
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่  24 ธันวาคม  ๒๕62    เวลา  09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  

--------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม       ๑0    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. นายอั๋น  ทิมา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
7. นายเสนอ  มิลหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
8. นายพยุทธิ์  รินสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
9. นายวันชาติ  ศักดี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
๑0. นางสาวสุวัจจี นาคหมู   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจริม  

ผู้ไม่มาประชุม      -     คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   40   คน 
๑. นายราชัน  มหาวัน   นายกเทศมนตรีตําบลจริม  
2. นายสมาน  รินสาร   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
3. นายสุรพล  กิตติคุณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
4. นายจํานงค์    ทะมา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
5. นายกรพนม  อิสระทะ   ปลัดเทศบาลตําบลจริม  
6. นายสุขสันต์  มณีจร   ผู้อํานวยการกองช่าง  
7. นายสมนึก  อ๊อดกัน   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
8. นางสาวทรรศนีย์ โตมี   ผู้อํานวยการกองคลัง  
9. นางสาวณิระชา สุขโภชน์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10. นางเนียง  แก้วทอง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
11. นายละออง  คําตา   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  
12. นายวิเชียร  เขื่อนจะนะ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  
13. นายชา  ฟองแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  
14. นายสุวิทย์  กากาล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
15. นางศิริพร  แปงการิยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
16. นางศิริพร  แปงการิยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
17. นางสาวธนพร ขันทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
18. นางสาวชลีญา อ้นทองทิม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
19. นายมนัส  นวลมะ   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
20. นายอํานาจ  สุดาสุด   หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

21. นางมาลัย... 
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21. นางมาลัย  ทะพรม   แม่บ้าน 
22. นางฐิตารีย์  ปวงกาวี   คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  
23. นางกันติยา  เป็นมงคล  พนักงานวิทยุ  
24. นายกฤษขจร เจดีย์ทอง  พนักงานขับรถ  
25. นายสํารวย  คําลื้อ   พนักงานจ้างเหมา  
26. นางกาญจนาพร เลี้ยงเชื้อ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
27. นางสาวบุญรักษา เมืองซิว   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
28. นางสาวบุษรินทร์ โนหลักหมื่น  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ  
29. นางสาวพรมภา ตี๋จ๋อย   พนักงานจ้างเหมา  
30. นางสาวสุนิสา ทะใจ   นักวิชาการสาธารณสุข 
31. นางสาววิชุตา มีอินทร์ถา  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
32. นางสาวรุ่งนภา เพ็ชรงาม  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
33. นางณัฎฐ์  จิตภักดี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
34. นางสาวพรพรรณ ชมพูน้อย  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ 
35. นางจุฑามาศ เรียนเอี่ยม  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล  
36. นายวุฒิชัย  พรมน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
37. นางสาวณัฎฐ์ชุดา ฝีปากเพราะ  พนักงานจ้างเหมา  
38 นายอนุชาติ  รินวงษ์   พนักงานจ้างเหมา  
39. นายสุรินทร์  ยศเกตุ   พนักงานผลิตน้ําประปา  
40. นายสราวุฒิ  จิตต์ใจฉ่ํา  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น. 

   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงชื่อและนั่งในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
เทศบาลได้กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุวัจจี  นาคหมู บัดนี้ ได้เวลาการประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตําบลจริม และท่านสมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  

ประจําปี พ.ศ. ๒๕62   จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป  
บูชาพระรัตนตรัยและทําหน้าที่ประธานในการประชุมด้วย 
   (ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย)  

นายสมพร   เชียงรส เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล  ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองทุกกอง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  

และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เมี่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 
ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   - ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาที่ 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอั๋น   ทิมา - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการฯ กระผม  นายอั๋น   ทิมา  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ขอรายงาน 

ผลการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
    ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลจริม   ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม             

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  และประธาน 
สภาเทศบาล   ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมาเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ  
รายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมว่ามีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน  
หรือไม่ นั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม  ได้ดําเนินการประชุม 
เพ่ือตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว     เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2562   
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม  เรียบร้อยแล้ว    

จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้จดบันทึกไว้   
ปรากฏว่าข้อความถูกต้อง ครบถ้วน  คณะกรรมการจึงได้นําผลการตรวจรายงานการประชุม  
สภาเทศบาลเสนอท่ีประชุมสภาฯ   เพื่อให้สภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป  

นายสมพร  เชียงรส - ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือ           

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ ได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
ที่ประชุม - ยกมือ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน  
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
นายสมพร เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะยื่นกระทู้ถามสด หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวันชาติ  ศักดี - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนาย วันชาติ  ศักดี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2   ขอตั้งกระทู้ถามสด 

 
ไปถึงนายกเทศมนตรี... 
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ไปถึงนายกเทศมนตรีตําบลจริม เรื่องถนนในเขตเทศบาลตําบลจริม ที่ได้มีการขุดเพ่ือวางท่อ  
ข้ามถนน ขอสอบถามความคืบหน้า เนื่องจากผู้รับเหมาได้ขุดดินเพ่ือวางท่อลอดข้ามถนนแต่  
ไม่มีการบดอัดดินให้ดีเหมือนเดิม ทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และหลายจุดเป็น  
อันตรายต่อผู้สัญจรมาก เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอ ตอบกระทู้ถามสดของท่านสมาชิก 

สภาเทศบาล เรื่องท่ีผู้รับเหมาจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจาก  
พระราชดําริได้ขุดถนนเพื่อวางท่อลอดถนนแล้วไม่มีการบดอัดพ้ืนผิวถนนให้มีสภาพใช้งาน  
เหมือนเดิม ว่าทางเทศบาลได้ติดตามและเร่งรัดให้ทางโครงการดําเนินการแก้ไขมาโดยตลอด  
ทางสายตรงถึงผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหมญ่ท่ี 12  และในที่ประชุม 
เตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของอําเภอท่าปลา ก็ได้แจ้งเร่งรัดให้  
ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ให้จงได้  แต่ก็เป็นการแก้ไข    
ปัญหาชั่วคราวให้ถนนใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ  

5.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  ขอเชิญครับ  
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอรายงานการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
  ด้วยเทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ.2561 -2565) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) หลังการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีพ.ศ.2563 ภายใน 60 วันให้แล้วเสร็จ   ซึ่งเทศบาลตําบลจริมได้ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เพราะการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) เป็นส่วนหนึ่ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ  30 ( 5 )  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ  

ติดตามและ... 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  นั้น  

    เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3  
พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5)  นายกเทศมนตรีตําบลจริม  จึงขอรายงานผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภา
เทศบาลตําบลจริมเพ่ือทราบ    

สําหรับรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานให้ที่ประชุมสภา
เทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 

น.ส.ธนพร ขันทอง - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นักวิเคราะห์ฯ  ขออนุญาตรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
       1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      การดําเนินงานตามโครงการพัฒนา มีการนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
      2561-2565)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาสู่จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
      และเบิกจ่ายงบประมาณจริง คิดเป็นร้อยละ 86.84จากโครงการที่อนุมัติในการเบิกจ่าย 
   จํานวน 76 โครงการ เป็นเงิน 27,141,920 บาท ดําเนินการเบิกจ่ายจริง จํานวนทั้งสิ้น   
   66 โครงการ เป็นเงิน 23,886,518.79 บาท 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
มีโครงการในแผนพัฒนา  48 โครงการ   เป็นเงิน 23,526,890 บาท  
โครงการที่ดําเนินการจริง 43 โครงการ   เป็นเงิน 22,099,337.06 บาท 

         2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
มีโครงการในแผนพัฒนา 5 โครงการ  เป็นเงิน 1,812,000 บาท   
โครงการที่ดําเนินการจริง 4 โครงการ  เป็นเงิน 1,064,234.23 บาท 

         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพการลงทุน พานิชยกรรมและการท่อเที่ยว 
   มีโครงการในแผนพัฒนา 2 โครงการ  เป็นเงิน 110,000 บาท   
   โครงการที่ดําเนินการจริง 2 โครงการ  เป็นเงิน 98,341.00 บาท 
         4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   มีโครงการในแผนพัฒนา 9 โครงการ  เป็นเงิน 405,000 บาท   
   โครงการที่ดําเนินการจริง 2 โครงการ  เป็นเงิน 188,495.50 บาท 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มีโครงการในแผนพัฒนา  3 โครงการ  เป็นเงิน 150,000 บาท   
   โครงการที่ดําเนินการจริง 3 โครงการ  เป็นเงิน 149,360.00 บาท 
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   มีโครงการในแผนพัฒนา 9 โครงการ  เป็นเงิน 1,138,030 บาท   
   โครงการที่ดําเนินการจริง 7 โครงการ  เป็นเงิน 286,751.00 บาท 
 

สรุปโครงการ... 
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   สรุปโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    จากโครงการที่อนุมัติในการเบิกจ่ายจํานวน 76 โครงการ ดําเนินการเบิกจ่ายเพียง  
   66 โครงการ  มีโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ   จํานวน  10  โครงการ   
   ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง ไม่มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่น 438,030 
2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
มีการเปลี่ยนแปลง พรบ.ภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
มาเป็น พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 

200,000 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ในเด็กและเยาวชน 

เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีการติวสอบ
และดําเนินการสอบ ONET และ
การสอบ NT 

30,000 

4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพ
ติด 

สนามฟุตซอลเทศบาลตําบลจริม
เกิดการชํารุดไม่สะดวกในการ
จัดการแข่งขัน 

150,000 

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลร่วมจิต  
ต้านยาเสพติด 

เทศบาลตําบลร่วมจิตไม่ได้จัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล 

15,000 

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลอบจ.อุตรดิตถ์ 

อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่ได้จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล 

15,000 

7 โครงการวันท้องถิ่นไทย จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมและ
เชิญให้อปท. 
ทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมหน้าสนาม
พระยาพิชัยดาบหัก 

20,000 

8 โครงการวันพ่อแห่งชาติ อําเภอท่าปลาจัดกิจกรรมและเชิญ
ให้อปท.ทุกแห่งในอําเภอท่าปลา 
เข้าร่วมกิจกรรม 

50,000 

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

พ้ืนที่รร.อนุบาลทต.จริมไม่เอ้ือ 
ต่อการสร้างฐานการเรียนรู้ผ่าน 
การเล่นตามหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมฯ 

60,000 

10 โครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช 
ประจําเมรุวัดปากลี หมู่ที่ 13  
บ้านท่าใหม่ 

อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาเข้า
ดําเนินการ 

741,000 

 รวม 1,719,030 
 

โครงการใช้เงิน... 
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  โครงการใช้เงินเหลือจ่ายส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่กันเงินไว้ด าเนินการ 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ จ านวนเงิน  

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินสูง หมู่ที่ 5

ตําบลจริม  อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   
73,000.- 

2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําและวางท่อส่งน้ําบ้านท่าช้าง  หมู่ที่  6 200,000.- 
3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลจริม 38,000.- 
4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางสาธารณะประโยชน์บ้าน  

นายสะอาด วงศ์เทพ  หมู่ที่ 3  บ้านดงงาม 
145,000.- 

5 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตบ้านเนินสูง  
 หมู่ที่ 5 

149,500.- 

6 โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสีเสียด   
บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4จํานวน 2 จุด 

207,000.- 

7 จัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า   
จํานวน  1 คัน 

571,000.- 

8 จัดซื้อ รถเทรลเลอร์  ชนิดลากจูง  ขนาดบรรทุกน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า  
3,500  กิโลกรัม  จํานวน  1  คัน   

70,000.- 

9 จัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ  ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า จํานวน 1 คัน 1,100,000.- 
10 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 3 บ้านดงงามจุดที่ 1  บริเวณท่ีดิน 

นายสมาน  เทพหล้า (งบอําเภอ) 
117,000.- 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม  จุดที่ 2   
บริเวณท่ีดิน  นายเที่ยง  ขันรินทร์ บ้านดงงาม     (งบอําเภอ) 

117,000.- 

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 บ้านเลิศชัย  
(งบอําเภอ) 

138,000.- 

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยรกช้าง หมู่ที่ 8 บ้านชัยมงคล 
(งบอําเภอ) 

124,000.- 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยสีเสียด  หมู่ที่ 11 จุดที่ 1   
บริเวณหลังบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านงุ้นงาม(งบอําเภอ) 

124,000.- 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยสีเสียด  หมู่ที่ 11  
จุดที่ 2  บริเวณหลังบ้าน นายยวน  ศรีเขื่อนแก้ว  (งบอําเภอ)  

153,000.- 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยสีเสียด  หมู่ที่ 11 จุดที่ 3  บริเวณ
หลังบ้าน นายสมศักดิ์  โนลาด  (งบอําเภอ)  

124,000.- 

17 โครงการขุดลอกสระน้ําบริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์ ผัง 13  
หมู่ที่ 9  

295,000.- 

18 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ให้กับ หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัยจํานวน 1 ชุด 98,000.- 
19 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ให้กับ หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูงจํานวน 1 ชุด 98,000.- 
 รวม 3,941,500.- 

 
โครงการ... 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 1 บ้านปากดง 124,700.- 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างสระน้ําบ้าน

ท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 
347,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน สท.ชาญ หมู่ที่ 2 บ้านท่าวังโปร่ง   45,000.- 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านตาอ้วน   

หมู่ที่ 3 บ้านดงงาม 
574,000.- 

5 โครงการปรับปรุงสระน้ําหมู่ที่ 3 บ้านดงงาม 419,000.- 
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3  บ้านดงงาม จํานวน 2  สาย 55,300.- 
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จํานวน 2 สาย 57,200.- 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านลุงเผ่า  

หมู่ที่ 7  บ้านวังชมภู 
240,000.- 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านอบต.ถวิล 
กลั่นเขียว  หมู่ที่ 8 

385,000.- 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 13  674,000.- 
11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9    บ้านจริมจํานวน 2  สาย 36,000.- 
12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10  บ้านสีเสียด จํานวน 2  สาย 27,000.- 

รวม 2,984,200 
 

   โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 
         (บาท) 

1 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอส-
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลิศชัย-เลิศชัย 
 หมู่ที่ 4 บ้านเลิศชัย 

3,204,000 2,487,000 
 

เหลือจ่าย 717,000 
2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  

ซอยหน้าวัดน้ําปึง รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
อต.ถ.4-003  สายเนินสูง-ปากดง หมู่ที่ 1 
(ใช้เงินเหลือจ่าย 717,000 บาท) 

717,000 609,400 

3 โครงการชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงงาม 

30,700 26,450 

รวม 3,951,700 3,122,850 

ที่ประชุม - รับทราบ 
5.2 รายงานผล... 
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5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทาง  
      การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา  
      ท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  ขอเชิญครับ 

นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอรายงาน ผลการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ  30 (5) นายกเทศมนตรีตําบลจริม  จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น)   ต่อสภา
เทศบาลตําบลจริมเพ่ือทราบ    

สําหรับรายละเอียดขอเชิญนักวิเคาะห์นโยบายและแผน รายงานให้ที่ประชุมสภา 
เทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 

น.ส.ธนพร ขันทอง - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นักวิเคราะห์ฯ  ขออนุญาตรายงานสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  

– 2565) ดังนี้ 
จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลจริมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.  2561-2565)
จํานวน 13  ท่าน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลจริม 

   ข้อ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม 20 คะแนน  ผลการประเมินได้ 17.22 คะแนน 

   ข้อ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  จํานวน 20 คะแนน   
ผลการประเมินได้ 12.85 คะแนน 

   ข้อ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จํานวน  60 คะแนน   ผลการประเมินได้ 56.31 คะแนน 
ซึ่งประกอบด้วย 

   ข้อ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 10  คะแนน 
ผลการประเมินได้ 8.78 คะแนน 

ข้อ 3.2 ... 
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   ข้อ 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จํานวน 10 คะแนน    

ผลการประเมินได้  8.78 คะแนน 
   ข้อ 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  จํานวน 10 คะแนน  ผลการประเมินได้  8.44 คะแนน 
   ข้อ 3.4 วิสัยทัศน์  จํานวน 5 คะแนน ผลการประเมินได้  4.44 คะแนน 
   ข้อ 3.5  กลยุทธ์   จํานวน 5 คะแนน ผลการประเมินได้  4.33 คะแนน 
   ข้อ 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์    จํานวน 5 คะแนน  

ผลการประเมินได้  4.33 คะแนน 
   ข้อ 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  จํานวน 5 คะแนน ผลการประเมินได้  4.44คะแนน 
   ข้อ 3.8 แผนงาน  จํานวน 5 คะแนน ผลการประเมินได้  4.44 คะแนน 
   ข้อ 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม จํานวน 5 คะแนน ผลการประเมินได้   

4.33 คะแนน 
จากคะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม   ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามฯ  
ทั้ง 13 ท่าน  ได้คะแนนเฉลี่ย  84.38 คะแนน 

   ส่วนที่ 2 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลจริม 

   ข้อ 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 
8.67 คะแนน 

   ข้อ 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ผลการประเมินที่ได้ 8.72 คะแนน 

   ข้อ 3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 8.39 คะแนน 

   ข้อ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ผลการประเมินที่ได้ 8.39 คะแนน 

   ข้อ 5 โครงการพัฒนา  คะแนนเต็ม 60 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 52.09 คะแนน  
ประกอบด้วย 

   ข้อ 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้  
4.56 คะแนน 

   ข้อ 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมิน 
ที่ได้ 4.44 คะแนน 

   ข้อ 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.44 คะแนน 

   ข้อ 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลการประเมินที่ได้ 4.44 คะแนน 

   ข้อ 5.5 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.11 คะแนน 

   ข้อ 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลการประเมินที่ได้ 3.89 คะแนน 

 
ข้อ 5.7... 

 



- 11 - 
 

   ข้อ 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลการประเมินที่ได้ 4.33 คะแนน 

   ข้อ 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.44 คะแนน 

   ข้อ 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.44 คะแนน 

   ข้อ 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.22 คะแนน 
ข้อ 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
งบประมาณ   คะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินที่ได้ 4.11 คะแนน 

   ข้อ 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลการประเมินที่ได้ 4.67 คะแนน 
จากคะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม   ผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามฯ  
ทั้ง 13 ท่านได้คะแนนเฉลี่ย  87.62  คะแนน 

ที่ประชุม - รับทราบ 

5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจริม 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ได้ทราบ  ขอเชิญครับ 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอรายงาน ผลการปฏิบัติงาน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒  
มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๔ ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ  ข้าพเจ้าฯ จึงขอรายงาน  
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลจริม ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคม    
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านคุณภาพชีวิต สังคม    
จํานวน 10 โครงการ   
งบประมาณ 17,514,356.- บาท 
2. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ    
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านการเมือง การบริการ และการบริการ   
จํานวน 12 โครงการ   
งบประมาณ 367,198.- บาท 
 

 
3. นโยบายด้าน... 
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3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
จํานวน 44 โครงการ   
งบประมาณ 1,202,286.- บาท 
4. นโยบายด้านศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
จํานวน 7 โครงการ   
งบประมาณ 177,056.50 บาท 
5. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
จํานวน 39 โครงการ   
งบประมาณ 14,183,184.23 บาท 
6. นโยบายด้านป้องกันปัญหายาเสพติด 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านป้องกันปัญหายาเสพติด    
จํานวน 2 โครงการ   
งบประมาณ 273,782.- บาท 
7.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านเศรษฐกิจและอาชีพ   
จํานวน 5 โครงการ   
งบประมาณ 154,064.- บาท 
8.  นโยบายด้านการศึกษา 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านการศึกษา    
จํานวน 28 โครงการ   
งบประมาณ 5,188,375.70 บาท 
9.  นโยบายด้านกีฬาและเยาวชน 
เทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินโครงการด้านกีฬาและเยาวชน    
จํานวน 5 โครงการ   
งบประมาณ 246,000.- บาท 

   รวมทั้งสิ้น 152 โครงการ    
งบประมาณทั้งสิ้น  39,306,302.43 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รายรับ... 
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รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ประเภทรายรับ   จ านวนเงิน  
 ภาษีอากร  146,265.46 บาท 

 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  15,228.70 บาท 
 รายได้จากทรัพย์สิน  448,822.97 บาท 
 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  1,245,020.00 บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ด  95,620.00 บาท 
 รายได้จากทุน 13,699.75 บาท 
 ภาษีจัดสรร  21,899,727.52 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  34,065,933.00 บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,122,850.00 บาท 

 รวมรายรับ  61,053,167,40 บาท 
 
 
 

ประเภทรายจ่าย   จ านวนเงิน  
รายจ่ายงบกลาง 17,999,013.72 บาท 
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง 2,276,880.00 บาท 
เงินเดือน-ฝ่ายประจํา 12,689,844.94 บาท 
ค่าตอบแทน 731,730.00 บาท 
ค่าใช้สอย 5,717,270.06 บาท 
ค่าวัสดุ 3,067,982.26 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 1,893,892.37 บาท 
เงินอุดหนุน 2,356,094.23 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 3,640,545.00 บาท 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,346,500.00 บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  3,122,850.00 บาท 

 รวมรายจ่าย  55,842,602.58 บาท 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน... 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2561 
  

16,597,065.34 

        รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 5,210,564.82 
  หัก  25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุน

สํารองเงินสะสม) (781,584.72) 
  บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุน

สํารองเงินสะสม 
 

4,428,980.10 
          รับคืนเงินสะสม 

 
13,554.25 

          รายการปรับปรงุยอดเงนิสะสมระหว่างปี 
 

- 
 หัก     จ่ายขาดเงินสะสม 

 
347,000.00   4,095,534.37 

เงินสะสม  30  กันยายน  2562 
  

20,692,599.69 

เงินสะสม  30  กันยายน  2562  ประกอบด้วย 
      1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
      2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือเงินฝาก ก.ส.อ. 
  

  3,795,354.31 

   3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ 
      4. เงินฝากกองทุนอ่ืน ๆ 
      5. ลูกหนี้ค่าภาษี  
      6. ลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ  
  

       77,640.00 

   5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ท่ีชําระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)       984,907.48  

   6. เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ 
  

15,834,697.90 

 
 

รวม 20,692,599.69 
                             ทั้งนี้   ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 2,625,700 บาท                        
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 

 
งบทุนส ารองเงินสะสม 

ณ  วันที่  30 กันยายน 2562 

เงินทุนสํารองเงินสะสม  1 ตุลาคม 2561 15,215,304.72 

บวก   เงินทุนสํารองสะสมประจําปี 2562 781,584.72 

เงินทุนสํารองเงินสะสม  30 กันยายน  2562 15,996,889,44 
 
 

นายราชัน... 
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นายราชัน   มหาวัน ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดิทัศน์นําเสนอผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  
นายกเทศมนตรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 
ที่ประชุม - รับชมวีดิทัศน์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ………..พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  – 13.00 น. ......... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอ เพื่อพิจารณา 

6.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
                 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต  จ านวน 1 ตู้   
      จ านวนเงิน 2,600.-บาท      

นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล  
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต สําหรับใช้งานห้องสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตู้ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

      หลักการ  
   โอนลด 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับ 
พนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบประมาณก่อนโอน 258,060.- บาท    
ขอโอนลด    จํานวน        2,600.- บาท  
งบประมาณหลังโอน  จํานวน    255,460.- บาท  

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

สํานักงาน  รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต   จํานวน 1 ตู้  
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                        
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 88 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 88 ซม.  
สําหรับใช้งานในห้องสํานักปลัดเทศบาล (คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลจริมกําหนด)  
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่             นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน   2,600.- บาท  

เหตุผล... 
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เหตุผล 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และตู้เก็บเอกสารของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
ที่มีใช้งานอยู่นั้น ไม่เพียงพอสําหรับ ใช้งานเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เพื่อความ  
เป็นระเบียบเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด จึงมีความต้องจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต   
ให้เพียงพอต่อการใช้งานจัดเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย      

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ  
ประธานสภาเทศบาล  แสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ             
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติ  
ประธานภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน  
กระจก ขนาด 3 ฟุต สําหรับใช้งานห้องสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตู้   
งบประมาณ 2,600.-บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน  
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง   
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพื่อ 
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ส าหรับใช้งานห้องส านักปลัดเทศบาล  
จ านวน 1 ตู้  งบประมาณ 2,600.-บาท 

6.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
                 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

      รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต  ทรงสูง  จ านวน 1 ตู้   
      จ านวนเงิน 4,200.-บาท      

นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล  
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 3 ฟุต ทรงสูง  สําหรับใช้งานห้องปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตู้   ซ่ึงตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

เหตุผล... 
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ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้  

      หลักการ  

   โอนลด 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับ
พนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบประมาณก่อนโอน 255,460.- บาท    
ขอโอนลด    จํานวน        4,200.- บาท  
งบประมาณหลังโอน  จํานวน    251,260.- บาท  

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต   จํานวน 1 ตู้    
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                        
2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 182 ซม.  
สําหรับใช้งานในห้องปลัดเทศบาลตําบลจริม (คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลจริมกําหนด)  
เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน   4,200.- บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และตู้เก็บเอกสารของปลัดเทศบาลตําบลจริมที่มี  
ใช้งานอยู่นั้น ไม่เพียงพอสําหรับใช้งานเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
จึงมีความต้องจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ทรงสูง
ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อการใช้งานจัดเก็บเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย      

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ  
ประธานสภาเทศบาล  แสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ             
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติ  
ประธานภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน  
กระจก ขนาด 3 ฟุต ทรงสูง  สําหรับใช้งานห้องปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตู้   
งบประมาณ 4,200.-บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน  
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  

- ประธานสภาฯ... 
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  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง   
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพื่อ 
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต ทรงสูง  จ านวน 1 ตู้   
งบประมาณ 4,200.-บาท 

6.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
                 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
               รายการคา่จัดซ้ือเกา้อ้ีบุนวมมีเท้าแขน พนกัพิงสูง ส าหรับปลัดเทศบาล   

      จ านวน 1 ตัว    จ านวนเงิน 3,800.-บาท      
นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล  
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีเท้าแขน  
มีพนักพิงสูง   สําหรับปลัดเทศบาลตําบลจริม จํานวน 1 ตัว   ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

      หลักการ  
   โอนลด 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบบุคลากร  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับ
พนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบประมาณก่อนโอน     251,260.- บาท    
ขอโอนลด   จํานวน        3,800.- บาท  
งบประมาณหลังโอน จํานวน    247,460.- บาท  

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

สํานักงาน รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีบุนวมมีเท้าแขน มีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว   
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นเก้าอ้ีบุบวม มีเท้าแขน มีพนักพิงสูง    
2. ปรับระดับสูง-ต่ําได้ เอนโยกได้      
3. มีล้อขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 5 แฉก                
4. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 118 ซม. 
 

- ประธานสภาฯ... 
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สําหรับปลัดเทศบาลตําบลจริม (คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตําบลจริมกําหนด) เป็นครุภัณฑ์  
ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน   3,800.- บาท  

เหตุผล 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และเก้าอ้ีบุนวมสําหรับตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบล  
จริม  ที่มีใช้งานอยู่นั้น ตัวยึดพื้นนั่งกับที่วางมือได้แตกชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย   
จึงมีความต้องจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอ้ีบุนวมดังกล่าว สําหรับตําแหน่ง 
ปลัดเทศบาลตําบลจริม  

    จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ  
ประธานสภาเทศบาล  แสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ             
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติ  
ประธานภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ รายการค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีเท้าแขน พนักพิงสูง  
สําหรับปลัดเทศบาล  จํานวน 1 ตัว  จํานวนเงิน 3,800.-บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 9 คน  
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง   
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการค่า 
จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีเท้าแขน พนักพิงสูง ส าหรับปลัดเทศบาล  จ านวน 1 ตัว     
จ านวนเงิน 3,800.-บาท      

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ หรือไม่ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายอั๋น  ทิมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายอ๋ัน  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2   ขอแจ้งเรื่องผ่านท่าน  

ประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารเทศบาลเรื่องผลการประชุมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน  
สมาชิกสภาเทศบาลระดับอําเภอ เพื่อเป็นคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก คือ นายคําหล้า  มงคล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าเสา  และมีวาระการดํารง 
ตําแหน่ง 3 ปี 
 ขอสอบถามผ่านท่านประธานไปถึงผู้บริหารเรื่อง เงินสะสมที่เทศบาลสามารถจ่ายขาด  
ได้ว่าปัจจุบันมีจํานวนเงินเท่าใด แล้วหากจะจ่ายขาดเงินสะสมจะสามารถจ่ายขาดได้เท่าใด   
เนื่องจากเห็นว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชํารุด ต้องการใช้การจ่ายขาดเงินสะสม  
ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอก็อยากให้พิจารณาดําเนินการ  

นายหว่อน... 
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    ถนนที่ชํารุดจากการขุดเพ่ือวางท่อข้ามถนน หมู่ที่ 1 อยากทราบว่าผู้รับเหมาที่เข้ามา  

ดําเนินการขุด ได้แจ้งให้เทศบาลทราบล่วงหน้าหรือไม่ ถ้าแจ้งล่วงหน้าทางเทศบาลได้สอบถาม  
หรือไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ดําเนินการมีความพร้อมแค่ไหน   เมื่อดําเนินการแล้วถนนจะมีความ  
เรียบร้อย และใช้งานได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
รองประธานสภาฯ ทุกท่าน ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว รองประธานสภาเทศบาล   ขอแจ้งเรื่องผ่านท่าน  

ประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารเทศบาล ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารที่ได้เสนอ
โครงการที่สมาชิกแจ้งความเดือดร้อน และนํามาดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เช่น 
โครงการขุดสระ หมู่ที่ 3 ที่ดําเนินการเสร็จแล้ว และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่กําลัง
ดําเนินการอยู่   แต่ขออนุญาตตําหนิเรื่องโครงการขุดสระ คือ สระท่ีมีการขุดลอก กองช่างได้
แจ้งในแบบแปลนให้ผู้รับเหมาดําเนินการหลังจากขุดสระหรือไม่ เนื่องจากเข้าใจว่าผู้รับเหมา
เมื่อขุดลอกสระแล้ว จะมีการดูดน้ําในสระออก และทําความสะอาดสระที่ขุดลอกให้ เนื่องจาก
ผู้รับเหมาเข้ามาขุดลอก นําอุปกรณ์ท่ีใช้งานมาล้างในสระจนสกปรก แล้วก็ไป ซึ่งสระน้ําแห่งนี้
เป็นสระน้ําดิบ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 
 ขอฝากเรื่องโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ขอให้ดําเนินการทุกหมู่บ้านที่เสนอขอเรื่อง 
ถนน ไฟฟ้า  เช่น ถนนสายบ้านผู้ช่วยชาญชัย ขันรินทร์  ขอให้ดําเนินการ หรือจะต้องชี้แจงให้
ชาวบ้านอย่างไรก็ขอให้เร่งดําเนินการ 
 การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา เครื่องกรองน้ําสะอาด ขอให้มีการจัดทําโครงการ ถ้าหาก
เทศบาลมีงบประมาณ 

นายวันชาติ  ศักดี - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนาย วันชาติ  ศักดี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2   ขอแจ้งเรื่องผ่านท่าน 
   ประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหาร เนื่องจากมีชาวบ้านฝากมาแจ้งว่า ผังที่ 8 หมู่ที่ 12   

ท่อน้ําเข้าไปไม่ถึงชุมชน 
นายสมพร   เชียงรส - ขออนุญาตแจ้งเรื่องไปถึงผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ฝาปิดรางระบายน้ํา หมู่ที่ 9 ทางเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ควรดําเนินการนําแผงเหล็กมาปูปิดรางระบายน้ําบริเวณท่ีเป็นหน้าบ้านประชาชน เนื่องจาก 

มีผู้สัญจรแล้วตกลงไป เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  กระผม นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรีตําบลจริม ขอ เชิญผู้อํานวยการกองคลัง ได้แจ้ง 

รายงานเงินสะสม ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม เชิญครับ 
น.ส.ทรรศนีย์  โตมี - ขออนุญาตแจ้งยอดเงินสะสมที่มีอยู่ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562  ดังนี้  
ผู้อํานวยการกองคลัง ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  จํานวน 15,996,889.44 บาท  
 เงินสะสม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 20,692,599.69 บาท  
 หัก   - กสท./กสอ.   จํานวน 3,795,354.31 บาท 
  - ด้านบุคลากร 3 เดือน  จํานวน 3,752,415.00 บาท 

 - สาธารณภัย ร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ   
  บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย  จํานวน 5,650,000.00 บาท 
- รายการโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  
  จํานวน 7,732,955.00 บาท 

    รวมรายการหัก 20,930,724.31 บาท  
   คงเหลือเงินสะสม จํานวน 238,124.62 บาท  

นายราชัน... 






