๓ นายอาเภอ
แม่ใจจึงแต่งตั้ง นายสวิง ปันสุวรรณ์ ตาแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
เขต ๒ เป็ น รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๒๑
เดือนมกราคม พศศศ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือนมกราคม พศศศ๒๕๖๓
ว่าที่ร้อยตรี จารัส โสตถิกุล นายอาเภอแม่ใจ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยา
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓
ได้สรุปบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ให้ ที่
ประชุมฟังอีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึงขอมติในที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาป พศศศ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

เรื่องเพื่อพิจารณา
กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวนสมัยประชุม วันเริ่มสมัย
ประชุม และระยะเวลาของแต่ละสมัย
ประธาน
ขอเชิ ญ นายธนวรรธน์ วงค์ แ พทย์ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
แจ้ ง ข้ อ กฎหมายในการก าหนดสมั ย ประชุ ม ให้ ส ภาเทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์
รับทราบ
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
แจ้งข้อกฎหมายตามระเบียบวาระที่ ๓ศ๑ และ ๓ศ๒ ว่าตามระเบียบกะทรวง
(เลขานุการสภาฯ))
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พศศศ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๒) พศศศ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาป
ระยะเวลาและวันเริ่มต้ นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาป ของแต่ละสมัยในป นั้น
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาปสมัยแรกของป ถัดไป ให้ประธานสภาท้ องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปสมัยแรกของแต่ละป โดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิน่ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาป
สมัยแรกในปถัดไปไว้หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาป

-๕หรือวันเริ่มสมัยประชุ มสามัญประจาป ที่กาหนดไว้ แล้ว ให้ประธานสภาท้ องถิ่นนา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
ประธาน
เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบข้อกฎหมายแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอ
กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาป พศศศ ๒๕๖๓ ว่ามีกี่สมัย รวมถึงสมัยสามัญ
สมัยแรก ของป พศศศ๒๕๖๓ ครั้งนี้ไว้ด้วย
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ขอเสนอจานวนสมัย ประชุมสามัญ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ จานวน ๔ สมัย
(สท.เขต ๑)
รวมถึงสมัยสามัญสมัยแรก ป พศศศ๒๕๖๓ ครั้งนี้ด้วย
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายไสว บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
ประธาน
มีส มาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓
อีกหรือไม่ เชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ จึงขอมติจาก
สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ว่ า ก าหนดจ านวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าป
พศศศ ๒๕๖๓ จานวน ๔ สมัยหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธาน
เมื่อกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาป พศศศ ๒๕๖๓ จานวน ๔ สมัย แล้วขอ
เชิญสมาชิกทุกท่านกาหนดวันเริ่มประชุม และระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย
เริ่มตั้งแต่สมัยที่ ๒ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ขอเสนอกาหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ ดังนี้
(สท.เขต ๑)
- สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายไสว บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒

-๖ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกาหนดวันเริ่มประชุม และระยะเวลาการประชุมของ
แต่ ล ะสมั ย ประจ าป พศศศ ๒๕๖๓ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ ๒ ประจ าป พศศศ ๒๕๖๓
อีกหรือไม่ เชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอกาหนดวันเริ่มประชุม และระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ ๒ ประจ าป พศศศ ๒๕๖๓ จึ ง ขอมติ จ ากสภาเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ ว่าเห็ น ชอบการก าหนดวั น เริ่ม ประชุ ม และระยะเวลาการประชุ ม
ของแต่ละสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยที่ ๒ ประจาป พศศศ ๒๕๖๓ ดังนี้
- สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน
- สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่เสนอหรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

กาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันเริ่มสมัย
ประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธาน
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๔
นายถนอม เครื่องสนุก ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
(สท.เขต ๑)
ประจาป พศศศ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
มีกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายชิดชัย บัวเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายสุชาติ เมืองมา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๔ อีกหรือไม่ เชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่ อ ไม่ มี ท่ านใดเสนอวั น เริ่ม สมั ย ประชุ ม และระยะเวลาการประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ ๑ ประจาป พศศศ ๒๕๖๔ อีก จึงขอมติจากสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ว่า
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาป
พศศศ ๒๕๖๔ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ถึ ง ๑๒ มี น าคม ๒๕๖๔
มีกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน หรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-๗ระเบียบวำระที่

๓.๓ ญัตติพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน ๑ รำยกำร คือ
๑) ค่ำเครื่องสูบน้ำงบประมำณจำนวน ๑๘,๒๐๐.- บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญนายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ชี้แจง
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พศศศ ๒๕๖๓ และข้อ
กฎหมายและระเบียบฯ ต่อที่ประชุมฯ
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
(เลขานุการสภาฯ)
ส่ ว นท้ อ งถิ่น พศศศ๒๕๔๑ ข้ อ ๒๗ “การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” และข้อ ๓๒ “ภายใต้
บังคับ ข้อ ๓๙ การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายรับและประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจแล้ วให้
ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด เพื่ อ ทราบภายในสิ บ ห้ า วั น ซึ่ ง ในการนี้ เทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ จ ะ
ด าเนิ น การโอนงบประมาณ รายจ่ า ยประจ าป งบประมาณ พ ศศศ๒ ๕ ๖ ๓
ตามรายละเอียด ดังนี้
โอนเพิ่ม
(๑) ด้ำน บริหำรงำนทั่วไป แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน งำน ป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร
รำยกำร ค่ำเครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ ๑๘,๒๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดหำเครื่องสูบน้ำ
ชนิ ด มอเตอร์ ไฟฟ้ ำ สำมำรถสู บ น้ ำได้ ๑,๑๓๐ ลิ ต รต่ อ นำที ตำมบั ญ ชี ร ำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนักงบประมำณ(ธันวำคม ๒๕๖๒) เหตุผลควำมจำเป็น
เนื่องจำกเทศบำลตำบลเจริญรำษฎร์มีสระน้ำซึ่งตั้งอยู่ภำยสำนักงำนเทศบำลตำบล
เจริญรำษฎร์ แต่ยังไม่มีระบบสูบน้ำเพื่อนำน้ำในสระมำใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อเป็น
กำรจัดหำแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่อำจจะเกิดกรณีฉุกเฉิน เกิดอัคคีภัยหรือ
เพื่อใช้ในกำรพ่นหมอกควันลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพรำะแหล่งน้ำที่ใช้ในปัจจุบัน
ต้องเดินทำงไปนำน้ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพำน หน่วยอำเภอแม่ใจในตัว
อำเภอแม่ใจที่มีระยะทำงไกลทำให้กำรช่วยเหลือรำษฎรไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ ดังนั้น
จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดหำเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นส่วนประกอบในกำรติดตั้งจุดสูบน้ำ
ไว้ใช้ในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น งบประมำณอนุมัติ - บำท งบประมำณคงเหลือก่อน
โอน - บำท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๘,๒๐๐ บำท งบประมำณหลังโอน ๑๘,๒๐๐ บำท
โอนลด
(๑) ด้ ำ น บริห ำรงำนทั่ ว ไป แผนงำน บริห ำรงำนทั่ ว ไป งำน บริห ำรทั่ ว ไป
หมวด เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงำน งบประมำณอนุมัติ ๓,๒๓๖,๐๐๐
บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน ๒,๑๙๗,๐๔๐ บำท โอนลดครั้งนี้ ๑๘,๒๐๐
บำท งบประมำณหลังโอน ๒,๑๗๘,๘๔๐ บำท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐ บำท และโอนลดทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐ บำท

-๘ประธาน

ตามที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ชี้ แ จงระเบี ย บ กฎหมาย
รายละเอียดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาป งบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ คือ ค่ำเครื่องสูบน้ำงบประมำณ
จำนวน ๑๘,๒๐๐.- บำท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) ไปแล้วนั้น มีท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบกับการโอนงบประมำณค่ำเครื่องสูบน้ำงบประมำณจำนวน ๑๘,๒๐๐.- บำท
(สท.เขต ๑)
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) เพราะหากเกิดอัคคีภัย หรือปัญหาขาดแคลน
น้าและหมอกควันก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
ประธาน
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย ต่ อไปขอให้ที่ประชุมลงมติ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่ อ สร้ าง รายการ ค่ ำเครื่ อ งสู บ น้ ำงบประมำณ จ ำนวน ๑๘,๒๐๐.- บำท
(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) ตามรายละเอียดตามที่ได้เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติ 1๐ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่

๓.๔ ญัตติพิจำรณำอนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) จำนวน ๑๐ โครงกำร ดังนี้
๓.๔.๑ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพิจิตรพัฒนำ
หมู่ที่ ๒ งบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐.- บำท(หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
๓.๔.๒ โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๓ งบประมำณ ๒๘๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน)
๓.๔.๓ โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิดรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๓ งบประมำณ ๕๖,๐๐๐.- บำท(ห้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน)
๓.๔.๔ โครงกำรซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรโดยกำรลงหินคลุกบดอัดแน่น
สำยข้ำงบ้ำนนำยมี ธรรมชัย หมู่ที่ ๔ บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ งบประมำณ
๑๙๑,๐๐๐.- บำท(หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
๓.๔.๕ โครงกำรก่อสร้ำงดำดคอนกรีตลำเหมืองสำยกู่บ้ำนดง หมู่ที่ ๔
บ้ ำ นห้ ว ยเจริ ญ รำษฎร์ งบประมำณ ๔๔,๙๕๐.- บำท(สี่ ห มื่ น สี่ พั น เก้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๓.๔.๖ โครงกำรขุดลอกลำเหมืองสำยกู่บ้ำนดง บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ หมู่ที่ ๔
งบประมำณ ๑๔,๗๕๐.- บำท(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๓.๔.๗ โครงกำรขุดลอกลำห้วยเครือบ้ำ บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ หมู่ที่ ๔
งบประมำณ ๑๖,๓๐๐.- บำท(หนึ่งหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน)

-๙๓.๔.๘ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนสันต้นม่วง
หมู่ที่ ๕ งบประมำณ ๒๖๖,๐๐๐.- บำท(สองแสนหกหมื่นหกพันบำทถ้วน)
๓.๔.๙ โครงกำรก่ อ สร้ ำ งรั้ ว สระเก็ บ น้ ำประปำ หมู่ ที่ ๖ บ้ ำ นสั น ม่ ว งใหม่
งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
๓.๔.๑๐ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้ำนสันดอนแก้ว
หมู่ที่ ๘ งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๑,๕๑๙,๐๐๐.- บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)
ประธำน
ขอเชิญนำยธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลเจริญรำษฎร์ ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และรำยละเอียดในกำรใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมสภำฯ ได้พิจำรณำต่อไป
นำยธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้วยนำยกเทศมนตรีตำบลเจริญรำษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ำยเงิน
(เลขำนุกำรสภำฯ)
ทุ น ส ำรองเงิ น สะสม ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่ อ สภำเทศบำลต ำบล
เจริญรำษฎร์ เพื่อกระทำกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และเป็นกิจกำรที่จัดทำเพื่อ
บำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรั บ เงิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น กำรฝำกเงิ น กำรเก็ บ รั ก ษำเงิ น และกำรตรวจเงิ น
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บั ญ ชีร ำยรับ รำยจ่ำยแล้ ว ให้ กัน ยอดเงิน สะสมประจำปี ไว้ร้อยละสิ บห้ ำของทุ ก ปี
เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินทุนสำรอง
เงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (๒) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน
ทุ น ส ำรองเงิ น สะสมเกิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ ำ ของงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี นั้ น
หำกมีควำมจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจนำเงินทุ นสำรองเงินสะสมเฉพำะ
ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้ภำยใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น
และข้อ ๘๙(๑) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้ำนบริกำรชุมชนและสั งคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูน
รำยได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมกฎหมำยกำหนดในกำรนี้ เทศบำลตำบลเจริญรำษฎร์ได้ตรวจสอบเงิ นทุนสำรอง
เงินสะสมปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ดังนี้
- ยอดเงิ น ทุ น ส ำรองเงิ น สะสม ของเทศบำลต ำบลเจริ ญ รำษฎร์ จ ำนวน
๖,๙๒๘,๒๙๑.๙๓ บำท
- ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม 15% ของงบประมำณ จำนวน ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
บำท
- ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมส่วนเกิน จำนวน ๒,๕๗๘,๒๙๑.๙๓ บำท
- หักค่ำใช้จ่ำยจำกเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับ
อนุมัติจำกสภำฯ แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน ๑,๐๕๘,๘๐๐.๐๐ บำท

-๑๐- เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สำมำรถใช้ได้จริงในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน
๑,๕๑๙,๔๙๑.๙๓ บำท)
โดยมีควำมจำเป็นที่ต้องใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของรำษฎรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) และ
ที่ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน ๑๐ โครงกำร รวมงบประมำณทั้ ง สิ้ น
๑,๕๑๙,๐๐๐.- บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน) ดังนี้
๑. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพิจิตรพัฒนำ
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ศ- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการก่อสร้าง
รางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตรยาว 48ศ00
เมตร จุ ด เริ่ ม ต้ น บริ เวณปากซอย 2 ฝั่ งทิ ศ เหนื อ ถึ งระยะทางรวม 48ศ๐๐เมตร
รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถศ-5-301
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 5
๒. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
งบประมำณ ๒๘๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิด กว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตร
ยาว 22ศ50 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนางวิภาวัลย์ คาลื อ ถึงระยะทางรวม
22ศ50 เมตร
จุดที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิด กว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตร
ยาว 67ศ50 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณข้างตลาดบ้านต้นผึ้งเชื่อมต่อรางเดิมถึงระยะทาง
รวม 67.50 เมตร
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถศ-5-301 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พศศศ2563 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ลาดับที่ 6
๓. โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิ ดรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้น ผึ้ ง
หมู่ที่ ๓ งบประมำณ ๕๖,๐๐๐.- บำท(ห้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) โดยการก่อสร้างฝา
ปิ ดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดกว้าง 0ศ59 เมตร ยาว 0ศ50 เมตร
หนา 0ศ12 เมตร จานวน 120 ฝา จุดเริ่มต้นจากปากซอย 2(ข้างบ้านนายบุญยืน
เขียวปัน) ถึงบริเวณร้านกาแฟสยาม ตามแบบเลขที่ 4/2563 ของเทศบาลตาบล
เจริญ ราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติม ครั้งที่ 3
พศศศ2563 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 4

-๑๑๔. โครงกำรซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรโดยกำรลงหินคลุกบดอัดแน่น
สำยข้ ำ งบ้ ำ นนำยมี ธรรมชั ย หมู่ ที่ ๔ บ้ ำ นห้ ว ยเจริ ญ รำษฎร์ งบประมำณ
๑๙๑,๐๐๐.- บำท(หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) โดยการลงดินลูกรังบดอัด
แน่นขนาดกว้าง 3ศ00 เมตร ยาว 250ศ00 เมตร หนา 0ศ20 เมตร และลงหินคลุก
บดอั ด แน่ น ขนาดกว้ า ง 3ศ00 เมตร ยาว 322ศ00 เมตร หนา 0ศ10 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ข้างบ้านนายมี ธรรมชัย จุดสิ้นสุดโครงการระยะทางรวม
322ศ00 เมตร ตามแบบเลขที่ 5/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ลาดับที่ 8
๕ศ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลาเหมืองสายกู่บ้านดง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย
เจริญราษฎร์ งบประมาณ ๔๔,๙๕๐ศ- บาท(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดย
การก่อสร้างดาดคอนกรีต ปากกว้าง 1.00 มศก้นกว้าง 0.30 มศ ลึก 0.50 มศยาว
96.00 มศ จุดเริ่มต้นบริเวณประตูน้าซอย 19 ถึง ความยาวรวม 96ศ00 มศ ตาม
แบบเลขที่ 11/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ และแผนพัฒ นาท้ องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 2
๖ศ โครงการขุดลอกลาเหมืองสายกู่บ้านดง บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๑๔,๗๕๐ศ- บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จานวน ๒ จุด
จุดที่ 1 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 381.00 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
926.00 เมตร บริเวณนานางอร เดชมนต์ถึงความยาวรวม 926.00 เมตร
จุดที่ 2 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 109.25 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
260.00 เมตร บริเวณนานายสมคิด คาจันทรา ถึงจุดสิ้นสุดความยาว 260.00
เมตร
จุดที่ 3 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 122ศ75 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
300.00 เมตร บริเวณนานายชื่น คามี ถึงจุดสิ้นสุดความยาวรวม 300.00 เมตร
ตามแบบเลขที่ 8/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 4 ลาดับที่ 1
๗. โครงกำรขุ ด ลอกล ำห้ ว ยเครื อ บ้ ำ บ้ ำ นห้ ว ยเจริ ญ รำษฎร์ หมู่ ที่ ๔
งบประมำณ ๑๖,๓๐๐.- บำท(หนึ่งหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน) โดยการขุดลอกลา
ห้วยเครือบ้า ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680ศ32 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ
หน้าฝายห้ วยเครือบ้าถึงความยาวรวม 215ศ00 เมตร ตามแบบเลขที่ 9/2563
ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 5 ลาดับที่ 3

-๑๒-

ประธาน
นายชิดชัย บัวเขียว
(สท.เขต ๑)
นายไสว บุญเกิด
(สท.เขต ๑)

๘. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก บ้ ำนสั นต้นม่ วง หมู่ที่ ๕
งบประมำณ ๒๖๖,๐๐๐.- บำท(สองแสนหกหมื่นหกพันบำทถ้วน) จานวน ๓ สาย
ทาง ดังนี้
สายทางที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3ศ00 เมตร ยาว 74ศ00 เมตร
หนา 0ศ15 เมตร ศหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้างบ้าน
นายช่อ จันตะนาถึง บ้านนายภานุวัฒน์ ทิพย์กุมาร ระยะทาง รวม 74ศ00 เมตร
สายทางที่ ๒ ก่อสร้างถนนคสลศกว้าง 2ศ50 เมตร ยาว 45ศ00 เมตร หนา 0ศ15
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 112ศ50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้างบ้านบุญเลื่อน
อุดแก้ว ถึงบ้านนายวัน เชื้อเมืองพาน ระยะทาง รวม 45.00 เมตร
สายทางที่ ๓ ก่อสร้างถนนคสลศกว้าง 2ศ50 เมตร ยาว 46ศ00 เมตร หนา 0ศ15
เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ร วมไม่ น้ อ ยกว่ า 115ศ00 ตารางเมตรจุ ด เริ่ ม ต้ น ข้ า งบ้ า น
นายบุญเลิศ รักแจ้ง ถึงบ้านนายช่วย ใจคา ระยะทาง รวม 46ศ00 เมตร
ตามแบบเลขที่ 2/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ลาดับที่ 10
๙. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งรั้ ว สระเก็ บ น้ ำประปำ หมู่ ที่ ๖ บ้ ำ นสั น ม่ ว งใหม่
งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยทาการก่อสร้างรั้ว
บริเวณสระเก็บน้าผลิ ตน้าประปาฯ ขนาดความยาวรวม 122ศ50 เมตร สถานที่
บริเวณสระเก็บน้าผลิตน้าประปา หมู่ 6 บ้านสันม่วงใหม่ ตามแบบเลขที่ 3/2563
ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 7 ลาดับที่ 10
๑๐. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้ำนสันดอนแก้ว
หมู่ที่ ๘ งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ ำหมื่ น บำทถ้ ว น) โดยท าการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก กว้าง 4ศ00 เมตร ยาว 105ศ50 เมตร หนา
0ศ15 เมตร จุ ด เริ่มต้ น เชื่ อ มถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก เดิม (บริเวณโรงสี น ายกมล
นามลั งกา) ถึ งระยะทางรวม 105ศ50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่ อ สร้า ง
ของท้องถิ่น ทศ1-01 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ข้ อ ๖ศ๑ แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
หน้า 6 ลาดับที่ 7
ตามที่ เลขานุ การสภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ ชี้แจงระเบี ยบ กฎหมาย และ
รายละเอียดกำรใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๐ โครงกำร ให้ที่ประชุม
สภำฯ ไปแล้วนั้น มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
เห็นชอบการทุกโครงการที่จะดาเนินการ เพราะประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์
และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี
เห็นชอบทั้ง ๑๐ โครงการเพราะเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้จริง

-๑๓นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบทั้ง ๑๐ โครงการและขออภิปรายโครงการที่ ๕ , ๖ และ ๗ ดังนี้ เนื่องจาก
(สท.เขต ๑)
โครงการ ๕ โครงกำรก่อสร้ำงดำดคอนกรีตล ำเหมื องสำยกู่บ้ ำนดง หมู่ ที่ ๔ และ
โครงการที่ ๖ โครงกำรขุดลอกลำเหมืองสำยกู่บ้ำนดง บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ หมู่ที่ ๔
เป็นโครงกำรที่จะช่วยแก้ไขปัญหำลาเหมืองตื้นเขิน และโครงการที่ ๗ โครงกำรขุด
ลอกลำห้วยเครือบ้ำ บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ หมู่ที่ ๔ ซึ่งจากการออกสารวจลาห้วย
ดังกล่าวจะมีตะกอนดินทับถมจานวนมากทาให้ลาเหมืองตื้นเขิน กักเก็บน้าได้น้อย
หากมีการขุดลอกจะสามารถกักเก็บน้าได้มากขึ้น ทาให้ชาวนาชาวสวนมีน้าไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม จึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาต่อไป
ประธาน
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ทีป่ ระชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ ใช้จ่ำยเงินทุนส ำรอง
เงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พศศศ256๓ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรั บ เงิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น กำรฝำกเงิ น กำรเก็ บ รั ก ษำเงิ น และกำรตรวจเงิ น
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพิ่ ม เติม ถึง (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗(๒) จำนวน ๑๐ โครงกำร ดังนี้
๑. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนพิจิตรพัฒนำ
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ศ- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการก่อสร้าง
รางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตรยาว 48ศ00
เมตร จุ ด เริ่ ม ต้ น บริเวณปากซอย 2 ฝั่ งทิ ศ เหนื อ ถึ งระยะทางรวม 48ศ๐๐เมตร
รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถศ-5-301
ปรากฏในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 5
๒. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
งบประมำณ ๒๘๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิด กว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตร
ยาว 22ศ50 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนางวิภาวัลย์ คาลือ ถึงระยะทางรวม
22ศ50 เมตร
จุดที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้าคสลศพร้อมฝาปิด กว้าง 0ศ30 เมตร ลึก 0ศ50 เมตร
ยาว 67ศ50 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณข้างตลาดบ้านต้นผึ้งเชื่อมต่อรางเดิมถึงระยะทาง
รวม 67.50 เมตร
ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่ ทถศ-5-301 และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พศศศ2563 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ลาดับที่ 6

-๑๔๓. โครงกำรก่อสร้ำงฝำปิ ดรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนต้น ผึ้ ง
หมู่ที่ ๓ งบประมำณ ๕๖,๐๐๐.- บำท(ห้ ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) โดยการก่อสร้าง
ฝาปิดรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0ศ59 เมตร ยาว 0ศ50 เมตร
หนา 0ศ12 เมตร จานวน 120 ฝา จุดเริ่มต้นจากปากซอย 2(ข้างบ้านนายบุญยืน
เขียวปัน) ถึงบริเวณร้านกาแฟสยาม ตามแบบเลขที่ 4/2563 ของเทศบาลตาบล
เจริญ ราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่ ม เติม ครั้งที่ 3
พศศศ2563 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 4
๔. โครงกำรซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตรโดยกำรลงหินคลุกบดอัดแน่น
สำยข้ ำ งบ้ ำ นนำยมี ธรรมชั ย หมู่ ที่ ๔ บ้ ำ นห้ ว ยเจริ ญ รำษฎร์ งบประมำณ
๑๙๑,๐๐๐.- บำท(หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน) โดยการลงดินลูกรังบดอัด
แน่นขนาดกว้าง 3ศ00 เมตร ยาว 250ศ00 เมตร หนา 0ศ20 เมตร และลงหินคลุก
บดอั ด แน่ น ขนาดกว้ า ง 3ศ00 เมตร ยาว 322ศ00 เมตร หนา 0ศ10 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ ข้างบ้านนายมี ธรรมชัย จุดสิ้นสุดโครงการระยะทางรวม
322ศ00 เมตร
ตามแบบเลขที่ 5/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 6 ลาดับที่ 8
๕ศ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลาเหมืองสายกู่บ้านดง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย
เจริญ ราษฎร์ งบประมาณ ๔๔,๙๕๐ศ- บาท(สี่ ห มื่น สี่ พั นเก้าร้อยห้ าสิ บ บาทถ้ ว น)
โดยการก่ อ สร้ า งดาดคอนกรี ต ปากกว้ า ง 1.00 เมตร ก้ น กว้ า ง 0.30 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 96.00 มศ จุดเริ่มต้นบริเวณประตูน้าซอย 19 ถึง ความยาว
รวม 96ศ00 เมตร ตามแบบเลขที่ 11/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 5 ลาดับที่ 2
๖ศ โครงการขุดลอกลาเหมืองสายกู่บ้านดง บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ ๑๔,๗๕๐ศ- บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จานวน ๒ จุด
จุดที่ 1 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 381.00 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
926.00 เมตร บริเวณนานางอร เดชมนต์ถึงความยาวรวม 926.00 เมตร
จุดที่ 2 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 109.25 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
260.00 เมตร บริเวณนานายสมคิด คาจันทรา ถึงจุดสิ้นสุดความยาว 260.00
เมตร
จุดที่ 3 ทาการขุดลอกปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 122ศ75 ลูกบาศก์เมตร ยาวรวม
300.00 เมตร บริเวณนานายชื่น คามี ถึงจุดสิ้นสุดความยาวรวม 300.00 เมตร

-๑๕ตามแบบเลขที่ 8/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 4 ลาดับที่ 1
๗. โครงกำรขุ ด ลอกล ำห้ ว ยเครื อ บ้ ำ บ้ ำ นห้ ว ยเจริ ญ รำษฎร์ หมู่ ที่ ๔
งบประมำณ ๑๖,๓๐๐.- บำท(หนึ่งหมื่นหกพันสำมร้อยบำทถ้วน) โดยการขุดลอกลา
ห้วยเครือบ้า ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 680ศ32 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ
หน้าฝายห้ วยเครือบ้าถึงความยาวรวม 215ศ00 เมตร ตามแบบเลขที่ 9/2563
ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 5 ลาดับที่ 3
๘. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก บ้ ำนสั นต้นม่ วง หมู่ที่ ๕
งบประมำณ ๒๖๖,๐๐๐.- บำท(สองแสนหกหมื่นหกพันบำทถ้วน) จานวน ๓ สาย
ทาง ดังนี้
สายทางที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3ศ00 เมตร ยาว 74ศ00 เมตร
หนา 0ศ15 เมตร ศหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้างบ้าน
นายช่อ จันตะนาถึง บ้านนายภานุวัฒน์ ทิพย์กุมาร ระยะทาง รวม 74ศ00 เมตร
สายทางที่ ๒ ก่อสร้างถนนคสลศกว้าง 2ศ50 เมตร ยาว 45ศ00 เมตร หนา 0ศ15
เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 112ศ50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นข้างบ้านบุญเลื่อน
อุดแก้ว ถึงบ้านนายวัน เชื้อเมืองพาน ระยะทาง รวม 45.00 เมตร
สายทางที่ ๓ ก่อสร้างถนนคสลศกว้าง 2ศ50 เมตร ยาว 46ศ00 เมตร หนา 0ศ15
เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ร วมไม่ น้ อ ยกว่ า 115ศ00 ตารางเมตรจุ ด เริ่ ม ต้ น ข้ า งบ้ า น
นายบุญเลิศ รักแจ้ง ถึงบ้านนายช่วย ใจคา ระยะทาง รวม 46ศ00 เมตร
ตามแบบเลขที่ 2/2563 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 7 ลาดับที่ 10
๙. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งรั้ ว สระเก็ บ น้ ำประปำ หมู่ ที่ ๖ บ้ ำ นสั น ม่ ว งใหม่
งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยทาการก่อสร้างรั้ว
บริเวณสระเก็บน้าผลิ ตน้าประปาฯ ขนาดความยาวรวม 122ศ50 เมตร สถานที่
บริเวณสระเก็บน้าผลิตน้าประปา หมู่ 6 บ้านสันม่วงใหม่ ตามแบบเลขที่ 3/2563
ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ และแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๖ศ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หน้า 7 ลาดับที่ 10

-๑๖-

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ปิดประชุม

๑๐. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้ำนสันดอนแก้ว
หมู่ที่ ๘ งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐.- บำท(สองแสนห้ ำหมื่ น บำทถ้ ว น) โดยท าการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก กว้าง 4ศ00 เมตร ยาว 105ศ50 เมตร หนา
0ศ15 เมตร จุ ด เริ่มต้ น เชื่ อ มถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก เดิม (บริเวณโรงสี น ายกมล
นามลั งกา) ถึ งระยะทางรวม 105ศ50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่ อ สร้า ง
ของท้องถิ่น ทศ1-01 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศศศ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ข้ อ ๖ศ๑ แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
หน้า 6 ลาดับที่ 7
มีมติอนุมัติ 1๐ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
และขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๕.๕๐ น.

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผู้จดบันทึก
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๑๗คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ประธานคณะกรรมการฯ
(นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์)
พร เครืออิน
กรรมการ
(นายพร เครืออิน)
ชิดชัย บัวเขียว กรรมการ
(นายชิดชัย บัวเขียว)
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา กรรมการ
(นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา)

อนันต์ จอมเที่ยง กรรมการ
(นายอนันต์ จอมเที่ยง)
กรวิก ยะตั๋น
(นายกรวิก ยะตั๋น)

กรรมการ

สุกัลยา จินตเกษกรรม กรรมการและเลขานุการฯ
(นางสุกัลยา จินตเกษกรรม )

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วั น อั ง คารที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัย สามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

