รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

*************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑

นายอินจันทร์ คาแปง

ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ อินจันทร์ คาแปง

๒

นางทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

ทองจันทร์ แก้วแปงจันทร์

๓

นายถนอม เครื่องสนุก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

ถนอม เครื่องสนุก

๔

นายชิดชัย บัวเขียว

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

ชิดชัย บัวเขียว

๕

นายไสว บุญเกิด

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

ไสว บุญเกิด

๖

นายอนันต์ จอมเที่ยง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

อนันต์ จอมเที่ยง

๗

นายกรวิก ยะตั๋น

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

กรวิก ยะตั๋น

๘

นายสุชาติ เมืองมา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

สุชาติ เมืองมา

๙

นายพร เครืออิน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

พร เครืออิน

๑๐

นายสวิง ปันสุวรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

สวิง ปันสุวรรณ์

๑๑

นายสมบูรณ์ อินตะมุด

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

สมบูรณ์ อินตะมุด

๑๒

นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์

เลขานุการสภาฯ

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่

๑

ชื่อ - สกุล

นายชีพ สุริยะ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายสมบูรณ์ บัวเขียว

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-

ลา

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

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

-๒–
ลาดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

๗

นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์ ผู้อานวยการ รพ.สต.เจริญราษฎร์

ชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ์

๘

นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา

หัวหน้าสานักปลัด

อุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา

๙

นายสาราญ ชุ่มผวน

ผู้อานวยการกองช่าง

สาราญ ชุ่มผวน

๑๐

นายสมาน บัวเขียว

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

สมาน บัวเขียว

๑๑

นายสมศาสตร์ ปวงคา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

สมศาสตร์ ปวงคา

๑๒

นายจันทร์เป็ง สายสะอุด

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕

จันทร์เป็ง สายสะอุด

๑๓

นางเพ็ญศิริ จินดา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

เพ็ญศิริ จินดา

๑๔

นายดวงแก้ว ก๋าวิต๊ะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗

ดวงแก้ว ก๋าวิต๊ะ

๑๕

นางกาญจนา ชูเลิศ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

กาญจนา ชูเลิศ

๑๖

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 ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑
ประธาน

แจ้งการลาของรองประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ด้ ว ย นายชี พ สุ ริ ย ะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ แจ้ ง ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๒ วั น จั น ทร์ ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ โดยได้ ยื่ น ใบลาเมื่ อ วั น อั ง คารที่
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
ได้ ส รุ ป รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ สมั ย วิ ส ามั ญ
สมั ย ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๖๒
ให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง และถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่
ไม่มี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว
จึ งขอมติในที่ ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตาบลเจริญ ราษฎร์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบ 1๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติพิจารณา
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)
งบประมาณจานวน ๗๑๕,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ขอเชิญนายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา

-๔นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
(เลขานุการสภาฯ)
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)
งบประมาณจานวน ๗๑๕,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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.๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
มีรายละเอียด ดังนี้
โอนเพิ่ม
(๑) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภั ณฑ์ ประเภท ครุภั ณ ฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง รายการ ค่ ารถบรรทุ ก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตั้งไว้ ๗๑๕,๐๐๐.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab) มีคุณลักษณะดังนี้
ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๑) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(๑) มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า ๑ ตัน
(๒) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
(๓) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน้ าที่ ๗ โครงการที่ ๑ ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เหตุ ผ ลความจ าเป็ น
เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้อยู่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานชารุดเสียหายบ่อยแม้จะ
ดาเนิ นการบ ารุงรักษา และเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามระยะเวลาการใช้งาน แต่รถยนต์
ยั งช ารุ ด ต่ อ เนื่ อ งจ าเป็ น ต้ องจั ด หารถยนต์ ส่ ว นกลางที่ มี คุ ณ ภาพไว้เพื่ อ ให้ บ ริ การ
สาธารณะในการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ในกรณีการรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาล และการติดต่อราชการต่าง ๆ
ประกอบกับโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งจะ
ได้ ดาเนิ นการประมาณช่ วงปลายไตรมาสที่ ๓ หรือ ไตรมาส ๔ จึงท าให้ การ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า และเทศบาลมี
ภาระหน้าที่หลายด้านในช่วงไตรมาสที่ ๑, ๒ ที่จะเน้นไปในเรื่องของปากท้องของ
ประชาชนเป็นลาดับแรก

-๕ทั้งนี้เทศบาล ฯ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าให้สามารถใช้
จ่ ายเงินสะสมในการบรรเทาปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนได้ โดยการเสนอ
โครงการต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงดาเนินการใช้งบประมาณจากเงินสะสมที่มี
ความพร้ อมกว่าเงินงบประมาณในเทศบั ญ ญั ติ ฯ ที่ ต้ องรอการจั ดสรรจากรัฐบาล
โดยการโอนเงินงบประมาณจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐานออกเพื่ อนาไป
ใช้จ่ ายค่ารถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลั งคนขับ (Cab)
ตามเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น งบประมาณอนุ มั ติ - บาท งบประมาณคงเหลื อ
ก่ อ นโอน - บาท โอนเพิ่ ม ครั้ งนี้ ๗๑๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลั ง โอน
๗๑๕,๐๐๐.- บาท
โอนลด
(๑) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง
หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายปรีชา อินทรโชติ) งบประมาณอนุมัติ ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท
(๒) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่งสาธารณู ปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้ วย
เจริ ญ ราษฎร์ หมู่ ที่ ๔ (สายบ้ านนางศรี ว รรณ์ ปวงค า) งบประมาณอนุ มั ติ
๕๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๕๘,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๕๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณ หลังโอน - บาท
(๓) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญ
ราษฎร์ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายชัยวัฒน์ ภาชะนนท์) งบประมาณอนุมัติ ๒๑,๐๐๐.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๑,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๑,๐๐๐.บาท งบประมาณ หลังโอน - บาท
(๔) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณู ป โภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านต้นผึ้ ง
หมู่ที่ ๓ (สายบ้ านนายอ านาจ จั นทร์ใส) งบประมาณอนุ มั ติ ๓๓,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๓,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๓,๐๐๐.- บาท
งบประมาณหลังโอน - บาท

-๖(๕) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณู ปโภค รายการ โครงการก่ อ สร้ า งถนน คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ (สายซอย ๑ ข้างวัดสันดอนแก้ว) งบประมาณอนุมัติ
๙๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๙๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๙๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๖) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณู ปโภ ค รายการ โครงการก่ อ สร้ า งถนน คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
บ้ านสั น ม่ ว งใหม่ หมู่ ที่ ๖ (สายข้ างสวนก านั น ประเสริ ฐ ) งบประมาณอนุ มั ติ
๔๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอน ๔๘,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๔๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๗) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
โครงสร้ างพื้ น ฐาน หมวด ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท ค่ า ก่ อ สร้ า ง
สิ่ ง สาธารณู ปโภ ค รายการ โครงการก่ อ สร้ า งถนน คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
บ้ านสั น ม่ ว งใหม่ หมู่ ที่ ๖ (สายศาลาอ่ านหนั งสื อ พิ ม พ์ ) งบประมาณอนุ มั ติ
๔๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน ๔๒,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๔๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๘) ด้ าน การเศรษฐกิ จ แผนงาน อุ ตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่ อสร้ าง
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 ง
สิ่ งสาธารณู ป โภค รายการ โครงการก่ อสร้างรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริม เหล็ ก
บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายประหยัด แก้วเขียว) งบประมาณอนุมัติ
๙๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๙,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๙๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน - บาท
(๙) 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 ง
สิ่งสาธารณู ป โภค รายการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ ก
บ้ า นสั น สลี หมู่ ที่ ๗ (สายบ้ า นนายหล า ปั น สุ ว รรณ์ ) งบประมาณอนุ มั ติ
๙๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๙,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้
๙๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน - บาท

-๗-

ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

(๑๐) ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป หมวด
ค่ าใช้ สอย ประเภท รายจ่ ายเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลั ก ษณะ
รายจ่ ายหมวดอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ งบประมาณ
อนุมัติ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๘๑,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘๙,๐๐๐.- บาท
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐.- บาท และโอนลดทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐.- บาท
จึงขอเสนอสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ตามที่ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย
รายละเอียดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐.บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติ ที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)
งบประมาณจานวน ๗๑๕,๐๐๐.- บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาหรือไม่
มีมติอนุมัติ 1๐ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ญัตติพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จานวน ๑๗ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายอานาจ จันทร์ใส) งบประมาณจานวน ๓๓,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายปรีชา อินทรโชติ) งบประมาณจานวน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนางศรีวรรณ์ ปวงคา) งบประมาณจานวน ๕๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนายชัยวัฒน์ ภาชะนนท์) งบประมาณจานวน ๒๑,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕
(สายบ้านนายประหยัด แก้วเขียว) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-๘๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายข้างสวนกานันประเสริฐ) งบประมาณจานวน ๔๘,๐๐๐.- บาท
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) งบประมาณจานวน ๔๒,๐๐๐.- บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘
(สายซอย ๑ ข้างวัดสันดอนแก้ว) งบประมาณจานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวา
บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณจานวน
๔๒๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๑) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ภายในตาบลเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗ , ๘ งบประมาณ
จานวน ๗๔,๙๘๐.- บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๑๒) โครงการจัดทาฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณ จานวน ๑๑๙,๔๗๗.- บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๑๓) โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะประจาหมู่บ้านบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณจานวน ๑๑๐,๐๐๐. - บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๑๔) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณจานวน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๑๕) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด
สังกัดเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายข้างร้านรวีวรรณกล้วยกรอบ) งบประมาณ ๒๓๐,๕๐๐.- บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

-๙๑๗) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณ
๔๕๘,๐๐๐.- บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,474,957.- บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ประธาน

ขอเชิญนายธนวรรธน์ วงค์แพทย์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ชี้แจง
รายละเอียดและข้อกฎหมายการใช้จ่ายเงินสะสมให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์เพื่อพิจารณาต่อไป
นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์
ด้วยนายกเทศมนตรีตาบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
(เลขานุการสภาฯ)
สะสม จานวน ๑๗ โครงการ และมีหลักการและเหตุผลว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะ
กระตุ้น เศรษฐกิ จ โดยกาหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้ จ่ายภาครัฐ
โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน โดย
กระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ นของประชาชนและสามารถนาเงินสะสมมาใช้
ในการพั ฒ นาท้องถิ่นตามอานานหน้าที่ได้อย่างคล่ องตัวและมีประสิ ทธิภ าพ เพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน
สะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ๓. ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ๔.ด้านส่ งเสริมการท่องเที่ยว และ ๕.ด้านการศึกษา ดังนั้น เทศบาล
ตาบลเจริญ ราษฎร์จึงเสนอขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล จานวน ๑๗ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายอานาจ จันทร์ใส) งบประมาณจานวน ๓๓,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 2.50 ม.
ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ ด าเนิ น การ จุ ด เริ่ ม ต้ น เขตคลอง
ชลประทานถึงบ้านนายอานาจ จันทร์ใส ระยะทางรวม 23.๐๐ ม. รายละเอียด
ตามแบบเลขที่ 20/2562 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า ๕๐ โครงการที่ ๒๖
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายปรีชา อินทรโชติ) งบประมาณจานวน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม.
ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ ด าเนิ น การ จุ ด เริ่ ม ต้ น เชื่ อ มถนน
คสล. เดิมถึงบ้านนายปรีช า ระยะทางรวม 79.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ 19/2562 ของเทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๔๖ โครงการที่ 33

-๑๐๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนางศรีวรรณ์ ปวงคา) งบประมาณจานวน ๕๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว
32.00 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม ถึง
บ้านนางศรีวรรณ์ ปวงคา ระยะทางรวม 32.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่
21/2562 ของเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุ ตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๕๐ โครงการที่ ๒๘
๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนายชัยวัฒน์ ภาชะนนท์) งบประมาณจานวน ๒๑,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว
15.00 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ ด าเนิ น การ จุดเริ่ม ต้น แนวเขตทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ ถึง บ้านนายชัยวัฒน์ ภาชะนนท์ ระยะทางรวม 15.๐๐ ม.
รายละเอี ย ดตามแบบเลขที่ 22/2562 ของเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๕๐ โครงการที่ ๒๗
๕) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕
(สายบ้านนายประหยัด แก้วเขียว) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.พร้อมฝาปิด
กว้าง 0.30 ม. ยาว 31.00 ม. ลึก 0.50 ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้น
บริเวณลาเหมืองสาธารณะ(บ้านนางสายทอง หมั่นงาน) ถึงระยะทางรวม
31.๐๐ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่
ทถ.-5-301 ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๕๐ โครงการที่ ๒๙
๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายข้างสวนกานันประเสริฐ) งบประมาณจานวน ๔๘,๐๐๐.- บาท
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม.
ยาว 20.50 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน
คสล.เดิม(ข้างสวนกานันประเสริฐ) ถึงระยะทางรวม 20.50 ม. รายละเอียด
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1-01 ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๔๔ โครงการที่ ๗

-๑๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) งบประมาณจานวน ๔๒,๐๐๐.- บาท
(สี่ ห มื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) ปริ ม าณงาน ก่ อ สร้ า งถนนคสล.กว้ า ง 3.00 ม.
ยาว 24.50 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ ด าเนิ น การ จุ ด เริ่ ม ต้ น จากบ้ า น
นายวินั ย สายแก้วแดง ถึงระยะทางรวม 24.5๐ ม. รายละเอียดตามแบบ
เลขที่ 17/2562 ของเทศบาลต าบลเจริญ ราษฎร์ ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๔๘ โครงการที่ ๒๐
๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างราง ระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 31.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.
สถานที่ดาเนินการ จากบ้านนายหลา ปันสุวรรณถึงระยะทางรวม 31.00 ม.
รายละเอียดตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่
ทถ.-5-302 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ ๖
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔๕ โครงการที่ ๙
๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘
(สายซอย ๑ ข้างวัดสันดอนแก้ว) งบประมาณจานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว
38.50 ม. หนา 0.15 ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน คสล.เดิม
(ซอย ๑)ข้างวัดสันดอนแก้ว ถึงระยะทางรวม 38.5๐ ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.1-01 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๓ โครงการที่ ๔
๑๐) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวา
บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณจานวน
๔๒๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ดาเนินการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยซ่อมแซมตามหลุมบ่อ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,636
ตร.ม. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.10 ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้นถนนสายคัน
คลองชลประทานฝั่งขวาบ้านสันดอนแก้ว หมู่ 8 STA.0+000(บริเวณ
ซอย 17) จุดสิ้นสุดบ้านสันต้นม่วง หมู่ 5 รายละเอียดตามแบบเลขที่
33/2562 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๓ โครงการที่ ๔

-๑2๑๑) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ภายในตาบลเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗ , ๘ งบประมาณ
จานวน ๗๔,๙๘๐.- บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปด สิบบาทถ้วน) ปริมาณงาน
ดาเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จานวน 7 สายทางมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
818.00 ตร.ม. หนา 0.10 ม. สถานที่ดาเนินการ ภายในตาบลเจริญราษฎร์
รายละเอียดตามแบบเลขที่ 36/2562 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔
โครงการที่ ๗
๑๒) โครงการจัดทาฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณ จานวน ๑๑๙,๔๗๗.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ปริมาณงาน ดาเนินการจัดทาฝายชะลอน้าแบบ
ผสมผสาน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 1 สถานที่ดาเนินการ บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
รายละเอียดตามแบบเลขที่ 40/2562 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๓
โครงการที่ ๕
๑๓) โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะประจาหมู่บ้านบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณจานวน ๑๑๐,๐๐๐. - บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ปริมาณงาน พื้นที่ก่อสร้างขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร สถานที่
ดาเนินการ บริเวณที่สาธารณะประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าเมี่ยง ตาบล
เจริญราษฎร์ รายละเอียดตามแบบเลขที่ 35/2562 ของเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๒
โครงการที่ ๒
๑๔) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
จานวน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปริมาณงาน
1. ก่อสร้างลาน คสล.ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428.64 ตร.ม.
2. ก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 9.00 ม.
สถานที่ดาเนินการ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 1
รายละเอียด ตามแบบเลขที่ 34/2562 ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๓
โครงการที่ ๓

-๑3๑๕) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด
สังกัดเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปริมาณงาน
1. ทาการปรับปรุงต่อเติมภายในห้องเรียนบริเวณในพื้นที่ 216.00 ตร.ม.
2. ทาการปรับปรุงต่อเติมห้องน้า พื้นที่รวม 12.00 ตร.ม
สถานที่ดาเนินการ บริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด
สังกัดเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ รายละเอียด ตามแบบเลขที่ 37/2562
ของเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)
เพิม่ เติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา หน้า ๒ โครงการที่ ๑
๑๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายข้างร้านรวีวรรณกล้วยกรอบ) งบประมาณ ๒๓๐,๕๐๐.- บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.
พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ยาว ๗๒.00 ม. ลึก 0.50 ม. สถานที่ดาเนินการ
จุดเริ่มต้นจากข้างร้านรวีวรรณ กล้วยกรอบ ถึงระยะทาง 72.00 ม.
รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่านชุมชน แบบเลขที่
ทถ.-5-301 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 7 โครงการที่ ๑
๑๗) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณ
๔๕๘,๐๐๐.- บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ก่อสร้าง
รางระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว 143.๐๐ ม. ลึก
๐.๕๐ ม. สถานที่ดาเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนายอินสม แสงสร้อย ถึง
ระยะทางรวม 143.00 ม. รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้าย่าน
ชุมชน แบบเลขที่ ทถ.-5-301 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 6.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา หน้า 7 โครงการที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,474,957.- บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ให้ทุกท่านในที่ประชุมฯ แล้ว
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โดยจากรายงานเงินสะสม มีจานวนเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ทั้งสิ้น 8,767,611.33 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ประกอบด้วย
1. เงินฝาก กสท. เป็นจานวนเงิน 1,449,701 .16 บาท
2. ลูกหนี้ภาษี เป็นจานวนเงิน 4,174.30 บาท
3. เงินฝากธนาคาร เป็นจานวนเงิน 7,313,735.87 บาท
ดาเนินการกันเงินสะสมสารองจ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจาเป็นโดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน
การคลัง ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นจานวนเงิน 2,716,245.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงาน เป็นจานวนเงิน 2,611,920.- บาท
3. กรณีสาธารณภัย เป็นจานวนเงิน 900,000.- บาท
รวมกันเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,228,165.- บาท
(หกล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่ง ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสมที่
สามารถนาไปใช้จ่ายได้เป็นจานวนเงิน 2,539,446.79 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิน การเก็ บ
รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ ง ปั จจุ บั น ข้ อ ๘ ๙ และด าเนิ น การตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทยด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิ งหาคม
๒๕๖๒ เรื่ อ ง ยกเว้ น การใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จึ งเสนอสภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ พิ จารณาอนุ มั ติ ให้ ใช้ จ่ ายเงินสะสมเพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จานวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ
๒,๔๗๔,๙๕๗.- บาท (สองล้ านสี่ แ สนเจ็ ด หมื่ น สี่ พั น เก้าร้อ ยห้ าสิ บ เจ็ด บาทถ้ว น)
ตามเหตุผลข้างต้นต่อไป
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และ
รายละเอี ย ดการใช้ จ่ ายเงิน สะสม จานวน ๑๗ โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น
2,474,957.- บาท(สองล้ านสี่ แ สนเจ็ ด หมื่ น สี่ พั น เก้ า ร้อ ยห้ าสิ บ เจ็ ด บาทถ้ ว น)
มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้

-๑๕นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง ๑๗ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
(สท.เขต ๑)
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ จานวน ๒ สายทาง เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาการสัญจรของประชาชนได้เป็นอย่างดี และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก บ้ านสั น สลี หมู่ ที่ ๗ (สายบ้ านนายหล า ปั น สุ ว รรณ) ซึ่งเป็ น
โครงการที่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาน้ าท่ ว ม หรือ น้ าเอ่อ ล้ น ในหมู่ บ้าน และขอบคุ ณ
คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการช่ ว ยเหลื อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตาบลเจริญราษฎร์
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น
ที่ประชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย หรือเสนอความคิดเห็น จึงขอมติในที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
อนุมัติให้เทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ใช้จ่ายเงินสะสม จานวน ๑๗ โครงการ คือ
๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายอานาจ จันทร์ใส) งบประมาณจานวน ๓๓,๐๐๐.- บาท
(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายบ้านนายปรีชา อินทรโชติ) งบประมาณจานวน ๑๔๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนางศรีวรรณ์ ปวงคา) งบประมาณจานวน ๕๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔
(สายบ้านนายชัยวัฒน์ ภาชะนนท์) งบประมาณจานวน ๒๑,๐๐๐.- บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕
(สายบ้านนายประหยัด แก้วเขียว) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายข้างสวนกานันประเสริฐ) งบประมาณจานวน ๔๘,๐๐๐.- บาท
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ ๖
(สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์) งบประมาณจานวน ๔๒,๐๐๐.- บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

-๑๖-

ที่ประชุม

๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ) งบประมาณจานวน ๙๙,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘
(สายซอย ๑ ข้างวัดสันดอนแก้ว) งบประมาณจานวน ๙๐,๐๐๐.- บาท
(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคันคลองชลประทานฝั่งขวา
บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณจานวน
๔๒๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๑) โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ภายในตาบลเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗ , ๘ งบประมาณ
จานวน ๗๔,๙๘๐.- บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๑๒) โครงการจัดทาฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณ จานวน ๑๑๙,๔๗๗.- บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๑๓) โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะประจาหมู่บ้านบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณจานวน ๑๑๐,๐๐๐. - บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๑๔) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ ๑
งบประมาณจานวน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๑๕) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด
สังกัดเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์ งบประมาณจานวน ๑๖๔,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๖) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓
(สายข้างร้านรวีวรรณกล้วยกรอบ) งบประมาณ ๒๓๐,๕๐๐.- บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๗) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันสลี หมู่ที่ ๗
(สายบ้านนายหลา ปันสุวรรณ ต่อจากโครงการเดิม) งบประมาณ
๔๕๘,๐๐๐.- บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,474,957.- บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาหรือไม่
มีมติอนุมัติ 1๐ เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

-๑๗ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน
ปิดประชุม

เรื่องอื่นๆ
สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญได้
ไม่มี
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
ขอปิดการประชุมครับ
เวลา ๑๕.๔๕ น.

ธนวรรธน์ วงค์แพทย์ ผู้จดบันทึก
(นายธนวรรธน์ วงค์แพทย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

-๑๘- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาฯ ได้ ต รวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต าบล
เจริ ญ ราษฎร์ สมัยวิ สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จสิ้น แล้ว เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่
๑๐ 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)

- ข้า พเจ้ า ขอรั บ รองว่า สภาเทศบาลต าบลเจริ ญ ราษฎร์ มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
เจริญราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ
อินจันทร์ คาแปง ผู้รับรอง
(นายอินจันทร์ คาแปง)
ประธานสภาเทศบาลตาบลเจริญราษฎร์

