รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๖ เดือน กันยายน 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 นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสานักปลัด
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา
๗ นางสุกัลยา จินตเกษกรรม นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุกัลยา จินตเกษกรรม
๘ นายสุข เดชมนต์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
สุข เดชมนต์
๙ นางกาญจนา ชูเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
กาญจนา ชูเลิศ

-๒–

ลาดับ
ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ - สกุล
นายสมาน บัวเขียว
นางเพ็ญศิริ จินดา
สิบเอกพีรดนย์ อินทร์จันทร์
นายสงกรานต์ ชัยญา
นางจาเรียง พุ่มทรัพย์
นายมงคล แก้วนา
นายสาราญ ชุ่มผวน
นางวันเพ็ญ ปันกิติ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
สมาน บัวเขียว
เพ็ญศิริ จินดา
พีรดนย์ อินทร์จันทร์
สงกรานต์ ชัยญา
จาเรียง พุ่มทรัพย์
มงคล แก้วนา
สาราญ ชุ่มผวน
วันเพ็ญ ปันกิติ

หมายเหตุ

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุม แล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
ตาบลเจริญราษฎร์ จึงเชิญประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว
ประธานจึงเปิดประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แจ้งการลาของรองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ประธาน
ด้ ว ย นายชี พ สุ ริ ย ะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎ ร์ แจ้ ง ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้ยื่นใบลาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑
ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ได้สรุปบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวัน พุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ ที่
ประชุมฟังอีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึงขอมติในที่ ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา
ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิก สภาท้ อ งถิ่น จานวนไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนผู้ ที่ อยู่ในที่ ประชุ ม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

-๔ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอว่าเห็นควรให้มีการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติตาบล
เจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างไร
นายสมบูรณ์ บัวเขียว ขอเสนอให้มีการพิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการ
(นายกเทศมนตรีฯ)
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนสามวาระรวดเดียว
ประธาน
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นจึงขอมติที่ประชุม เห็นชอบให้ให้มีการพิจารณา
(ร่ าง) เทศบั ญ ญั ติ ต าบลเจริญ ราษฎร์ เรื่อง การควบคุ ม การเลี้ ยงหรือ ปล่ อ ยสุ นั ข
และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนสามวาระรวดเดียว
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ประธาน
ตามที่ได้เสนอให้พิจารณา(ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ ยงหรือปล่ อยสุ นั ข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนสามวาระรวดเดี ยวไปแล้ วนั้ น
จึ งขอเข้ า สู่ ว าระที่ ๑ รั บ หลั ก การ ขอเชิ ญ นายสมาน บั ว เขี ย ว ผู้ อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทา(ร่าง) เทศบัญญัติ
ตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒
ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ได้ ท ราบและพิ จ ารณาในวาระที่ ๑
รับหลักการต่อไป
นายสมาน บัวเขียว ด้วยจังหวัดพะเยา แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) มิถุนายน ๒๕๖๒ เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติควบคุมสัตว์
เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวในพื้นที่ทุก ตาบล โดยให้แนวทางของการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าหลายแนวทาง ประกอบด้วย การควบคุมสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวให้มี
คนเลี้ยงดู ไม่ให้เป็นสุนัขและแมวจรจัด และต้องได้รับวัคซีนโดยทั่วถึง จะได้ควบคุม
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการป้องกันเหตุราคาญเกี่ยวกับสุนัขไปกัด
ผู้อื่นทาให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งเป็นเหตุจาเป็นที่ต้อง
ออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 60 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 1๔) พ.ศ. 25๖2 ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ออก (ร่าง)เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 โดยจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด ในการนี้ เทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ จึ ง ขอเสนอหลั ก การและเหตุ ผ ล
(ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์พิจารณาต่อไป

-๕ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

ตามที่ นายสมาน บัวเขียว ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม ได้ชี้แจง
หลักการและเหตุผลแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ ย งหรือ ปล่ อยสุ นั ขและแมว พ.ศ. 2562 ไปแล้ ว นั้ น จึง สอบถามที่ ประชุ มว่ามี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ไม่มี
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 าง) เทศบั ญ ญั ติ ต าบลเจริญ ราษฎร์ เรื่อง การควบคุ ม การเลี้ ยงหรือ ปล่ อ ยสุ นั ข
และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่เสนอมาหรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการแห่ง(ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไปเข้าสู่ในวาระ ที่ ๒
แปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุ นั ข และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ มี ท่ า นใดจะอภิ ป รายและเสนอขอแปรญั ต ติ ห รื อ ไม่
ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่ง
(ร่าง)เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เมื่อที่ป ระชุมเห็ นชอบรับหลั กการในวาระที่ ๑ และเห็ นชอบให้ คงร่างเดิมแห่ ง
(ร่าง)เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓
ขั้ น พิ จ ารณาลงมติ ว่ า จะเห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ ต าบลเจริ ญ ราษฎร์
เรื่ อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร เลี้ ย ง ห รื อ ป ล่ อ ย สุ นั ข แ ล ะ แ ม ว พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๒
โดยไม่ มี ก ารอภิ ป รายอี ก และถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะเห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น
เทศบัญญัติตาบลเจริญราษฎร์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-๖ระเบียบวาระที่ ๓.๒

ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน
๑๕๗,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒. ค่าตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย งบประมาณจานวน
๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน)
๓. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A ๓
งบประมาณจานวน ๖,๓๐๐ บาท(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ค่าเก้าอี้สานักงาน งบประมาณจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
๕. ค่ า เก้ า อี้ พ ลาสติ ก (เกรดเอ) งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. ค่าเก้าอี้นั่งทางานสาหรับผู้บริหาร งบประมาณจานวน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๒๕๓,๓๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญ นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจง
รายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้ ว ยนายกเทศมนตรีต าบลเจริ ญ ราษฎร์ได้ เสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น
(เลขานุการสภาฯ)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๕๗,๐๐๐
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒. ค่าตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย งบประมาณจานวน ๕,๐๐๐
บาท(ห้าพันบาทถ้วน)
๓. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A ๓
งบประมาณจานวน ๖,๓๐๐ บาท(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ค่าเก้าอี้สานักงาน งบประมาณจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
๕. ค่ า เก้ า อี้ พ ลาสติ ก (เกรดเอ) งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. ค่าเก้าอี้นั่งทางานสาหรับผู้บริหาร งบประมาณจานวน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๒๕๓,๓๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

-๗ซึง่ 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 ค่าบารุงรักษา และ
ปรับ ปรุ งที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง รายการ โครงการปรับ ปรุงติ ดตั้งฝ้ าเพดานและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า เดิ ม บริ เวณส านั ก งานเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ตั้ งไว้
๑๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม
บริเวณสานั กงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ขนาดพื้นที่รวม ๑๐๕.๐๐ ตร.ม.
สถานที่ ด าเนิ น การบริ เ วณกองคลั ง และกองช่ า งส านั ก งานเทศบาลต าบล
เจริญราษฎร์ ตามแบบเลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ตั้งจ่าย
จากเงิ น รายได้ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖
๖.๑ แผนงานอุ ต สาหกรรม และการโยธา หน้ า ๕๑ โครงการที่ ๓๓)
เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากโครงสร้างเพดานและหลังคาสานักงานบริเวณกองคลัง
และกองช่างเป็นโครงสร้างไม้ มีการผุพังและทรุดโทรมตามสภาพอาคารที่ก่อสร้างมา
ตั้งแต่ ส มั ย เป็ น สภาต าบลเจริญ ราษฎร์ อาจก่ อ ให้ เกิด อั น ตรายแก่ เจ้ าหน้ าที่ แ ละ
ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการในอาคาร จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงโดยการรื้อ
เปลี่ยนโครงสร้างพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าใหม่เพื่อความปลอดภัย
งบประมาณอนุมั ติ - บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ มครั้งนี้
๑๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๕๗,๐๐๐ บาท
(๒) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน
รายการ ค่าตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า ตู้ เอ ก ส า ร แ บ บ บ า น เลื่ อ น ก ร ะ จ ก ท ร งเตี้ ย ข น าด ๒ บ า น
เลื่อน จานวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท โดยมีชั้นวาง จานวน ๒ ชั้น สามารถปรับ
ระดับ ได้ ตั้งตามราคาท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่มี ก าหนดในบั ญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจาเป็นต้องใช้โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้
งานของหน่ วยงานจึงตั้งตามราคาซื้อขายตามที่เสนอมานี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เหตุ ผ ลความจ าเป็ น เนื่ อ งจากมี ค วามจาเป็ น ต้ อ งใช้ ตู้ เพื่ อ จัด เก็ บ เอกสารให้ เป็ น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย งบประมาณอนุมัติ
- บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน - บาท โอนเพิ่ ม ครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๕,๐๐๐ บาท

-๘(๓) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A ๓ ตั้งไว้
๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับ
กระดาษ A ๓ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา สาหรับกระดาษขนาด A ๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐
หน้าต่อนาที (PPM) หรือ ๑๐.๒ ภาพต่อนาที (IPM)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A ๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ ๘.๑ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A ๓, A ๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากการพิมพ์งานของกองช่าง
ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้กับกระดาษ A๓ ซึ่งเป็นกระดาษสาหรับการออกแบบ
เขียนแบบ จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานกับกระดาษดังกล่าว
ได้ และเพื่อความคมชัดในการนาเสนองานโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง งบประมาณ
อนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๖,๓๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๖,๓๐๐ บาท
(๔) ด้ าน บริห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ค่าเก้าอี้สานักงาน
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ่ายเป็ น ค่ าเก้ าอี้ส าหรับ ห้ อ งประชุ ม เทศบาลต าบล
เจริญราษฎร์ จานวน ๑๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้บุหนังขา ๕ แฉก
- มีพนักพิง
- มีที่วางแขน
- สามารถปรับระดับได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานมีความจาเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่น

-๙เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากเก้าอี้ที่ใช้ในห้องประชุมของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
มีความช ารุดเสี ยหายเพราะใช้งานมานาน ทาให้ มีความจาเป็นต้องจัดหาเก้าอี้มา
ทดแทนของเดิมที่ชารุด งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๕) ด้ าน บริห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ครุภั ณ ฑ์ ส านั กงาน รายการ ค่ าเก้าอี้พ ลาสติ ก
(เกรดเอ) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พลาสติก (เกรดเอ) จานวน
๒๐๐ ตัว ๆ ละ ๒๕๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจาก
เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ มี ก าหนดในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานมี ค วาม
จาเป็นต้องใช้โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคา
ซื้ อ ขายในท้ อ งถิ่ น เหตุ ผ ลความจ าเป็ น เนื่ อ งจากเก้ า อี้ พ ลาสติ ก ของเทศบาล
มี ไม่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารประสานขอยื ม จ าก
หน่วยงานต่าง ๆ มาเพิ่มเติมและบางส่วนได้แตกหัก ชารุดเสียหายทาให้ต้องมีการ
จัดหาเก้าอี้พลาสติกเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล จานวน
๒๐๐ ตั ว งบประมาณอนุ มั ติ - บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน - บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๖) ด้ าน บริห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภท ครุภัณ ฑ์ส านักงาน รายการ ค่าเก้าอี้นั่งทางาน
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ตั้ งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า เก้ าอี้ นั่ งท างานส าหรั บ
ผู้บริหาร จานวน ๑ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖๒ เซนติเมตร ยาว
๗๐ เซนติเมตร สู ง ๑๑๔ เซนติเมตร ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ตามราคาท้องถิ่น
เนื่ องจากเป็ น ครุภัณ ฑ์ที่ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ หน่วยงานมี
ความจาเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตาม
ราคาซื้ อ ขายในท้ อ งถิ่ น เหตุ ผ ลความจ าเป็ น เนื่ อ งจากเก้ า อี้ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
มี ไม่ เพี ย งพอจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพิ่ ม เติ ม จ านวน ๑ ตั ว งบประมาณ
อนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลด
(๑) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ
อนุมัติ ๖๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๘,๔๔๐ บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๕๘,๐๔๐ บาท

-๑๐(๒) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด
ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ ายเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๓) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๙,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท
(๔) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริ ห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๘,๖๗๙.๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๙,๖๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๒๙,๐๗๙.๕๐ บาท
(๕) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่ าสาธารณู ป โภค ประเภท ค่ าบริ ก ารโทรศั พ ท์ งบประมาณอนุ มั ติ
๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘,๐๐๗.๘๕ บาท โอนลดครั้งนี้
๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒,๐๐๗.๘๕ บาท
(๖) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕,๔๓๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑,๘๑๕ บาท
งบประมาณหลังโอน ๓,๖๑๕ บาท
(๗) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์
งบประมาณอนุมั ติ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๔,๔๘๕.๙๘
บาท โอนลดครั้งนี้ ๔,๔๘๕ บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๙๘ บาท
(๘) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด
รายจ่ายอื่น ประเภท รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง
โอน - บาท
(๙) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ าลั ก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น ๆ งบประมาณอนุ มั ติ
๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้ งนี้
๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท

-๑๑(๑๐) ด้ าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่
รายการ ค่าเครื่องมัล ติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๓๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลื อก่อ นโอน ๓๐,๓๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๓๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท
(๑๑) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ ๒๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๖,๖๖๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๐,๙๖๐
บาท
(๑๒) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวด ค่ า ตอบแทน ประเภท ค่ า ตอบแทนการ
ปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ งบประมาณอนุ มั ติ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง
โอน - บาท
(๑๓) ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ
ค่าเครื่องตบดิน งบประมาณอนุมัติ ๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒๑,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๑๔) ด้าน การเศรษฐกิจ แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร หมวด
ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ าลั ก ษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรด้านผลผลิต
ทางการเกษตร และสินค้าชุมชน งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง
โอน - บาท
(๑๕) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริห ารงานทั่วไป งาน บริห ารทั่วไป
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล งบประมาณอนุมัติ ๑๙๙,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๑๖,๘๔๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๘๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๑๖,๕๖๐ บาท
(๑๖) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริห ารงานทั่วไป งาน บริห ารทั่วไป
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๑๒๕ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๑๒๕ บาท

-๑๒(๑๗) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ
๑,๘๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๔๔,๕๑๗ บาท โอนลดครั้งนี้
๔,๗๒๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๓๙,๗๙๗ บาท
(๑๘) ด้ า น บริก ารชุม ชนและสั งคม แผนงาน สร้างความเข้ มแข็งของชุม ชน
งาน ส่ งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวด ค่าใช้ส อย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
รายการ โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาชี พ หรื อ พั ฒ นาทั ก ษาฝี มื อ แรงงาน
งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๑๙) ด้ า น บริก ารชุม ชนและสั งคม แผนงาน สร้างความเข้ มแข็ งของชุม ชน
งาน ส่ งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวด ค่าใช้ส อย ประเภท
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
รายการ โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี วันสาคัญ
ของชาติ การปกป้ อ งสถาบั น ห ลั กของชาติ เทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ และ
พระมหากษัตริย์ งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๒๐) ด้ า น บริก ารชุ มชนและสั งคม แผนงาน สร้างความเข้ม แข็ งของชุม ชน
งาน ส่ งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวด ค่าใช้ส อย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รายการ โครงการส่ งเสริม และสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๒๕๓,๓๐๐ บาท และโอนลดทั้งสิ้น ๒๕๓,๓๐๐ บาท
ประธาน

ตามที่ เลขานุ การสภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ ชี้แจงระเบี ยบ กฎหมาย และ
รายละเอี ย ดโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
จานวน ๒๕๓,๓๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
นายสมบูรณ์ อินตะมุด เห็นชอบกับการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้เสนอมา เพราะทุกรายการเป็น
(สท.เขต ๒)
ประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๑๓นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบกับทั้ง 6 โครงการโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุง
(สท.เขต ๑)
ระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ เนื่องจากได้เห็นสภาพ
ของเพดาน หลังคาและสายไฟฟ้า ในสานักงานบริเวณกองคลังและกองช่างซึ่งมีการ
ผุพังและทรุดโทรม อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้ และขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความสาคัญในความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ ส าหรั บ การจั ด ซื้ อ เก้ า อี้ พ ลาสติ ก เกรดเอ ก็ เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน เนื่ อ งจากในการจั ด งานของเทศบาลและงานต่ า งๆ
ของประชาชนในตาบล ซึ่งเป็นงานใหญ่ ประชาชนเข้าร่วมจานวนมาก และเก้าอี้ไม่
เพี ย งพอ ต้ องยื ม จากหน่ ว ยงานอื่ น ท าให้ เสี ย เวลา หากมี ไว้ ในเทศบาลก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์ เพราะประชาชนก็สามารถมาขอยืมใช้ได้
ประธาน
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่
ขอเชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น จึงขอมติในที่ประชุม สภาฯ ว่าจะ
อนุมัติให้เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์โอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๕๗,๐๐๐
บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๒. ค่าตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย งบประมาณจานวน ๕,๐๐๐
บาท(ห้าพันบาทถ้วน)
๓. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A ๓
งบประมาณจานวน ๖,๓๐๐ บาท(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ค่าเก้าอี้สานักงาน งบประมาณจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
๕. ค่ า เก้ า อี้ พ ลาสติ ก (เกรดเอ) งบประมาณจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. ค่าเก้าอี้นั่งทางานสาหรับผู้บริหาร งบประมาณจานวน ๕,๐๐๐ บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๒๕๓,๓๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาหรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-๑๔ระเบียบวาระที่ ๓.๓

ญัตติพิจารณาอนุมัติให้กันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๑ โครงการ
คื อ โครงการปรั บ ปรุ งติ ด ตั้ งฝ้ า เพดานและปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ้ า เดิ ม บริ เวณ
สานั ก งานเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ งบประมาณจ านวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญ นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจง
รายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ตามที่ สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ได้ มี ม ติ ให้ โ อนงบประมาณเพื่ อ
(เลขานุการสภาฯ)
ตั้งจ่ายโครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจาก
โครงการดั งกล่ าวเป็ น รายจ่ายหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้าง ซึ่ งจะต้ อ ง
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้
ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ และอาจดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ดังนั้น จึงอาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๕๙ กาหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี” ดังนั้น จึงเสนอสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
พิจารณาอนุมัติให้กันเงิน และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการปรับปรุงติดตั้งฝ้า
เพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิม บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประธาน
ตามที่ เลขานุ การสภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และ
รายละเอียดกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุง
ติ ด ตั้ ง ฝ้ า เพดานและปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ าเดิ ม บริ เวณส านั ก งานเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ งบประมาณจ านวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่ งแสนห้ าหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้วน)มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น จึงขอมติในที่ประชุม สภาฯ ว่าจะ
อนุ มั ติ ให้ เทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ ให้ กั น เงิน และขยายระยะเวลาเบิ ก จ่ ายเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน
๑ โครงการ คือ โครงการปรับ ปรุงติด ตั้ งฝ้ าเพดานและปรับ ปรุงระบบไฟฟ้ าเดิ ม
บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๕๗,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หรือไม่
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-15ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ปิดประชุม

เรื่องอื่นๆ
สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๕.๔๕ น.

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผู้จดบันทึก
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๑๖คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ 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 ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวัน พุ ธ ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๒
ในการประชุ มสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ สมัย สามั ญ สมั ยที่ ๓ ครั้ งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง
ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

