รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
*************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายอินจันทร์ คาแปง
นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์
นายถนอม เครื่องสนุก
นายชิดชัย บัวเขียว
นายไสว บุญเกิด
นายอนันต์ จอมเที่ยง
นายกรวิก ยะตั๋น
นายสุชาติ เมืองมา
นายพร เครืออิน
นายสวิง ปันสุวรรณ์
นายสมบูรณ์ อินตะมุด
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายชีพ สุริยะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
๑ นายสมบูรณ์ บัวเขียว
๒ นายเงิน ปันสุวรรณ์
๓ นายสมคิด คาจันทรา
๔ นายบรรเจิด คาแปง
๕ นายสายอุดม ไชยวงค์
๖ นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
๗ นางสุกัลยา จินตเกษกรรม
๘ นายสมาน บัวเขียว

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
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
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
เลขานุการสภาฯ

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

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญ
ราษฎร์

-

ลา

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
รองนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์
หัวหน้าสานักปลัด
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

สมบูรณ์ บัวเขียว
เงิน ปันสุวรรณ์
สมคิด คาจันทรา
บรรเจิด คาแปง
สายอุดม ไชยวงค์
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
สุกัลยา จินตเกษกรรม
สมาน บัวเขียว

-๒–

ลาดับ
ที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ - สกุล
นายสุทัศน์ เหมี้ยงหอม
นายประเทือง ทองดี
นายสงกรานต์ ชัยญา
นางกาญจนา ชูเลิศ
นางเพ็ญศิริ จินดา
นายอนัน กันธายอด
นางสุดารัตน์ สิงห์ทอง
นายสาราญ ชุ่มผวน
นางวันเพ็ญ ปันกิติ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ครูกศน.ตาบลเจริญราษฎร์
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
สุทัศน์ เหมี้ยงหอม
ประเทือง ทองดี
สงกรานต์ ชัยญา
กาญจนา ชูเลิศ
เพ็ญศิริ จินดา
อนัน กันธายอด
สุดารัตน์ สิงห์ทอง
สาราญ ชุ่มผวน
วันเพ็ญ ปันกิติ

หมายเหตุ

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุม แล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ จึงเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แจ้งการลาของรองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ประธาน
ด้ ว ย นายชี พ สุ ริ ย ะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แจ้ ง ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ วัน ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒ โดยได้ ยื่ น ใบลาเมื่ อ วัน ที่ ๒๖ สิ งหาคม
๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑
ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ได้สรุปบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวัน พุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ ที่
ประชุมฟังอีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึงขอมติในที่ ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๒ แปรญัตติ)
ตามที่สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวัน พุ ธที่ ๑๔ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มี ม ติ คั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ (ร่ า ง) เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๕ คน และมีมติกาหนดให้มีการเสนอคา
แปรญัตติ ระยะเวลา ๓ วัน คือ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บั ด นี้ จึ ง ขอเชิ ญ ประธาน คณ ะกรรมการแปรญั ตติ
(ร่ า ง) เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการแปรญัตติฯ ให้สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เพื่อพิจารณาต่อไป

-๔นายถนอม เครื่องสนุก เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วม
(สท.เขต ๑)
ประชุมทุกท่าน กระผม นายถนอม เครื่ อ งสนุ ก สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต ๑
ท าหน้ าที่ เป็ น ประธานกรรมการแปรญั ต ติ (ร่าง)เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอรายงานผลการประชุ ม คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดั งนี้ ตามที่ ส ภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ในการประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ
สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๔ เดื อ น สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ มี ม ติเห็ น ชอบ รับ หลั ก การในวาระที่ ๑ แห่ ง (ร่าง) เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีมติกาหนดให้มีการ
เสนอคาแปรญัตติ ระยะเวลา ๓ วัน คือ ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม ครั้งที่ ๑
เมื่ อวั น พุ ธ ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๒ และ ครั้งที่ ๒ เมื่ อ วัน จัน ทร์ ที่ ๑๙ สิ งหาคม
๒๕๖๒ ขอสรุปและรายงานผลการประชุม ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แก่
๑.๑ นายถนอม
เครื่องสนุก
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมบูรณ์ อินตะมุด
กรรมการ
๑.๓ นายไสว
บุญเกิด
กรรมการ
๑.๔ นายสุชาติ
เมืองมา
กรรมการ
๑.๕ นายสวิง
ปันสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
๒. ผู้ขอแปรญัตติ
ไม่มี
๓. ผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ชื่อร่างเทศบัญญัติ
ผลการแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๑ คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บันทึกหลักการและเหตุผล ผลการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย

-๕-

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๓
ประธาน

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖) แผนงานเคหะและชุมชน
๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑๐) แผนงานการเกษตร
๑๑) แผนงานงบกลาง
ผลการแปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ผลการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๔. คณะกรรมการแปรญั ตติ ฯ มีมติ เสียงข้างมากเห็ นชอบ 4 เสี ยง ไม่เห็ นชอบ –
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้คงร่างเดิมแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติ โดยคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่ง (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีท่ านใดจะอภิป ราย หรือเสนอความคิดเห็ นอีกหรือไม่
ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอเป็นอย่างอื่นอีก จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะ
เห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่ง(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอหรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระที่ ๓ ตราเป็นเทศบัญญัติ)
ได้ชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑ และเห็นชอบการแปร
ญัตติ(ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ เสนอในวาระที่ ๒ (แปรญั ต ติ ) แล้ ว ต่ อ ไปเป็ น การ
พิ จ ารณาในวาระที่ ๓ ขั้น พิ จารณาลงมติ ว่าจะเห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ โดยไม่ มี ก ารอภิ ป รายอี ก และถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ าจะเห็ น ชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่

-๖ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการต่อเติม
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
จานวน ๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญ นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจง
รายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
(เลขานุการสภาฯ)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ คือ
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ จานวน ๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุ มั ติ ของสภาท้ อ งถิ่ น ” ในการนี้ เทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์จะด าเนิ น การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
โอนเพิ่ม
(๑) ด้ าน การเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีเกิด ตั้งไว้ ๓๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีเกิด บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก วั ด ศรี เกิ ด ขนาดพื้ น ที่ ห ลั ง คา ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่
๒๗/๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๕๑ โครงการที่ ๓๒)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดลมพัด
น้าฝนกระเด็นเข้าไปยังห้องครัวทาให้เป็นอุปสรรคต่อการปรุงอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กซึ่งอาจทาให้เกิดการปนเปื้อนได้ จึงจาเป็นต้องต่อเติมหลังคาในส่วนของห้องครัว
ออกไปเพื่ อ ป้ อ งกั น น้ าฝนกระเด็ น เข้ า ห้ อ งครั ว งบประมาณอนุ มั ติ - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๖,๓๐๐ บาท งบประมาณ
หลังโอน ๓๖,๓๐๐ บาท

-๗โอนลด
(๑) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับ การปฏิ บั ติราชการที่ ไม่เข้าลั ก ษณะรายจ่ายหมวดอื่ น ๆ รายการ โครงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย หมอกควัน และไฟป่า ในพื้นที่ตาบล
เจริญราษฎร์ งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๙,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๘๗๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๖,๖๓๐ บาท
(๒) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว
การศึ ก ษา หมวด เงิ น เดื อ น (ฝ่ า ยประจ า) ประเภท เงิ น เดื อ นพนั ก งาน
งบประมาณอนุมั ติ ๕๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๕๕,๓๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๗,๓๐๐ บาท
(๓) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว
การศึกษา หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
งบประมาณอนุมัติ ๒๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖,๔๗๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๒,๒๗๐ บาท
(๔) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว
การศึ ก ษา หมวด เงิ น เดื อ น (ฝ่ ายประจ า) ประเภท เงิ น เพิ่ ม ต่ าง ๆ ของ
พนั กงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๕,๓๙๕ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๑๙๕ บาท
(๕) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา งบประมาณอนุมัติ ๒๙๐,๗๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๕,๕๑๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๑๒๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๓๙๐
บาท
(๖) ด้ า น บริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม แผนงาน การศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ ย วเนื่ องกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม่ เข้าลั ก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น ๆ รายการ
โครงการจั ด งานวั น กตั ญ ญู ผู้ สู ง อายุ ต าบลเจริ ญ ราษฎร์ (ประเพณี ร ดน้ าด าหั ว
ผู้ สู ง อายุ ) งบประมาณอนุ มั ติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอน
๑๔,๙๑๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๔,๙๑๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๓๖,๓๐๐ บาท และโอนลดทั้งสิ้น ๓๖,๓๐๐ บาท

-๘ประธาน

ตามที่ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ชี้ แ จงระเบี ย บ กฎหมาย
รายละเอี ย ดโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง จานวน ๑ รายการ งบประมาณทั้ งสิ้ น
๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่น หกพัน สามร้อยบาทถ้วน) มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญได้
นายสมบูรณ์ อินตะมุด เห็นด้วยกับโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด เพราะเกิดประโยชน์
(สท.เขต ๒)
กับเด็กเล็ก
นายถนอม เครื่องสนุก เห็นด้วยกับโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด เนื่องจากทีต่ นเอง
(สท.เขต ๑)
ได้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด และได้ทราบปัญหา
เกี่ยวกับกรณีในช่วงฤดูฝน ทาให้น้าฝนกระเด็นเข้าไปยังห้องครัว เป็นอุปสรรคต่อการ
ปรุ ง อาหารกลางวั น ส าหรั บ เด็ ก ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นในอาหาร
จึงเสนอปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เทศบาลฯ จัดทาโครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีเกิด ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ นอกจากนี้ภายในศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก วั ด ศรี เกิ ด ยั ง มี ปั ญ หาอี ก หลายส่ ว นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข แต่ เนื่ อ งจาก
งบประมาณที่ มี จากั ด จึ งต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ เร่งด่ ว นก่ อ น เพื่ อ ให้ เด็ ก มี
คุณภาพและสุขภาพที่ดีต่อไป
ประธาน
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่
ขอเชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
นายสมาน บัวเขียว
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น จึงขอมติในที่ประชุมว่ าจะอนุมัติให้
เทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ต่ อ เติ ม หลั ง คาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ด ศรี เกิ ด บ้ า นห้ ว ยเจริ ญ ราษฎร์ หมู่ ที่ ๔
งบประมาณ จ านวน ๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่ น หกพั น สามร้ อ ยบาทถ้ ว น)
ตามรายละเอียดที่เสนอมาหรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ
สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
เนื่องจากได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดาเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิ ง พลเรือ เอกหญิ ง พลอากาศเอกหญิ ง สมเด็ จพระเจ้ า
น้ องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬ าภรณวลั ยลั กษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส วางควัฒ น
วรขัตติยราชนารี โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศ
ไทย และให้มมี าตรการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน ปี ๒๕๖๓

-๙-

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ปิดประชุม

ในการนี้ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ได้ ว างแนวทางให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ดาเนินการฉีดวัค ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซี่งได้บรรจุไว้ใน (ร่าง)เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว และเร่งรัดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดาเนินการออกเทศบัญญัติควบคุมสุนัขและแมวในพื้ นที่
ในตาบลนั้ น กองสาธารณสุ ขฯ จึงขอแจ้งให้ ที่ ประชุมทราบว่าตาบลเจริญ ราษฎร์
จะดาเนินการออกเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัขและแมว โดยจะมี
การยกร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
พิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งต่อไป
รับทราบ
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์ ผู้จดบันทึก
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๑๐คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
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 )

- ขอรั บ รองว่ า สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมัยสามัญ สมั ยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวัน พุ ธ ที่ ๑๔ สิ งหาคม ๒๕๖๒
ในการประชุ มสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ สมัย สามั ญ สมั ยที่ ๓ ครั้ งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง
ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

