
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันจันทร์ที่  19  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

************************* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพร  เครืออิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร ์ พร  เครืออิน  
๒ นายถนอม  เครื่องสนุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ถนอม  เครื่องสนุก  
๓ นายไสว  บุญเกิด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ไสว  บุญเกิด  
๔ นายอนันต์  จอมเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ อนันต์  จอมเที่ยง  
๕ นางทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ทองจันทร์  แก้วแปงจันทร์  
๖ นางคราณจณา  ตาคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ คราณจณา  ตาคำ  
๗ นายเชิด   เดชมนต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เชิด   เดชมนต์  
๘ นายเกษม  ใจบุญทา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เกษม  ใจบุญทา  
๙ นายอ้าย   สุนันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ อ้าย   สุนันต๊ะ  

๑๐ นายประเสริฐ  วะรีวะราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ประเสริฐ  วะรีวะราช  
๑๑ นายกรวิก  ยะตั๋น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ กรวิก  ยะตั๋น  
๑๒  นายชนินทร์  สุวรรณรัตน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชนินทร์  สุวรรณรัตน์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอินจันทร์  คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
- ติดราชการ

ประชุมทีน่นทบุรี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเงนิ  ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ เงิน  ปันสุวรรณ์  
๒ นายสมคิด  คำจันทรา รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สมคิด  คำจันทรา  
๓ นายสายอุดม  ไชยวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ สายอุดม  ไชยวงค์  
๔ นางสุกัลยา  จินตเกษกรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สุกัลยา  จินตเกษกรรม  
๕ นางอุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อุไรวรรณ  ปรีชาพัฒนา  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

6 นายสมาณ  บัวเขียว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมาณ  บัวเขียว  
7 นายสำราญ  ชุ่มผวน ผู้อำนวยการกองช่าง สำราญ  ชุ่มผวน  
8 นางสาวสรัญญา  พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง สรัญญา  พาไธสง  

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 

  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
เจริญราษฎร์ จึงขอเชิญนายพร เครืออิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จุดธูปเทียนบูชา                     
พระรัตนตรัย เสร็จแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ว่าเนื่องจากนายอินจันทร์ คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบล                 
เจริญราษฎร์ ติดราชการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                        
ครั้งที่ 2/2565 ในระหว่างวันที ่18 – 22 กันยายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ เพ่ือการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ ช่วยประธานสภาท้องถิ่นใน
กิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายในกรณี
ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นำความใน ข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ดังนั้น จึงขอเชิญนายพร เครืออิน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันจันทร์ที่                  
19 กันยายน ๒๕๖5 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
- แจ้งการปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  

ประธาน เนื่องจากนายอินจันทร์ คำแปง ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ติดราชการ               
เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
2/2565 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 
อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงแจ้งการปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  ระหว่างวันและเวลาดังกล่าว                     
โดยในวันนี้จึงทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์                  
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 วันจันทร์ที่   19 กันยายน  
๒๕๖๕  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
                            ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เม่ือวันศุกร์ที่  2 กันยายน 2565 
ประธาน ตามที่ได้แนบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                   

ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่  2 กันยายน  ๒๕๖๕ ไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจสอบในรายละเอียด                   
ของรายงานการประชุมดังกล่าว ในการนี้ จึงขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่  
2 กันยายน  ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมฟังอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใด
จะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว               

จึงขอมติในทีป่ระชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที ่ 2 กันยายน  ๒๕๖๕ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑0 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง คือประธาน 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                                

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  
- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิน้ ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนสามพัน- 
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

ประธาน ขอเชิญนายเงิน ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงระเบียบ 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒4 รายการ 
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา 

นายเงิน ปันสุวรรณ์ มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
นางอุไรวรรณ ปรีชาพัฒนา    ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
(หัวหน้าสำนักปลัด) รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  

จำนวน  ๒ 4  รายการ  โดย โอน ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่  ซ่ึ งตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
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และข้อ  ๓๒ “ภายใต้บังคับข้อ  ๓๙  การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน ซึ่งในการนี้ เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  
ประสงค์ที่จะขออนุมัติและดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ตามรายละเอียด ดังนี้ 

โอนเพิ่ม   หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท ดังนี้ 
(๑)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด                 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   รายการ  ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙  นิ้ว)  
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  ทดแทนของเดิม  สำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทำงานในด้านงบประมาณ  แผนพัฒนาในระบบสารสนเทศต่าง 
ๆ ทั้งระบบ  LAAS  ระบบ  e - plan เป็นต้น งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  -  บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้   ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน                          
๓๐,๐๐๐  บาท 

(๒)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด                
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ  ค่าเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   (Ink  Tank  Pinter) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้                  
๔,0๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank Pinter)  ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น  และเพียงพอรองรับ
การทำงานที่ต้องใช้การรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้รูปถ่ายภาพสี  เช่น  
การตรวจรับงานจ้างทำของ  เป็นหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๔,0๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๔,0๐๐  บาท 

(๓)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด                
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ  ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผลงบประมาณ  จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้  ๒๒,๐๐๐  
บาท เหตุผลความจำเป็น เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กรองรับการใช้งานนอกที่ตั้ง
สำนักงานหรือใช้ร่วมกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในการนำเสนองานหรือการอบรม                         
จัดประชุมชี้แจงต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล  จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน  -  บาท  โอนเพ่ิม
ครั้งนี้  ๒๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๒๒,๐๐๐  บาท 
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(๔)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายการ  ค่าเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้  ๒,๖๐๐  บาท  
เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  ใช้งานควบคู่กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จัดหาให้สำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด งบประมาณอนุมัติ      
-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๒,๖๐๐  บาท  งบประมาณ
หลังโอน  ๒,๖๐๐  บาท                                   

(๕)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป หมวด    
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ  ค่าเก้าอ้ี (รับรอง) จำนวน 50               
ตัว ๆละ 1,000 บาท ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี  
(รับรอง)  ใช้สำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาหรือการประชุมต่าง ๆ ในภารกิจหน้าที่
ของเทศบาล  งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  -  บาท      
โอนเพ่ิมครั้งนี ้ ๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

(๖)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  ค่าเก้าอ้ีนั่งประชุม จำนวน 10      
ตัวๆละ 2,800 บาท ตั้งไว้  ๒๘,๐๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเก้าอ้ีนั่ง
ประชุม ใช้สำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาหรือการประชุมต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
งบประมาณอนุมัติ  -  บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  -  บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้  
๒๘,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๒๘,๐๐๐  บาท 

(๗)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
จำนวน 1  ตัว ตั้งไว้  ๘,๐๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาโต๊ะทำงานทดแทน
ของเดิมที่ชำรุดสำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๘,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  ๘,๐๐๐  บาท 

(๘)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด                
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ ค่าเครื่องเจียร ๔ นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง             
ตั้งไว้  ๒,๒๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ของใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อย ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือ      ก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๒,๒๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๒,๒๐๐  บาท  
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(๙)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ  ค่าสว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง                       
ตั้งไว้  ๓,๒๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ของใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้   ๓,๒๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๓,๒๐๐  บาท                                                                           

(๑๐)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ  ค่าเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง                   
ตั้งไว้  ๔,๒๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ของใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๔,๒๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๔,๒๐๐  บาท 

(๑๑)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ  ค่าเลื่อยจิ๊กซอ จำนวน 1 เครื่อง                  
ตั้งไว้  ๓,๗๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ของใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้   ๓,๗๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๓,๗๐๐  บาท 

(๑๒)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ  ค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  
๓,๙๙๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น  เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ของใช้ในสำนักงานที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก  เรียบร้อย งบประมาณ
อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้   ๓,๙๙๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๓,๙๙๐  บาท 

(๑๓)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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เหตุผลความจำเป็น เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงานที่ดีขึ้นใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด  สังกัด
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
-  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

(๑๔)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
รายการ  ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED   ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง                    
ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท  เหตุผลความจำเป็น เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  
ใช้งานควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหาให้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด  
สังกัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
-  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๒,๖๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๒,๖๐๐  บาท 

(๑5)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง  
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท จำนวน 1 เครื่อง  เหตุผลความจำเป็น  เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเครื่องเดิมมีอายุการใช้งาน  14  ปีแล้วระบบปฏิบัติการไม่สามารถ
รองรับการทำงานในโปรแกรม  Ltax 3000 และระบบข้อมูลแผนที่ภาษี Ltax GIS 
และนำไปใช้งานด้านรับชำระภาษีนอกสถานที่ และออกพ้ืนที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างงบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิม
ครั้งนี้  22,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,0๐๐  บาท   

(16)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง              
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด               
5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,0๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากโต๊ะทำงานเดิม 
มีสภาพชำรุด ลิ้นชักไม่สามารถล็อคเก็บเอกสารได้  งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  8,0๐๐  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  8,0๐๐  บาท 

(17)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง              
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  เก้าอ้ีนั่งทำงาน  จำนวน  
1 ตัว ต้ังไว้  2,8๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น  เนื่องจากเก้าอ้ีทำงานเดิมมีสภาพชำรุด
งบประมาณอนุมตัิ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  2,8
๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  2,8๐๐  บาท 
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(18)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง              
หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,700 บาท ตั้งไว้  11,4๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  
บาท  โอนเพิม่ครั้งนี้  11,4๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  11,4๐๐  บาท 

(19)  ด้าน บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ     
โต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว้  8,000  บาท เหตุผลความจำเป็น 
เนื่องจากโต๊ะทำงานเดิมมีขนาดเล็ก  และมีสภาพเป็นโต๊ะไม้ซึ่งปัจจุบันชำรุดตามการใช้
งาน  ไม่สามารถล็อกชั้นเก็บของเก็บเอกสารได้ งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้   8,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  
8,000  บาท 

(20)  ด้าน บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รายการ  
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า  จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  20,000  บาท เหตุผลความจำเป็น 
เนื่องจากกองช่างมีความจำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือราษฎร ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน งบประมาณอนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  -  
บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  20,000  บาท งบประมาณหลังโอน  20,000  บาท 

(21)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  รายการ  
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  75,๐๐๐  บาท เหตุผลความ
จำเป็น เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควัน  มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ 
8 หมู่บ้าน ประกอบกับช่วงฤดูฝนเป็นห้วงเวลาของการระบาด ของโรคไข้เลือดออก  จึง
มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาเครื่องพ่นหมอกควันสะพายหลังเพ่ือใช้ในงานควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ตำบลเจริญราษฎร์เพ่ือให้การ
บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

(22)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเครื่องเดิมมีอายุการใช้งาน 8 ปีแล้วระบบปฏิบัติการ
ไม่สามารถรองรับการทำงานที่ผ่านระบบสารสนเทศในงานต่างๆ ในปัจจุบันได้  
งบประมาณ อนุมัติ  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  
22,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  22,0๐๐  บาท 
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(23)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ                  
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,0๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากโต๊ะ
ทำงานเดิมมีขนาดเล็กพ้ืนที่ใช้ปฏิบัติงานน้อย สภาพชำรุดลิ้นชักพังไม่สามารถล็อคเก็บ
เอกสารได้ งบประมาณอนุมัติ  -  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท โอนเพ่ิม
ครั้งนี้  8,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  8,0๐๐  บาท 

โอนเพิ่ม   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 
471,500 บาท ดังนี้          
(1)  ด้าน บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ปโภค  รายการ   โครงการก่อสร้ างรั้ ว เทศบาลตำบล เจริญ ราษฎร์                               
ตั้งไว้  ๔๗๑,๕๐๐  บาท เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์เพ่ือใช้จอดรถยนต์ส่วนกลางแต่เทศบาลยังไม่มีรั้วด้านหลังอาคาร
ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าไปจอดในเวลากลางคืนได้  เพื่อเป็นการ
ป้องกันทรัพย์สินของราชการให้มีความปลอดภัย  จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรั้ว
ป้องกันไว้ 

รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนสามพัน- 
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ประมาณการ
ราคาและแบบแปลนของสิ่งก่อสร้าง ตามเอกสารที่ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล                    
เจริญราษฎร์พิจารณา 

   โอนลด   

(๑)  ด้าน  การดำเนินงานอ่ืน  แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง  หมวด  งบกลาง  
ประเภท เบี้ยยังชีพความพิการ  งบประมาณอนุมัติ  ๑,๙๖๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๒๔๐,๖๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๑๙๔,๔๙๐  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  ๔๖,๑๑๐  บาท 

(2)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง           
หมวด  เงินเดือน ประเภท  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ  เงนิเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  2,105,0๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  211,096  บาท  โอนลดครั้งนี้  22,1๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  188,996  
บาท   
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(3)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง           
หมวด  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  รายการ  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง งบประมาณอนุมัติ  50,0๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  20,100  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,1๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -   บาท   

(4)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารงานคลัง           
หมวด  ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  งบประมาณอนุมัติ  
20,0๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  5,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  2,0๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  3,0๐๐  บาท   

(5)  ด้าน  การดำเนินงานอ่ืน  แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง  หมวด  งบกลาง  
ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณอนุมัติ  ๘,๓๐๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๑๙๘,๔๗๕  บาท    โอนลดครั้งนี้  ๙๓,๔๗๕  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  ๑๐๕,๐๐๐  บาท 

(6)  ด้าน  การดำเนินงานอ่ืน  แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง  หมวด  งบกลาง  
ประเภท  เบี้ยยังชีพความพิการ  งบประมาณอนุมัติ  ๑,๙๖๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๑๒,๗๑๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๑,๙๑๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  
๑๐,๘๐๐  บาท 

(7)  ด้าน  การดำเนินงานอ่ืน  แผนงาน  งบกลาง  งาน  งบกลาง  หมวด  งบกลาง  
ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณอนุมัติ  ๓๒๔,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๒๕,๐๐๐  บาท      โอนลดครั้งนี้  ๒๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  -  บาท 

(8)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่าย       ในงานรัฐพิธี  งบประมาณอนุมัติ  ๓๕,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๕,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้   ๓๕,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(9)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  งบประมาณอนุมัติ  ๕,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๕,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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(10)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ   ๓๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑๖,๐๔๒  บาท โอนลดครั้งนี้   ๑๖,๐๔๒  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(11)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  วางแผนสถิติ  และ
วิชาการ หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  ๓๘๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๘,๓๖๐  
บาท  โอนลดครั้งนี้  ๒๘,๓๖๐  บาท  งบประมาณ หลังโอน  -  บาท 

(12)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  หมวด  
ค่าวัสดุ   ประเภท  วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ   ๒,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒ ,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้ งนี้   ๒ ,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(13)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  ๔๓๐,๗๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  ๔๐,๕๓๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๔,๗๖๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๓๕,๗๗๐  
บาท 

(๑4)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งาน  ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆรายการ  โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร./กู้ชีพ
กู้ภัย  งบประมาณอนุมัติ  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท  
โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๑5)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  งาน  ป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆรายการ  โครงการรณรงค์ป้องกัน  และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  ๖,๗๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๖,๗๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๑6)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
งบประมาณอนุมัติ  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท   
โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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(๑7)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  งบรายจ่ายอื่น ๆ  รายการ  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ใจ  งบประมาณอนุมัติ  
๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๕,๐๐๐  
บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๑8)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุสำนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  ๘,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  ๘,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๘,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๑9)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ  
๒,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๒,๐๐๐  
บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(20)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ  ๒,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้   ๒,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(21)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุการเกษตร  งบประมาณอนุมัติ  ๑,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๑,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้   ๑,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(22)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ  
๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๗๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๗๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(23)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียน           
และประถมศึกษา  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ  
๓๘๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๙๕,๓๐๒.๓๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  
๒๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๗๐,๓๐๒.๓๐  บาท 
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(๒4)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  งบประมาณอนุมัติ  ๓๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๕,๐๐๐  
บาท   โอนลดครั้งนี้  ๓๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๒5)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย       งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๐,๐๐๐  
บาท   โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๒6)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  
ส่งเสริม  และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ รายการ  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัว งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๐,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๒7)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  
ส่งเสริม  และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน งบประมาณอนุมัติ  
๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๐,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐  
บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(๒8)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา  และพิธีบวงสรวงหนองเล็งทราย  งบประมาณอนุมัติ  
๕๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๔๕,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้   
๔๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  บาท 
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(๒9)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  
โครงการสืบสานงานประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง  งบประมาณอนุมัติ  ๕,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๕,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลัง
โอน  -  บาท 

(30)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  (ประเพณียี่เป็ง)  งบประมาณอนุมัติ  ๑๕,๐๐๐  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๒๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๓๒๐  บาท  งบประมาณ
หลังโอน  -  บาท 

(31)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  และถวายเทียนพรรษา  งบประมาณอนุมัติ  
๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๕๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๒๕๐  บาท  
งบประมาณหลังโอน  -  บาท 

(32)  ด้ าน   การเศรษฐกิจ   แผนงาน   การเกษตร  งาน   สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  รายการ  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณอนุมัติ  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท   โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  -  
บาท 

(33)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายการ  ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น  งบประมาณอนุมัติ  12๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,๐๐๐  
บาท  โอนลดครั้งนี้  1,1๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  18,9๐๐  บาท   

(34)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ  
114,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  24,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  6,0๐๐  
บาท  งบประมาณหลังโอน  18,0๐๐  บาท 
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(35)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
งบประมาณอนุมัติ  15,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  4,61๐  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  2,21๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  2,4๐๐  บาท   

(36)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  งบประมาณอนุมัติ  12๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  21,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  12,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  9,0๐๐  
บาท  

(37)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  งบประมาณอนุมัติ  15,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,๐๐๐  
บาท  โอนลดครั้งนี้  15,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๐  บาท   

(38)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
งบประมาณอนุมัติ  10,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,๐๐๐  บาท  โอน
ลดครั้งนี้  10,0๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  ๐  บาท   

(39)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
งบประมาณอนุมัติ  10,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,๐๐๐  บาท  โอน
ลดครั้งนี้  7,4๐๐  บาท  งบประมาณหลังโอน  2,600 บาท   

(40)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุสำนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  
10,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  11  บาท  โอนลดครั้งนี้   11  บาท  
งบประมาณหลังโอน  ๐  บาท   

(41)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ  
8,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   7,400  บาท  โอนลดครั้งนี้  180  บาท  
งบประมาณหลังโอน  7,220 บาท 
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(42)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  โรงพยาบาล  
หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
งบประมาณอนุมัติ  116,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  12,986.74  บาท  
โอนลดครั้งนี้  12,986  บาท  งบประมาณหลังโอน  0.74  บาท  

(43)  ด้าน  บริการชุมชนและสังคม   แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  กำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการ  โครงการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  งบประมาณอนุมัติ  15,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
90  บาท  โอนลดครั้งนี้  90  บาท  งบประมาณหลังโอน  0  บาท 

(44)  ด้าน  บริหารงานทั่วไป   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งาน  บริหารทั่วไป  
หมวด  เงนิเดือน(ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
งบประมาณอนุมัติ  1,992,157  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  289,800  บาท  
โอนลดครั้งนี้  38,023  บาท  งบประมาณหลังโอน  251,777  บาท 
รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  843,190 บาท และโอนลดทั้งสิ้น  843,190 บาท 

จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 
๒4 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 843,190 บาท(แปดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อย-
เก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอต่อสภาเทศบาลฯ  

ประธาน ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย รายละเอียดโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง คือ  
- หมวดค่าครภุัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ  843,190 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน -                       
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญได้ 

นายเกษม ใจบุญทา เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายทุกรายการในครั้งนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นที่ 
(สท.เขต 2) ต้องใช้เพ่ือให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริการประชาชนด้วย

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้จะต้องรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา 
และเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่ เทศบาลใช้อยู่ เป็นระยะเวลานานมากแล้ว จึงเห็นควร                  
จัดซื้อใหม่ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และในส่วนของโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล
ตำบลเจริญราษฎร์ เห็นว่าเทศบาลยังไม่มีรั้วด้านหลังอาคาร ซึ่งอาจทำให้ทรัพย์สินของ
ทางราชการสูญหาย เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินของราชการให้มีความปลอดภัย                   
จึงเห็นชอบในการก่อสร้างรั้วในครั้งนี ้
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นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายทุกรายการ เพราะครุภัณฑ์ที่เสนอมามีความ 
(สท.เขต ๑) จำเป็นที่ต้องใช้ เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ อาทิเช่น เครื่องพ่นหมอกควัน

ที่ใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานในพ้ืนที่ การจัดซื้อเครือ่งครุภัณฑ์ด้านช่างก็มีความจำเป็นที่จะใช้เพ่ือซ่อมแซม
อุปกรณ์ของใช้สำนักงานที่ชำรุด ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณของเทศบาลในการ
ส่งจ้างซ่อมแซม และครุภัณฑ์อ่ืนๆ หากมีการใช้งานมาในระยะเวลานานก็จะเสื่อมสภาพ
ไปตามเวลา จึงต้องจัดหามาเพ่ือทดแทน สำหรับโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบล  
เจริญราษฎร์ เห็นว่าเทศบาลยังไม่มีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งอาจทำให้ทรัพย์สินของทาง
ราชการสูญหาย ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันทรัพย์สินของราชการให้มีความปลอดภัย                   
จึงเห็นชอบในการก่อสร้างรั้วในครั้งนี้ด้วย 

ประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕๖5 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้  
- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ  843,190 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน -                   
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดทีเ่สนอมา ดังนี้ 

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่  ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่ 
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

2. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๔,0๐๐  บาท 

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

 3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  แผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  4. ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที)  แผนงานบริหารงานทั่วไป          
    งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

5. ค่าเก้าอ้ี  (รับรอง)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 50 ตัวๆ ละ                     
1,000 บาท ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน   
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6. ค่าเก้าอ้ีนั่งประชุม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 10 ตัวๆ ละ                     
2,800 บาท ตั้งไว้  ๒๘,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๗.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                    
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  ๘,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

8 .ค่าเครื่องเจียร  ๔  นิ้ว  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง  
ตั้งไว้  ๒,๒๐๐  บาท  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

9. ค่าสวา่นไฟฟ้า  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง                       
ตั้งไว้  ๓,๒๐๐  บาท    

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน                       

๑0. ค่าเครื่องตัดไฟเบอร์  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง     
ตั้งไว้  ๔,๒๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน           

๑1. ค่าเลื่อยจิ๊กซอ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง                 
  ตั้งไว้  ๓,๗๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๑2. ค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 1 เครื่อง                        
ตั้งไว้  ๓,๙๙๐ บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

13.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๙  นิว้  จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

 14.  ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที)  แผนงานการศึกษา  
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

15.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   สำหรับงานประมวลผล แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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16.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,0๐๐ บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
 

17.  ค่าเก้าอ้ีนั่งทำงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  2,8๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

18.  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท ตั้งไว้  11,4๐๐  บาท   

ทีป่ระชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  19  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,000  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  20. ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  20,000  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

    21.  ค่าเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  75,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๒2.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

2๓.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว้  8,0๐๐  บาท  

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

24.  โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ แผนงานอุตสาหกรรมและ                    
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   ตั้งไว้  ๔๗๑,๕๐๐  บาท  

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๒   การพิจารณาให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้                  
ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนสามพัน-                   
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

ประธาน ขอเชิญนายเงิน ปันสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ชี้แจงรายละเอียดใน
การกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน ๒4 รายการ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา 

นายเงิน ปันสุวรรณ์ มอบหมายให ้นางสาวสรัญญา พาไธสง  ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 
นางสาวสรัญญา พาไธสง    ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ได้เสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภา                    
(ผู้อำนวยการกองคลัง) เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนสามพัน-                   
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
โดยรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ มีมติอนุมัติให้
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 
บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ในระเบียบวาระที่  3.๑                
ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดไปแล้วนั้น เนื่องจากรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวน ๒4 รายการ ดังกล่าวเป็นรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แต่ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ทำให้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2561  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ พิจารณากันเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามรายการที่ตั้งจ่ายไว้ ดังนี้ 
- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ  843,190 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน -                   
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นข้างต้น   
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 ตามที่นางสาวสรัญญา พาไธสง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดการกันเงิน
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน                 
24 รายการ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม ่   

นายถนอม เครื่องสนุก เห็นชอบการกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
(สท.เขต ๑) ผูกพัน จำนวน 24 รายการ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว และเทศบาลตำบล

เจริญราษฎร์มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 
ประธาน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม ่  
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามรายการที่ตั้งจ่ายไว้ ดังนี้ 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ งบประมาณ 371,690 บาท 
- หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 471,500 บาท            
รวมทั้งสิ้น ๒4 รายการ งบประมาณ 843,190 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพัน-                   
หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมา ดังนี้ 

๑. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่  ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่ 
น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ต้ังไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

2. ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๔,0๐๐  บาท 

ทีป่ระชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

 3. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  แผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  4. ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที)  แผนงานบริหารงานทั่วไป          
    งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

5. ค่าเก้าอ้ี  (รับรอง)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 50 ตัวๆ ละ                     
1,000 บาท ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน   
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6. ค่าเก้าอ้ีนั่งประชุม  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 10 ตัวๆ ละ                     
2,800 บาท ตั้งไว้  ๒๘,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๗.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                    
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  ๘,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

8 .ค่าเครื่องเจียร  ๔  นิ้ว  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง  
ต้ังไว้  ๒,๒๐๐  บาท  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

9. ค่าสวา่นไฟฟ้า  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง                       
ตั้งไว้  ๓,๒๐๐  บาท    

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน                       

๑0. ค่าเครื่องตัดไฟเบอร์  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป  จำนวน 1 เครื่อง     
ตั้งไว้  ๔,๒๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน           

๑1. ค่าเลื่อยจิ๊กซอ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง                 
  ตั้งไว้  ๓,๗๐๐  บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๑2. ค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบรหิารทัว่ไป จำนวน 1 เครื่อง                        
ตั้งไว้  ๓,๙๙๐ บาท   

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

13.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  แบบที่  ๒  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  ๑๙  นิว้  จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

 14.  ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวดำ  (๑๘  หน้า/นาที)  แผนงานการศึกษา  
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

15.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   สำหรับงานประมวลผล แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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16.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,0๐๐ บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

17.  ค่าเก้าอ้ีนั่งทำงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  2,8๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

18.  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท ตั้งไว้  11,4๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  19  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  8,000  บาท   

ทีป่ระชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

  20. ค่าเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 1 เครื่อง ต้ังไว้  20,000  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

    21.  ค่าเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  75,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

๒2.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐  บาท 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

2๓.  ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก  ขนาด  ๕  ฟุต  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 1 ตัว  ตั้งไว้  8,0๐๐  บาท  

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 

24.  โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ แผนงานอุตสาหกรรมและ                    
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   ตั้งไว้  ๔๗๑,๕๐๐  บาท  

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ 10 เสียง  ไม่อนุมัติ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ ประธาน 
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ระเบยีบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่ ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  และ

ขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุม    เวลา  ๑6.1๐ น. 

 

                                           ชนินทร์ สุวรรณรัตน์       ผู้จดบันทึก/จัดทำรายงานการประชุม 

       (นายชนินทร์ สวุรรณรัตน์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓ 
ครั้งที ่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันศุกรท์ี่ ๒ กันยายน ๒๕๖5  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565           
โดยมีมติเห็นชอบ ๑0 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือประธาน 

 

 ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 
               พร  เครืออิน    ผู้รับรอง                                        

                 (นายพร  เครืออิน) 
                               รองประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร ์ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  ประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


