รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๗ 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 นางสุกัลยา จินตเกษกรรม นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สุกัลยา จินตเกษกรรม
๗ นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสานักปลัด
อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา

-๒–

ลาดับ
ที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสาราญ ชุ่มผวน
นายสมบัติ บุญมา
นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์
นายบุญศรี ไชยะ
นายบุญเรือง กันธิ
นายสุทัศน์ เหมี้ยงหอม
นายราชัย ทารี
นายสมาน บัวเขียว

ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ผู้อานวยการ รพ.สต.เจริญราษฎร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

สาราญ ชุ่มผวน
สมบัติ บุญมา
ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์
บุญศรี ไชยะ
บุญเรือง กันธิ
สุทัศน์ เหมี้ยงหอม
ราชัย ทารี
สมาน บัวเขียว

๑๖

นางดวงพร วงค์พระจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

ดวงพร วงค์พระจันทร์

๑๗

นางวันเพ็ญ ปันกิติ

ผู้อานวยการกองคลัง

วันเพ็ญ ปันกิติ

หมายเหตุ

-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุม แล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลเจริ ญ ราษฎร์ จึ ง เชิ ญ ประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย
เสร็จแล้ว ประธานจึ งเปิ ดประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัย วิส ามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๑.๑
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑.๒
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
แจ้งประกาศอาเภอแม่ใจ เรือ่ ง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
อ่ า นประกาศอ าเภอแม่ ใ จ เรื่ อ ง เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้ ว ยประธานสภาเทศบาล
ต าบลเจริ ญ ราษฎร์ มี ห นั ง สื อ ขอให้ อ าเภอเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในระหว่ า งวั น ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ มีกาหนดระยะเวลา ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาดังนี้
๑. พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ โครงการ
๒. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ กัน เงิน และขยายระยะเวลาเบิ กจ่ ายเงิน รายจ่ ายหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๒ โครงการ
๓. พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน ๑๑ โครงการ
๔. พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๔ โครงการ
๕. ญัตติอื่นๆ ตามอานาจหน้าที่
นายอาเภอแม่ใจ พิจารณาแล้ว เห็นว่า สภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ มีเหตุผลความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการประชุมสภา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกอบกับคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๓๓๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ แก่รองผู้ ว่าราชการจังหวัดพะเยา
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด พะเยา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการสั ง กั ด ราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลาง นายอ าเภอ และผู้ อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณ สุ ข อ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทน และกากับดูแล นายอาเภอแม่ใจจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมั ย ประชุ ม วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้ งแต่ วัน ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้มีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุม สภา
เทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์ จึ งประกาศมาให้ ท ราบโดยทั่ ว กัน ประกาศ ณ วัน ที่
๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าทีร่ ้อยตรีจารัส โสตถิกุล นายอาเภอแม่ใจ
รับทราบ
แจ้งการลาของรองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ด้ ว ย นายชี พ สุ ริ ย ะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แจ้ ง ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๒ โดยได้ ยื่ น ใบลาเมื่ อ วั น อั ง คารที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ได้ ส รุ ป รายงานการประชุ ม สภ าเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎ ร์ สมั ย สามั ญ
สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๖๒
ให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึ งขอมติในที่ ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครัง้ ที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ญัตติพิจารณา
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณจานวน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญนายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจง
ระเบี ย บ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และรายละเอี ย ดในการโอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิ น และสิ่ งก่อ สร้างให้ ที่
ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
(เลขานุการสภาฯ)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณจานวน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุ มั ติ ของสภาท้ อ งถิ่ น ” ในการนี้ เทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์จะด าเนิ น การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
มีรายละเอียด ดังนี้

-๕โอนเพิ่ม
(๑) ด้าน การเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ตั้ งไว้ ๒๑๓,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าก่ อ สร้ า งรั้ ว ส านั ก งานเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ จุ ด เริ่ ม ต้ น บริ เวณเชื่ อ มรั้ ว เดิ ม หลั ง ป้ า ยส านั ก งาน เทศบาลต าบล
เจริญราษฎร์ ความยาวรวม ๗๕.๐๐ ม. ตามแบบที่ ๓๘/๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔
โครงการที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เหตุผลความจาเป็น เพื่อแสดงอาณาเขต
และป้องกันสัตว์เลี้ยง จึงจาเป็นต้องก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้
๒๑๓,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๑๓,๐๐๐ บาท
(๒) ด้ าน การเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ตั้งไว้ ๓๕๑,๐๐๐ บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้ า ง ๕.๕๐ x ๒๖.๕๐ ม.
ตามแบบที่ ๓๙/๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔ โครงการที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เหตุผลความจาเป็น เพื่อให้มีที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการกับ
เทศบาล ฯ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งก่ อ สร้า งโรงจอดรถยนต์ งบประมาณอนุ มั ติ - บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน - บาท โอนเพิ่ ม ครั้ ง นี้ ๓๕๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณหลังโอน ๓๕๑,๐๐๐ บาท
โอนลด
(๑) ด้ า น บริ ห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน บริห ารงานทั่ ว ไป งาน บริห ารทั่ ว ไป
หมวด ค่ าใช้ ส อย ประเภท รายจ่ ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งบริการ งบประมาณอนุ มั ติ
๗๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๑,๕๕๗.๘๗ บาท โอนลดครั้งนี้
๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๑,๕๕๗.๘๗ บาท
(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
รายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ รายการ ค่ าใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง งบประมาณอนุ มั ติ
๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๓๙๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒,๐๐๐ บาท
(๓) 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณอนุมัติ
๑๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐,๖๘๒ บาท
โอนลดครั้ง
นี้ ๕๖,๗๖๙ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๙๑๓ บาท

-6(๔) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน งบประมาณอนุมัติ ๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๑๙,๔๐๕ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓,๓๖๑ บาท งบประมาณหลัง
โอน ๑๖,๐๔๔ บาท
(๕) ด้ าน บริห ารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลั ง
หมวด ค่ าตอบแทน ประเภท ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ
งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๕,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๖) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการรณรงค์
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล งบประมาณอนุมัติ ๔๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลื อ ก่อ นโอน ๑๔,๒๔๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๔,๒๔๐ บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท
(๗) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย หมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖,๖๓๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๒๖,๖๓๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐ บาท และโอนลดทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐ บาท
จึงขอเสนอสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประธาน
ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
รายละเอียดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบทั้ง ๒ โครงการ เนื่องจากโครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบล
(สท.เขต ๑)
เจริญราษฎร์เป็นโครงการที่จะป้องกันทรัพย์สินของทางราชการได้ อีกทั้งอยากจะให้
เทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ได้ พิ จ ารณางบประมาณเพื่ อ ก่ อ สร้า งรั้ว ส านั ก งานฯ
ให้โดยรอบต่อไป สาหรับโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เป็นโครงการที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อรถส่วนกลางและมีที่จอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
ประธาน
สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มี

-7ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติ ที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณจานวน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาหรือไม่
มีมติอนุมัติ 1๐ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ญัตติพิจารณาอนุมัติให้กันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๒
โครงการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณจานวน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประธาน
ขอเชิญนายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ชี้แจง
รายละเอี ย ดและข้ อ กฎหมายให้ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ตามที่ สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ โ อ นงบประมาณ
(เลขานุการสภาฯ)
เพือ่ ตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณ
๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และโครงการก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ งบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐.- บาท(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน -บาทถ้วน) นั้น
เนื่ องจาก โครงการดั งกล่ าวเป็ น รายจ่ายหมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ซึ่งจะต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ และอาจดาเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ดังนั้น จึงอาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ งปั จ จุ บั น ข้ อ ๕๙
กาหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี”
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ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ปิดประชุม

ดังนั้น จึงเสนอสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ พิจารณาอนุ มัติให้กันเงิน และขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบล เจริญราษฎร์
งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) และโครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ต่อไป
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และ
รายละเอียดกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้ าแสนหกหมื่ น สี่ พั น บาทถ้ว น) มี ท่ านใดจะอภิ ป รายหรือ ไม่
ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น จึงขอมติในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
อนุ มั ติ ให้ เทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ ให้ กั น เงิ น และขยายระยะเวลาเบิ ก จ่ ายเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน
๒ โครงการ คือ
๑) โครงการก่อสร้างรั้วสานักงานเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
งบประมาณจานวน ๒๑๓,๐๐๐.- บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งบประมาณจานวน ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๔,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หรือไม่
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ
สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๕.๓๕ น.
ธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ผู้จดบันทึก
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๙- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาฯ ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว เมื่ อ วั น อั งคารที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
ทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์ ประธานคณะกรรมการฯ
(นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์)
พร เครืออิน กรรมการ
(นายพร เครืออิน)

อนันต์ จอมเที่ยง กรรมการ
(นายอนันต์ จอมเที่ยง)

ชิดชัย บัวเขียว กรรมการ
(นายชิดชัย บัวเขียว)

กรวิก ยะตั๋น กรรมการ
(นายกรวิก ยะตั๋น)

อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา กรรมการ
(นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา)

สุกัลยา จินตเกษกรรม กรรมการและเลขานุการฯ
(นางสุกัลยา จินตเกษกรรม)

- ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สมั ย สามั ญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

