รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
*************************
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายอินจันทร์ คาแปง
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ อินจันทร์ คาแปง
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
ทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์
นายถนอม เครื่องสนุก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
ถนอม เครื่องสนุก
นายชิดชัย บัวเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
ชิดชัย บัวเขียว
นายไสว บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
ไสว บุญเกิด
นายอนันต์ จอมเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
อนันต์ จอมเที่ยง
นายกรวิก ยะตั๋น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
กรวิก ยะตั๋น
นายสุชาติ เมืองมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สุชาติ เมืองมา
นายพร เครืออิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
พร เครืออิน
นายสวิง ปันสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สวิง ปันสุวรรณ์
นายสมบูรณ์ อินตะมุด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
สมบูรณ์ อินตะมุด
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
เลขานุการสภาฯ
ธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ที่
รองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
๑ นายชีพ สุริยะ
ลา
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ที่
๑ นายสมบูรณ์ บัวเขียว
นายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
สมบูรณ์ บัวเขียว
๒ นายเงิน ปันสุวรรณ์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
เงิน ปันสุวรรณ์
๓ นายสมคิด คาจันทรา
รองนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
สมคิด คาจันทรา
๔ นายบรรเจิด คาแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ บรรเจิด คาแปง
๕ นายสายอุดม ไชยวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ สายอุดม ไชยวงค์
๖ นางสุกัลยา จินตเกษกรรม นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุกัลยา จินตเกษกรรม
๗ นางกาญจนา ชูเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
กาญจนา ชูเลิศ
๘ นายวิษรุต ปันสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
วิษรุต ปันสุวรรณ์
๙ สิบเอกพีรดนย์ อินทร์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
พีรดนย์ อินทร์จันทร์

-๒–

ลาดับ
ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
นายสมาน บัวเขียว
นายสมบัติ บุญมา
นายวิเชียร ใจบุญทา
นายประเทือง ทองดี
นางวันเพ็ญ ปันกิติ

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
สมาน บัวเขียว
สมบัติ บุญมา
วิเชียร ใจบุญทา
ประเทือง ทองดี
วันเพ็ญ ปันกิติ

หมายเหตุ

-๓–
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุม แล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ จึงเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาป พศศศ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑.๑
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑.๒
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
แจ้งประกาศสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
อ่านประกาศสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาป พศศศ๒๕๖๒ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พศศศ ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ ๑๔) พศศศ ๒๕๖๒ และ ข้ อ ๒๒ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พศศศ ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ ๒) พศศศ ๒๕๕๔ ประกอบกับมติส ภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาป
๒๕๖๒ เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ กุมภาพั นธ์ ๒๕๖๒ มีมติเห็ น ชอบกาหนดสมั ย
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาป ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีกาหนดระยะเวลา
๓๐ วัน ฉะนั้ น สภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ จึงได้ ป ระกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาป ๒๕๖๒ ขึ้น ตั้งแต่วันที่
๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 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 ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายอินจันทร์ คาแปง ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
รับทราบ
แจ้งการลาของรองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ด้ ว ย นายชี พ สุ ริ ย ะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แจ้ ง ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาป
พศศศ๒๕๖๒ วัน ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๒ โดยได้ ยื่ น ใบลาเมื่ อ วัน ที่ ๑๓ สิ งหาคม
๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ได้สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจาป พศศศ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมฟัง
อีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน
การประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึงขอมติในที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาป พศศศ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ญัตติเพื่อพิจารณา
ญัตติพิจารณา(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(วาระที่ ๑ รับหลักการ)
ประธาน
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงข้อกฎหมาย
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
(เลขานุการสภาฯ)
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้อง
แบ่ งเป็ น ข้อและมีบันทึ กดังต่อไปนี้ (๑) หลั กการของร่างข้อบั ญ ญั ติ (๒) เหตุผ ลที่
เสนอร่างข้อบัญญัติ… ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบั ญญั ตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ าม
ไม่ ใ ห้ ล งมติ ก่ อ นที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อ ภิ ป รายในเรื่ อ งนั้ น พอสมควรแล้ ว
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ห นึ่ ง สภาท้ อ งถิ่ น จะให้
คณะกรรมการสภาท้ องถิ่นพิ จารณาก่อนรับหลั กการก็ได้ ข้อ ๔๘ ในกรณี ที่ส ภา
ท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่ น
น าปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการ
ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นกาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกใน ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อ
ยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ทราบ กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลให้ แ จ้ ง นายอ าเภอทราบ ทั้ ง นี้
ให้ ด าเนิ น การภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น มี ม ติ ไ ม่ รั บ หลั ก การให้
ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ท าหนั ง สื อ แจ้ ง มติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ รั บ หลั ก การแห่ ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหา
ข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้ สภาท้องถิ่นนาเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สาม
ตามลาดับ

-๕ที่ประชุม
ประธาน

นายสมบูรณ์ บัวเขียว
(นายกเทศมนตรีฯ)

รับทราบ
เมื่อที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแล้ว จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตาบล
เจริ ญ ราษฎร์ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ (ร่า ง) เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าป งบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาว่ าจะมี ม ติ เห็ น ชอบรั บ
หลักการหรือไม่
ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ
พศศศ ๒๕๖๓ ดังนี้
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
บั ดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้ บริห ารของเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาป ต่อสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์อีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้ น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บริห ารเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ จึงขอชี้แจงให้ ท่าน
ประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ านได้ ท ราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและ
แนวนโยบายการดาเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศศ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑ศ๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑ศ๑ศ๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑๘,๔๘๓,๙๖๒ศ๖๗ บาท
๑ศ๑ศ๒ เงินสะสม ๘,๙๔๒,๕๙๙.๑๕ บาท
๑ศ๑ศ๓ เงินทุนสารองเงินสะสม ๗,๖๙๖,๔๗๗.๘1 บาท
๑ศ๑ศ๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน
0 โครงการ รวม 0ศ00 บาท
๑ศ๑ศ๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน
๓ โครงการ รวม ๒๖,๙๐๐ศ00 บาท
๑ศ๒ เงินกู้คงค้าง ๒,๐๔๔,๐๐๐ศ00 บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ ณ วันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 2๔,๖๗๓,๑๙๓ศ๑๙ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
๒๔๕,๕๑๑ศ๔๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๑๐,๕๕๒ศ๕๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๘๓,๔๓๐ศ๔๒ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
0ศ00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๔๖,๙๐๐ศ๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
๒,๑๑๗ศ00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
1๑,๖๔๐,๖๒๗ศ๘๗ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
12,๖๔๔,๐๕๔ศ๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๑,๒๗๔,๙๑๒ศ๕๖ บาท

-๖-

รายรับ

(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๒๑,๔๘๑,๗๐๑ศ๔๖ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๘,๐๐๕,๐๔๐ศ๕๓ บาท
งบบุคลากร
๘,๙๐๐,๔๑๖.๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
๒,๙๔๑,๐๕๖ศ๖๑ บาท
งบลงทุน
๙๓๙,๕๘๘ศ๓๒ บาท
งบรายจ่ายอื่น
0.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
๖๙๕,๖๐๐ศ๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๑๑,๒๗๔,๙๑๒ศ๕๖ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม ๑๗๓,๖๐๐ศ๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
๐ศ00 บาท
(๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
๐ศ00 บาท
คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รายรับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

2๓๔,๖๖๙ศ๗๗
๑๒๑,๓๖๗ศ๙๐
๑๐๙,๔๙๙ศ๔๐
๙,๓๙๐ศ๐๐
๐ศ๐๐
๔๗๔,๙๒๗ศ๐๗

๒๓๙,๐๐๐ศ๐๐
๖,๐๐๐ศ๐๐
๑๐0,๐๐๐ศ๐๐
๕,๐๐๐ศ๐๐
๐ศ๐๐
3๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๔๕,๐๐๐ศ๐๐
๑๐,๐๐๐ศ๐๐
๑๐0,๐๐๐ศ๐๐
๗,๐๐๐ศ๐๐
๒,๐๐๐ศ๐๐
3๖๔,๐๐๐.๐๐

๑๔,๙๒๓,๔๙๔ศ๒๓ ๑๓,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๑๐๓,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ๑๔,๙๒๓,๔๙๔.๒๓ ๑๓,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๑๐๓,๐๐๐.๐๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑๒,๓๕๑,๖๗๗ศ๐๐ ๑3,๓๗๙,๐๐๐ศ๐๐ ๑3,๕๓๓,๐๐๐ศ๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ๑๒,๓๕๑,๖๗๗.๐๐ ๑3,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๑3,๕๓๓,๐๐๐.๐๐
ส่วนท้องถิ่น
รวม
๒๗,๗๕๐,๐๙๘.๓๐ ๒7,๖๗๗,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-๗–
รายจ่าย

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง

๘,๖๐๑,๘๐๕ศ๑๗

9,7๒๕,๒๒๐ศ๐๐

9,๙๔๒,๒๐๐ศ๐๐

๑๐,๑๕๗,๑๐๒ศ๐๐
๓,๙๓๐,๖๙๑.๙๔

๑๐,๙๐๒,๐๐๐ศ๐๐
๕,๕๐๙,๒๓๐.๐๐

๑๑,๕๙๑,๐๐๐ศ๐๐
๕,๗๔๘,๔๐๐.๐๐

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

๕๔๗,๐๕๑ศ๓๘
๐ศ๐๐

9๔๙,๕๕๐ศ๐๐
๕,๐๐๐ศ๐๐

9๔๘,๔๐๐ศ๐๐
๐ศ๐๐

งบเงินอุดหนุน

๗๓๒,๐๐๐.๐๐

๕๘๖,๐๐๐.๐๐

๗๗๐,๐๐๐.๐๐

รวมจ่ายจากงบประมาณ

๒๓,๙๖๘,๖๕๐.๔๙

๒7,๖๗๗,๐๐๐.๐๐

๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม

๒๓,๙๖๘,๖๕๐.๔๙

๒7,๖๗๗,๐๐๐.๐๐

๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

รายละเอียดตามเอกสาร(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ให้ทุกท่านในที่ประชุมแล้ว
ประธาน

ตามที่นายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีสมาชิกฯ
ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
นายถนอม เครื่องสนุก มีจานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
(สท.เขต ๑)
๑ศ เนื่องจากได้ตรวจดู (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ
พศศศ๒๕๖๓ ในส่วนของงบลงทุนซึ่งตั้งไว้ไม่มาก เนื่องจากงบประมาณต้องนาไปใช้
จ่ายในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจา การจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ และงบประมาณทางการ
ศึกษา แต่ได้รับทราบข้อมูลจากประชาชนว่าได้เห็น และสอบถามถึงรถส่วนกลาง
เทศบาลฯ เช่นรถบรรทุกน้า รถกระเช้าซึ่งปัจจุบันจอดตากแดดตากฝน อาจจะทาให้
อุปกรณ์ของรถเสื่อมสภาพได้ง่าย จึงอยากเสนอให้เทศบาลฯพิจารณางบประมาณ
เพื่อจัดทาที่จอดรถสาหรับรถส่วนกลางของเทศบาลต่อไป
๒ศ ในการตั้งงบประมาณงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ จานวน ๓๐,๐๐๐ศ00 บาท
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
เนื่ อ งจากมี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ แต่ ไ ม่ มี ง บประมาณในการดู แ ลรั ก ษา ท าให้ ต้ น ไม้ ที่
ปลู ก ตาย จึ ง เห็ น ว่ า น่ า จะจั ด สรรงบประมาณในการดู แ ลรั ก ษา โดยอาจจะใช้
งบประมาณอุดหนุนให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ เข้าไปดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก
หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้ต้นไม้มีโอกาสรอด และเจริญเติบโตต่อไป
นายสมบูรณ์ อินตะมุด สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบลงทุนในปงบประมาณ พศศศ2563 ทาไมถึงน้อยกว่า
(สท.เขต ๒)
ปงบประมาณ พศศศ256๒

-๘ประธาน
นายสมบูรณ์ บัวเขียว
(นายกเทศมนตรีฯ)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงข้อซักถาม
๑ศ เนื่องจากการก่อสร้างโรงจอดรถต้องใช้งบประมาณมาก ในการตั้งงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลัง ไม่สามารถตั้งงบประมาณสูงเกินจริงได้
๒ศ ในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาต้นไม้จะนาไปพิจารณาเพื่อใช้เป็น
แนวทางต่อไป
๓ศ งบลงทุน หมายความรวมถึง ค่าครุภัณฑ์ด้วย และในปงบประมาณ พศศศ256๒
มีการจัดหาครุภัณฑ์แล้วบางส่วน เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับในปงบประมาณ
พศศศ๒๕๖๓ จึงลดงบประมาณการจัดหาครุภัณฑ์ลง ทาให้ตั้งงบประมาณไม่เท่ากับ
ปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๓
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมท่านนายกเทศมนตรีฯ ดังนี้
(เลขานุการสภาฯ)
๑ศ การตั้งงบประมาณงบลงทุนซึ่งแยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๒ งบลงทุนตั้งไว้ จานวน ๙๔๙,๕๕๐ศ๐๐ บาท เป็นการ
ตั้งงบประมาณรวมค่าครุภันฑ์ จานวน ๒๔๕,๖๙๐ศ00 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๗๐๓,๘๖๐ศ00 บาท ในปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ งบลงทุนตั้งไว้ จานวน
๙๔๘,๔๐๐ศ๐๐ บาท ตั้งงบประมาณรวมค่าครุภันฑ์ จานวน ๑๐๘,๔๐๐ศ00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๘๔๐,๐๐๐ศ00 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทศบาลฯ ได้ตั้ง
งบประมาณในประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ มากกว่า
ปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๒ จานวน ๑๓๖,๑๔๐ศ00 บาท
๒ศ ในส่วนของโรงจอดรถยนต์ มีแนวทางในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดาเนินการ
จัดทาโรงจอดรถชั่วคราวโดยจะให้กองช่างดาเนินการต่อไป ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
ทรัพย์สินของทางราชการได้อีกทางหนึ่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใดจะอภิ ป ราย จึ งขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ว่ า จะเห็ น ชอบรั บ หลั ก การแห่ ง
(ร่ า ง) เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ า ยประจ าป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๓
ตามที่เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

ญัตติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธาน
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ชี้แจง ระเบียบและข้อกฎหมายให้
ที่ประชุมได้รับทราบ
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ ชี้แจงว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(เลขานุการสภาฯ)
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี
๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวน
ไม่ น้ อ ยกว่า สามคนแต่ ไม่ เกิ น เจ็ ด คน (๒) คณะกรรมการวิ ส ามั ญ ประกอบด้ ว ย
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

-๙ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอัน อยู่ในกิ จการของสภาท้ องถิ่น แล้ วรายงานต่อสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๕
ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุ คคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ
ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสามัญ
ประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ (๔) คณะกรรมการอื่ น ๆ ตามที่ ส ภา
ท้ อ งถิ่ น เห็ น สมควร ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น คณ ะกรรมการแต่ ล ะคณ ะอาจตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
สภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว เสนอรายงานต่ อ คณะกรรมการสภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออก
ต่อประธานสภาท้องถิ่น (๒) ตาย (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้น
สิ้นสุดลง (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
สิ้น ลง (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้ พ้นจากหน้ าที่ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่ าสองคน
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดย
ไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณา ให้ประธาน สภาท้องถิ่น ส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้ าที่ตรงกับ ญั ตติห รือสมควรจะพิจารณาญั ตตินั้นหรือส่ งให้ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาญัตตินั้น ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิด
ประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้ องถิ่น คณะนั้ นๆ ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้ องถิ่น ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม มติของคณะกรรมการสภาท้ องถิ่นให้ ถือเสียงข้างมาก กรณี คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ ป ระธานกรรมการออกเสี ยงชี้ขาด ข้อ ๑๑๐ ญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติที่ส ภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและ
ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อ
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคา
แปรญัตติด้วย ข้อ ๑๑๑ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะใดดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกิน
สามครั้ง การประชุมเกินกว่ากาหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้เมื่อมีเหตุจาเป็นและ
ได้รับอนุมัตจิ ากประธานสภาท้องถิ่น
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ประธาน

ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในการกระทาหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของ
ประธานกรรมการคณะนั้น ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้า
ส่ ว นราชการประจ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตจาก
ประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ในกรณีเป็นการประชุมลับผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุม
จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นนั้นเท่านั้น ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะแสดงความเห็ น ได้เมื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่น
อนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ
หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้น มีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่ได้
ขอแปรญัตติไว้ ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกาหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้
แจ้ งให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ เสนอญั ต ติ และผู้ แ ปรญั ต ติ ท ราบ
ล่ วงหน้ า ไม่น้ อยกว่ายี่สิ บ สี่ ชั่ว โมงก่อนกาหนดเวลานั ดประชุม เมื่อมีก ารประชุ ม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกาหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัด
เป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เริ่มประชุม
ในวัน นั้ น ให้ ถือว่าผู้ แปรญั ตติได้ถอนคาแปรญั ตตินั้น แล้ ว เว้น แต่ผู้แปรญั ตติจะมี
ความจาเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้น คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคาแปรญัตตินั้นต่อไปก็ได้ ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการ
สภาท้ องถิ่น ดาเนิ นการไม่ แล้ วเสร็จภายในเวลาที่ส ภาท้ องถิ่นกาหนดให้ ประธาน
กรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ใน
สมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อลงมติให้ขยาย
เวลาที่ได้กาหนดไว้ หรือให้ดาเนินการตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอก
สมัยประชุมและคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอานาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตาม
ข้อ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตขยายเวลาที่กาหนดไว้
ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัย
ต่อไป
ตามที่ เลขานุ การสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายและที่ป ระชุมมีมติ เห็ น ชอบรับ
(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พศศศ ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๑
(รั บ หลั กการ) แล้ วนั้ น ต่อไปเป็นการคัดเลื อกบุคคลเป็น คณะกรรมการแปรญั ตติ
(ร่ าง)เทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาป งบประมาณ พศศศ ๒๕๖๓ ขอให้ ที่
ประชุมนาเสนอจานวนคณะกรรมการฯ ว่าสมควรมีจานวนเท่าใด

นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน ๕ คน
(สท.เขต ๑)
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
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ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
นายพร เครืออิน
(สท.เขต ๒)
ประธาน

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
นายชิดชัย บัวเขียว
(สท.เขต ๑)
ประธาน

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม

ผู้รับรอง
๑. นายสุชาติ เมืองมา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
๒. นายกรวิก ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
มีท่านใดเสนออีกหรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน ๕ คน
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๑
ขอเสนอ นายสวิง ปันสุวรรณ์ สทศเขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๑
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
๒. นายชิดชัย บัวเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายสวิง ปันสุวรรณ์ สทศเขต ๒
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ ๑ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๒
ขอเสนอ นายสมบูรณ์ อินตะมุด สทศเขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๒
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายสุชาติ เมืองมา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
๒. นายพร เครืออิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายสมบูรณ์ อินตะมุด สทศเขต ๒ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ ๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

-12ประธาน

ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๓
นายกรวิก ยะตั๋น
ขอเสนอ นายถนอม เครื่องสนุก สทศเขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
(สท.เขต ๒)
ลาดับที่ ๓
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายไสว บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
ประธาน
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายถนอม เครื่องสนุก สทศเขต ๑ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ ๓ หรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธาน
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๔
นายสมบูรณ์ อินตะมุด ขอเสนอ นายสุชาติ เมืองมา สทศเขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
(สท.เขต ๒)
ลาดับที่ ๔
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายอนันต์ จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายกรกวิก ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
ประธาน
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ ว่ า จะเห็ น ชอบให้ น ายสุ ช าติ เมื อ งมา สทศเขต ๒ เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ ลาดับที่ ๔ หรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธาน
ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ลาดับที่ ๕
นายอนันต์ จอมเที่ยง ขอเสนอ นายไสว บุญเกิด สทศเขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
(สท.เขต 1)
ลาดับที่ ๕
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
๒. นายพร เครืออิน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒

-๑๓ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๓.๓

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้นายไสว บุญเกิด สทศเขต ๑ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ลาดับที่ ๕ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
สรุปผู้ที่ได้รับเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ครบจานวน ๕ คน ดังนี้
๑. นายสวิง ปันสุวรรณ์ สท.เขต ๒
๒. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สท.เขต ๒
๓. นายถนอม เครื่องสนุก สท.เขต ๑
๔. นายสุชาติ เมืองมา สท.เขต ๒
๕. นายไสว บุญเกิด สท.เขต ๑

ญัตติพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประธาน
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงข้อระเบียบฯและกฎหมายต่อที่ประชุมฯ
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ)
ท้องถิน่ พศศศ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พศศศ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕
วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” และ
ข้อ ๔๙ ญั ต ติร่างข้อบั ญ ญั ติที่ ส ภาท้ องถิ่น ลงมติรับ หลั กการแล้ ว ถ้าจะต้อ งส่ งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญั ตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ ประชุมสภาท้ องถิ่นจะต้อ ง
กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
ตามทีเ่ ลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ไปแล้วนั้น ต่อไปขอให้ที่ประชุม
กาหนดระยะเวลาที่จะเสนอคาแปรญัตติว่าจะกาหนดกี่วัน
นายถนอม เครื่องสนุก ขอเสนอระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
(สท.เขต ๑)
เวลา ๐๘ศ๐๐ – ๑๗ศ๐๐ นศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ประธาน
ขอผู้รับรอง จานวน ๒ คน
ผู้รับรอง
๑. นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๑
๒. นายสมบูรณ์ อินตะมุด สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เขต ๒
ประธาน
ขอเชิญผู้เสนอท่านต่อไป
ที่ประชุม
ไม่มี

-๑๔ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๔
ประธาน

เมื่ อ ไม่ มี ท่ า นใดเสนออี ก จึ ง ขอมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ว่ า เห็ น ชอบก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญั ต ติ จ านวน ๓ วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ – ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘ศ๐๐ – ๑๗ศ๐๐ นศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ญัตติพิจารณาเห็นชอบรับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายและ
รายละเอียดต่อที่ประชุมฯ
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ตามที่ นางสาวหทัยกาญจน์ มุทาทอน บ้านเลขที่ ๑09 หมู่ที่ 5 ตาบล
(เลขานุการสภาฯ)
เจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ 5919 ระวาง 4947 I 8242 เลขที่ ดิ น 149 โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
มีความประสงค์ขออุทิศที่ดินบางส่วน จานวน ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ให้แก่เทศบาล
ตาบลเจริ ญ ราษฎร์ เพื่ อใช้ในการก่ อสร้างระบบประปาหมู่ บ้าน บ้ านสั นต้ นม่ ว ง
หมู่ ที่ 5 ต าบลเจริญ ราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา หรือด าเนิ น กิจ การเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะอื่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พศศศ2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัส ดุ พศศศ2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้ว ย
วิธีก ารทางอิเล็ กทรอนิ กส์ พศศศ 2549 และบรรดาระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุพศศศ2535 หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พศศศ 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่ าที่ ไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว่ าจะมี ก ฎกระทรวง ระเบี ย บหรือ
ประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พศศศ2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการ
ส่ ว นท้ องถิ่น หรือให้ สิ ท ธิอั น เกี่ ยวกับ พั ส ดุห รือมอบให้ เป็ น ผู้ ดูแ ลพั ส ดุนั้ น ถ้ าการ
กระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้น เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ จึงสามารถรับมอบที่ดิน
ดังกล่าวได้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ฉะนั้น จึงเสนอ
สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เพื่อพิจารณาต่อไป

-๑๕ประธาน

ตามทีเ่ ลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว มีท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่
นายพร เครืออิน
การมอบที่ดินให้เทศบาลฯ แตกต่างจากการมอบที่ดินให้หมู่บ้านอย่างไร
(สท.เขต ๒)
และหากก่อสร้างระบบประปาเสร็จแล้ว การบริหารจัดการจะเป็นของหน่วยงานใด
นายสมบูรณ์ อินตะมุด เห็นชอบในการโอนที่ดินให้เทศบาลฯ เพราะจะได้ดาเนินการก่อสร้างระบบประปา
(สท.เขต ๒)
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
นายกรวิก ยะตั๋น
เห็นชอบในการโอนที่ดินให้เทศบาลฯ เพื่อดาเนินการก่อสร้างระบบประปาซึ่งจะช่วย
(สท.เขต ๒)
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนได้
ประธาน
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงข้อซักถาม
นายสมบูรณ์ บัวเขียว การมอบที่ดินให้เทศบาลฯ ทาให้ไม่ต้องทาเรื่องขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบ
(นายกเทศมนตรีฯ)
ประปาสามารถด าเนิ น การก่ อ สร้า งได้ เลย ท าให้ ล ดระยะเวลาและขั้ น ตอนการ
ดาเนินการและหากก่อสร้างประปาเสร็จแล้วเทศบาลฯ อาจส่งมอบให้หมู่บ้านเป็นผู้
บริหารงานต่อไป
ประธาน
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบรับโอนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้
เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ประธาน
ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญได้
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
แจ้งขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
(เลขานุการสภาฯ)
รายจ่ายประจาปงบประมาณ พศศศ๒๕๖๓ จานวน ๕ คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
แปรญั ต ติ ฯ ครั้งแรก หลั งจบการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ ค รั้ง นี้
เพื่อดาเนินการเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
และขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุม
เวลา ๑๕.๔๕ น.

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-16คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันอังคารที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
นางทองจันทร์ 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)

- ขอรั บ รองว่ า สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง
ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

