
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2562 
วันที่  27 กันยายน 2562    เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  

--------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม       8    คน 
๑. นายสมพร  เชียงรส   ประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
๒. นายสงกรานต์  แปงแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
3. นายตาล  ดีแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
4. นายชาญ  ธรรมใจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
5. นายหว่อน  ใจเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 1   
6. นายเสนอ  มิลหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
7. นายพยุทธิ์  รินสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
8. นางสาวสุวัจจี  นาคหมู   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจริม  

ผู้ไม่มาประชุม       -     คน 
1. นายอั๋น  ทิมา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑   ลากิจ 
2. นายวันชาติ  ศักดี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒   ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม   21   คน 
๑. นายราชัน  มหาวัน   นายกเทศมนตรีตําบลจริม  
2. นายสมาน  รินสาร   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
3. นายสุรพล  กิตติคุณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม 
4. นายเวช  รินสาร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจริม 
5. นายจํานงค์  ทะมา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
6. นายกรพนม  อิสระทะ    ปลัดเทศบาลตําบลจริม 
7. นายสมนึก  อ๊อดกัน   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวทรรศนีย์ โตมี   ผู้อํานวยการกองคลัง  
9. นางสาวณิระชา สุขโภชน์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นายจรูญ  สุปินะ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
11. นายชา  ฟองแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
12. นายอํานาจ  สุดาสุด   หัวหน้าฝ่ายโยธา  
13. นายวิโรจน์  เขียวมณีวรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
14. นางกาญจนาพร เลี้ยงเชื้อ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
15. นางสาวชลีญา อ้นทองทิม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
16. นางสาวธนพร ขันทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
17. นางวิจิตรา  อิสสระ    ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ 
18. นางฐิตารีย์  ปวงกาวี   คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
19. นางกันติยา  เป็นมงคล  พนักงานวิทยุ  
20. นางมาลัย  ทะพรม   แม่บ้าน  
21. นายกฤษขจร เจดีย์ทอง  พนักงานขับรถ 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙ .๐๐ น. 

   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงชื่อและนั่งในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  เชียงรส  
ประธานสภาเทศบาล  ได้ดําเนินการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม  

(ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนยืนขึ้น) 

นายสมพร   เชียงรส เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีตําบลจริม รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลจริม  ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองทุกกอง หัวหน้าสํานัก 

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน   
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62   
เมี่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
1.1 เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  

          ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
นายสมพร   เชียงรส - ด้วย ประธานสภาเทศบาลตําบลจริม ได้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล ขยายเวลาสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2562 ออกไปอีก 15 วัน  

นับแต่วันหมด สมัยประชุม ซึ่งนายอําเภอท่าปลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์  อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ออกไปเป็นอีก 15 วัน  นับแต่วันที่ครบกําหนดเดิม คือ วันที่ 24 กันยายน 2562 เพ่ือ
พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ และเรื่อง อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล  

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562    จึงประกาศขยายเวลาการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562  ออกไปอีก 15 วัน  ตั้งแต่ 
วันที่ 25 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ  วันที่    24   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
ที่ประชุม  - รับทราบ  

1.2 เรื่อง สมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตลาประชุม  
นายสมพร   เชียงรส - ด้วยประธานสภาเทศบาล ได้รับหนังสือขอลากิจ จาก นายอั๋น  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตําบลจริม เขต 2 เนื่องจากติดภารกิจในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมลําน้ําน่าน  

ต้องไปขึ้นศาลเรื่องที่ดินของสหกรณ์ฯ ในวันเดียวกันนี้ คือ วันที่ 27 กันยายน 2562  จึงไม่
สามารถมาประชุมสภาเทศบาลตําบลจริมได้ 

และนายวันชาติ  ศักดี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2 ที่ประสบอุบัติเหตุ             
ขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ จึงขออนุญาตลาป่วย  

ที่ประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัย วิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายพยุทธิ์  รินสาร - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการฯ กระผม  นายพยุทธิ์  รินสาร  ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   

ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / ๒๕62  ดังนี ้
    ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลจริม   ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม             

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  และ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมาเพ่ือให้คณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมว่ามีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน  
หรือไม่ นั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม  ได้ดําเนินการประชุม
เพ่ือตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม  เรียบร้อยแล้ว    

จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้จดบันทึกไว้   
ปรากฏว่าถูกต้อง   คณะกรรมการจึงได้นําผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอ 
ที่ประชุมสภาฯ   เพ่ือให้สภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

นายสมพร  เชียงรส - ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข         

หรือเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
ที่ประชุม - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 7 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะยื่นกระทู้ถามสดหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส -  ถ้าไม่มี ขอให้พิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอเพื่อ พิจารณา 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

                 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
           รายการคา่จัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  
        จ านวน 1 คัน  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์   

      ราคา 80,250.-บาท 
นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  
และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

      หลักการ   
   โอนลด 
   1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 230,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 39,840.- บาท    
ขอโอนลด    จํานวน    39,500.- บาท  
งบประมาณหลังโอน  จํานวน         340.- บาท  

   2. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 162,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 30,000.- บาท    
ขอโอนลด    จํานวน    30,000.- บาท  
งบประมาณหลังโอน  จํานวน             0.- บาท  

   3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 20,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 20,000.- บาท    
ขอโอนลด    จํานวน     10,750.- บาท  
งบประมาณหลังโอน  จํานวน       9,250.- บาท  

รวมโอนลด   จ านวน    80,250.- บาท 

โอนไปตั้งจ่าย... 
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   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน    จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์  ราคา 80,250.- บาท   ตามรายการดังนี้ 
- รหัสครุภัณฑ์ 02-2724  
- รหัสสินทรัพย์ 111300001813-0000 
- รายละเอียด กฟผ. 02-2724 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องดีเซล  
ENG#2KD-9282346 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO 2.5j S/N หมายเลขเครื่อง 
C#MROC512G100003210  

    คุณลักษณะตามท่ีเทศบาลตําบลจริมกําหนด 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน   80,250.- บาท  

เหตุผล 
    เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

สังกัดสํานักปลัด เทศบาล เป็นหน่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลและเขตพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีขอรับการสนับสนุนภารกิจหลัก ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย”  
(One Tambon One search and Rescue team : OTOS) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น ซึ่งเทศบาลตําบลจริม ได้จัดส่งพนักงานและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตําบลจริม จํานวน 10 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว 
ครบตามเป้าหมายที่กําหนดในภาพรวม เพ่ือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ นําส่ง 
ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลท่าปลา เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยประจําศูนย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
และมีรถยนต์ลําเลียงขนส่งผู้ป่วย ๑ คัน  แต่ปัจจุบันทีม OTOS ของเทศบาลตําบลจริม ยังไม่มี
ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล จริม  จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อรถบรรทุกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์   รายละเอียด กฟผ. 02-2724 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ENG#2KD-9282346 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO 
2.5 j S/N  หมายเลขเครื่อง C#MROC512G100003210   รหัสสินทรัพย์ 
111300001813-0000  ในราคา 80,250.-บาท  เพ่ือนํามารองรับภารกิจงานของทีม 
OTOS ของเทศบาลตําบลจริมในอนาคต โดยการนํารถบรรทุกดังกล่าวมาตกแต่งเพ่ิมเติมตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพ่ือนํามาใช้เป็นรถกู้ชีพกู้ภัย 
ที่มีลักษณะรถและอุปกรณ์รักษาพยาบาลประจํารถตามมาตรฐานต่อไป 

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1  ขอสอบถามเกี่ยวกับญัตติขอซื้อบรรทุก ขนาด 1 ตัน เพ่ือนํามาต่อเติม  

ประกอบเป็นรถกู้ชีพกู้ภัย (รถ EMS) ไม่ซ้ําซ้อนกับที่เทศบาลเคยขอซื้อรถเพ่ือเป็นรถ EMS 
หรือไม่ 

นายราชัน... 
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นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริม สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามเรื่องญัตติขออนุมัติซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  

จากเข่ือนสิริกิติ์ ว่าซ้ําซ้อนกับที่เทศบาลเคยซื้อรถ EMS ไปแล้วหรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่า  
การจัดซื้อซื้อรถยนต์เพื่อนํามาทําเป็นรถ EMS ไม่ซ้ําซ้อนแน่นอน เนื่องจากการจัดซื้อรถ EMS  
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ว่าสามารถดําเนินการจัดซื้อได้  
 ประกอบกับทางโรงพยาบาลท่าปลา เคยแนะนําทางเทศบาลว่าตําบลจริมมีพ้ืนที่กว้าง  
ควรจะมีรถกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งรถดังกล่าวจะต้องมีมาตรฐานและมีอุปกรณ์ประจํารถที่ได้รับการรับรอง  
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วย 
 อีกทั้ง รถยนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ ที่ได้สํารวจมาเห็นว่า  
รถยนต์ยังมีสภาพดี ราคาถูกเนื่องจากเป็นการจัดซื้อระหว่างหน่วยงานของรัฐ หากนํามาทําเป็น  
รถ EMS จะเป็นการประหยัดงบประมาณ 

นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด  
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์  ราคา 80,250.-บาท   ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 7 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด  
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์  ราคา 80,250.-บาท    
 
5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

                 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
           รายการคา่จัดซ้ือรถโดยสาร 12 ที่นั่ง  จ านวน 1 คัน  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  

      แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์  ราคา 267,500.-บาท 
นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
นายราชัน... 
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นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่ และ 3) พ.ศ.2543  ข้อ  27 “การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จํานวนโอนเพิ่ม   
1 รายการ  จํานวนโอนลด  1  รายการ  จํานวนเงินทั้งสิ้น  267,500.- บาท (-สองแสนหก 
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้                         

     หลักการ     
       โอนลด 

1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ  
ตั้งไว้ 4,857,600.- บาท  คงเหลือ  256,000.-  บาท 
ขอโอนลด    จํานวน 256 ,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จํานวน             0.-  บาท 

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดําเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท  คงเหลือ  18,561.-  บาท 
ขอโอนลด    จํานวน 11 ,500.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จํานวน           0.-  บาท 

รวมโอนลด    จ านวน 267,500.-บาท 

โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่                                                                                                
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง  
หมายเลขทะเบียน นข-982 อุตรดิตถ์ ENG#2KD-1372157 ยี่ห้อ TOYOTAรุ่น KDH222R- 
LEMDY B S/N หมายเลขเครื่อง C#JTFSS22P100010617  จากเข่ือนสิริกิติ์  จํานวน  1  คัน   
งบประมาณ  267,500.-  บาท   

        โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน    267,500.-บาท  
เหตุผล  

          กองการศึกษาขออนุมัติโครงการจัดซื้อรถตู้ รถส่วนกลาง เพื่อใช้ในกิจการงาน  
สวัสดิการสังคมการไปทําบัตรประจําตัวคนพิการ  การเบิกเบี้ยยังชีพ การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พาผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้น  ติดต่อราชการส่ง 
หนังสือในจังหวัดอุตรดิตถ์  รับ – ส่งนักเรียนผู้สูงอายุในเขตตําบลจริม  งานพัฒนาชุมชนและ 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จํานวน  1  คัน  จึงมีความจําเป็นขอโอนงบประมาณตั้งรายจ่าย 
เป็นรายการใหม่ เป็นเงิน  267,500.- บาทสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
จํานวน 1 รายการ ดังกล่าว  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งค่าจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง   
จํานวน 1 คัน  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์   
ราคา 250,000.-บาท   ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม  - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 7 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการค่าจัดซื้อรถโดยสาร 
12 ที่นั่ง  จํานวน 1 คัน  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์   
ราคา 267,500.-บาท 

 
.......พัก ๑๐ นาที  ตั้งแต่เวลา ๑0.3๐ น.   –  เวลา ๑0.45 น…….. 

 
นายสมพร  เชียงรส - เนื่องจากมีญัตติด่วนที่นายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอมา ประธานสภาได้พิจารณาแล้ว
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 5.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิได้  
ก่อหนี้ผูกพัน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ    
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตําบลจริม เพื่อกันเงินรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 21/2562  
อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้อนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายโดยอํานาจสภาเทศบาลตําบล 
จริม   เพ่ือดําเนินการ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 347,750.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น 

  เหตุผลและ... 
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        เหตุผลและความจ าเป็น   
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2562 กองคลังได้ตรวจสอบแล้วการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มีหลายขั้นตอน จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ 2562  
จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ ดังนี้ 
1. หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน งบประมาณ 80,250.- บาท 
2. หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง 
จํานวน 1 คัน งบประมาณ 267,500.- บาท 

   จึงขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตําบลจริม จํานวน 2 รายการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 347,750.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เพ่ือจะได้ดําเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป   

    ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือแสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติกันเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 2 รายการ   ไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม  - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 7 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - อนุมัติกันเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 รายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ หรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
 

  เหตุผลและ... 
 






