
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่  14 สิงหาคม 2562    เวลา  09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  เทศบาลต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  

--------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม       9    คน 
๑. นายสมพร  เชียงรส   ประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
๒. นายสงกรานต์  แปงแก้ว   รองประธานสภาเทศบาลตําบลจริม  
3. นายตาล  ดีแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
4. นายหว่อน  ใจเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
5. นายชาญ  ธรรมใจ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๑  
6. นายพยุทธิ์  รินสาร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
7. นายอั๋น  ทิมา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
8. นายเสนอ  มิลหล้า   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒  
9. นางสาวสุวัจจี  นาคหมู   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจริม  

ผู้ไม่มาประชุม      1      คน 
1. นายวันชาติ  ศักดี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต ๒   ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   40    คน 
๑. นายราชัน  มหาวัน   นายกเทศมนตรีตําบลจริม  
๒. นายสมาน  รินสาร   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
3. นายสุรพล  กิตติคุณ   รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
4. นายเวช  รินสาร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจริม  
5. นายจํานงค์  ทะมา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจริม  
6. นายกรพนม  อิสระทะ   ปลัดเทศบาลตําบลจริม  
7. สายสุขสันต์  มณีจร   ผู้อํานวยการกองช่าง  
8. นายสมนึก  อ๊อดกัน   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9. นางสาวทรรศนีย์ โตมี   ผู้อํานวยการกองคลัง  
10. นางสาววรรณา  จีรี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  
11. นายสุวิทย์  กากาล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6  
12. นายราชัน  ขันอินทร์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  
13. นายจรูญ  สุปินะ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  
14. นายชา  ฟองแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  
15. นายประสิทธิ์ จันทร์ยี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  
16. นายสมชาย  ธรรมใจ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11  
17. นายสุริยา    โนจรมา   กํานันตําบลจริม  
18. นายมนัส  นวลมะ   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน  
 

19. นายพิชัย... 
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19. นายพิชัย  ขันแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  
20. นายวานิช  ยี่บุญยงค์  ประมงอําเภอท่าปลา  
21. นายสุวัช  พิมพ์แก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  
22. นายบุญช่วย  อินแจ้   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
23. นางสาวธนพร ขันทอง   นัก วิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางวิจิตรา  อิสสระ   ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ 
25. นางฐิตารีย์  ปวงกาวี   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  
26. นายภัทรเวช  ชมภูน้อย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
27. นางจุฑามาศ เรียนเอี่ยม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
28. นายศุภชีพ  ขันใจ   พนักงานดับเพลิง 
29. นางกันติยา  เป็นมงคล  พนักงานต้อนรับ  
30. นายกฤษขจร เจดีย์ทอง  พนักงานขับรถ  
31. นายใหญ่  ยะจร   พนักงานผลิตน้ําประปา  
32. นางสาวชลีญา อ้นทองทิม  นักทรัพยากรบุคคล  
33. นายวิลัย  บุญประเสริฐ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2 
34. นายอํานาจ  สุดาสุด   หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
35. นางสาวแสงเดือน ไพเชฐศักดิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
36. นายณัฐกรณ์ มะโนขาว  พนักงานจ้างเหมา  
37. นายภูมินทร์  ถาติ๊บ   พนักงานจ้างเหมา  
38. นายอภิชาติ  ติงปัน   พนักงานจ้างเหมา  
39. นายอนุชาติ  รินวงษ์   พนักงานจ้างเหมา 
40. นางมาลัย  ทะพรม   แม่บ้าน  

เริ่มประชุมเวลา  09.0๐ น. 

   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงชื่อและนั่งในที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว นายสมพร  เชียงรส  
ประธานสภาเทศบาล  ได้ดําเนินการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม  

(ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนยืนขึ้น) 

นายสมพร   เชียงรส เรียนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีตําบลจริม รองนายกเทศมนตรีตําบลจริม 
ประธานสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองทุกกอง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน   วันนี้เป็นการประชุม    
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62   เมี่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  
ขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายสมพร   เชียงรส - ในการประชุมสภาเทศบาลวันนี้ นายวันชาติ  ศักดี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตลาป่วย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

ที่ประชุม - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยสามัญ สมัย ที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายอั๋น   ทิมา - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานคณะกรรมการฯ กระผม  นายอั๋น   ทิมา  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ขอรายงานผล 

การตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ดังนี ้
    ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม             

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖2  และสภา
เทศบาล  ได้ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวมาเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ   ได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมว่ามีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน 
หรือไม่  นั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจริม ได้ดําเนินการ 
ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม  เรียบร้อยแล้ว   จากการตรวจรายงาน                  
การประชุมสภาเทศบาล ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้จดบันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง  
คณะกรรมการจึงได้นําผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอท่ีประชุมสภาฯ  
เพ่ือให้สภาฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

นายสมพร  เชียงรส - ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  ประชุมไปเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ว่ามีข้อความตอนใด 
  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 
ที่ประชุม - ยกมือ  7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลจริม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม  
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะยื่นกระทู้ถามสดหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร   เชียงรส - ถ้าไม่มี ขอเข้าระเบียบวาระท่ี ๔ ต่อเลยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
นายสมพร   เชียงรส - ยังไม่มีเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ขอข้ามไปพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระที่ ๕ ต่อเลย  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ  
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว  จ านวน 1 อัน    
จ านวนเงิน 8,500.-บาท    

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ กระผม  นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรี  ตําบลจริม  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเวอร์เนีย
คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล ขนาด 6  นิ้ว จํานวน 1 อันเป็นเงิน  8,500.-บาท  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
หมวดที่ 4 ข้อ  27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    โอนลด 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวด 

ค่าใช้สอย ประเภทค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้   281,800.-  บาท   
งบประมาณก่อนโอน    78,022.-     บาท 

    ขอโอนลด  จํานวน  8,500.-   บาท   
    งบประมาณหลังโอน จํานวน         69,522.-   บาท 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเวอร์คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
เป็นเงิน  8,500.-บาท    คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - ช่วงการวัด 0 ถึง 6 นิ้ว / 150 มม. 
   - ค่าความแม่นยํา0.02 มม. 
   - ค่าความละเอียด 0.0005 นิ้ว / 0.01มม. 
   - การอ่านค่าด้วยตัวเลข (เป็นระบบดิจิตอล) 
   - จอแสดงผล LCD 
   (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562) 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน   8,500.-    บาท   
 

เหตุผล... 
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เหตุผล 
เนื่องจากไม่ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และปัจจุบันกองช่างมีเครื่องวัดความละเอียด 

เพียง 1  ชุด  ซ่ึงซ้ือมาเม่ือปี พ.ศ.2548 แตเ่ครื่องวัดความละเอียดดังกล่าว ไม่สามารถวัดค่า
ความละเอียดของเหล็กได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ และไม่เหมาะสําหรับการ
ใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการดําเนินการตรวจหาความละเอียดของวัสดุต้องอาศัย
ความแม่นยําและคล่องตัวในการดําเนินงานการก่อสร้างโครงการต่างๆดังนั้น กองช่าง 
เทศบาลตําบลจริม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สํารวจ 
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว  จํานวน  1  อัน เพ่ือใช้สําหรับวัดขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง วัดความลึก วัดระยะผ่าศูนย์กลางภายใน-นอกที่ต้องการความละเอียดสูง  
จะมีหน้าจอสําหรับโชว์ค่าตัวเลขให้อ่านได้เลยก็จะสะดวกสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยชํานาญในการ  
อ่านค่าเอง หรือมีปัญหาเรื่องสายตาที่มองเส้นเล็กๆ ไม่ชัดเจน โดยมีลักษณะการใช้งาน เช่น  
วัดขนาดของเหล็ก และวัดระยะความลึกของชิ้นงานที่เครื่องมือวัดอย่างอ่ืนไม่สามารถวัดได้  
โดยเฉพาะรูเล็กๆ เพราะเครื่องมือตัวนี้ที่ด้านท้าย จะมีเดือยเหล็กแทงและวัดระยะได้ เป็นต้น  

จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ  
ประธานสภาเทศบาล แสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล  
ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน  จํานวนเงิน 8,500.-บาท  

ที่ประชุม - ยกมือ  7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อเวอร์เนีย 
คาลิปเปอร์ แบบดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 1 อัน  จํานวนเงิน 8,500.-บาท 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ รายการ  
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบสไลด์ ยาว 7 เมตร  จ านวน 1 อัน    
จ านวนเงิน 4,500.-บาท    

นายสมพร  เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ กระผม  นายราชัน  มหาวัน นายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรี  ตําบลจริม  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป  

เกี่ยวกับชุมชน... 



- 6 - 
 
เกี่ยวกับชุมชน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สํารวจค่าจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียม 
แบบสไลด์ ยาว  7  เมตรจํานวน  1  อันเป็นเงิน  4,500.-บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวดที่ 4 
ข้อ  27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น”  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    โอนลด 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน หมวด 

ค่าใช้สอย ประเภทค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้   281,800.-  บาท   
งบประมาณก่อนโอน    69,522.-     บาท 

    ขอโอนลด  จํานวน  8,500.-   บาท   
    งบประมาณหลังโอน จํานวน         65,022.-   บาท 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑป์ระเภท 
ครุภัณฑ์สํารวจค่าจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบสไลด์ ยาว 7 เมตรจํานวน 1 อัน   เป็นเงิน   
4,500.-บาท    คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   1. ทําด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูงโดยมีมาตรขีดส่วนแบ่งและตัวเลขบอกค่าระดับ 
   2. มีความยาว 7 เมตร 
   3. ท่อนล่างสุดขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 
   4. มีขดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องละ 1 เซนติเมตร เขียนตัวเลขกํากับลักษณะหัวตั้ง 

        ทุก 10 เซนติเมตร 
   5. สามารถชักให้ยืดหด-เก็บได้มีปุ่มล็อคขณะยืดหด 
   6. มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ 
   7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่างของไม้วัดระดับ 
   8. มีซองสําหรับเก็บไม้สต๊าฟ 
       (เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2562) 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน   4,500.-    บาท   

เหตุผล 
   เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และปัจจุบันไม้สตาฟ ขนาด 4 เมตรที่กองช่าง 

มีอยู่ ซึ่งซื้อมาเมื่อปี พ.ศ.2542ได้เกิดชํารุดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทําให้งานสํารวจ 
ออกแบบ เพ่ือการจัดทําโครงการต่างๆของเทศบาลตําบลจริม ล่าช้า     กองช่าง เทศบาล 
ตําบลจริม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   จึงได้จัดทําโครงการจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียม               
แบบสไลด์ ยาว 7 เมตร จํานวน 1 อัน เพ่ือใช้ในการปฎิบัติงานของกองช่าง ซึ่งการใช้ไม้สตาฟ 
อลูมิเนียมแบบสไลด์ ยาว 7 เมตร สามารถทําให้การปฏิบัติงานด้านการสํารวจมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็วขึ้น 

จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลจริมได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ  
ประธานสภาเทศบาล แสดงความคิดเห็น  ขอเชิญครับ    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ รายการค่าไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบสไลด์ ยาว 7 เมตร 
 จํานวน 1 อัน  จํานวนเงิน 4,500.-บาท  

ที่ประชุม - ยกมือ  7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ รายการค่าไม้สตาฟ 
อลูมิเนียมแบบสไลด์ ยาว 7 เมตร   จํานวน 1 อัน  จํานวนเงิน 4,500.-บาท 

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

๕.3  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63    วาระท่ี ๑  (ขั้นรับหลักการ) 

นายสมพร   เชียงรส - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจริมได้เสนอญัตติ และชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ 

พิจารณา 
นายราชัน   มหาวัน - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลจริมที่เคารพ กระผม  นายราชัน  มหาวัน  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลจริม  ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 
     ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕62  เทศบาลตําบลจริม                      
               มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

      - เงินฝากธนาคาร จํานวน  45,209,418.75 บาท 
      - เงินสะสม จํานวน  16,610,619.59 บาท 
      - เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  15,215,304.72 บาท 
      - รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ  
      - รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  0  โครงการ    
      ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  5,076,823.90 บาท 

2. การบริหารบประมาณ... 



- 8 - 
 

    2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕62  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
(๑) รายรับจริง จํานวน  53,031,603.97 บาท ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร    จํานวน   146,265.46 บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน    13,496.60 บาท  
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน  335,381.49 บาท  
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน  996,490.00 บาท  
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จํานวน    80,150.00 บาท  
     หมวดรายได้จากทุน    จํานวน            ๐       บาท  
     หมวดภาษีจัดสรร          จํานวน       18,229,951.42 บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน        33,229,869.00 บาท 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน          2,513,450.00 บาท 
(๓) รายจ่ายจริง จํานวน 39,631,760.82 บาท   ประกอบด้วย 
     งบกลาง     จํานวน      15,026,963.00 บาท  
     งบบุคลากร               จํานวน      12,485,404.94 บาท  
     งบดําเนินงาน    จํานวน        8,655,858.65 บาท  
     งบลงทุน              จํานวน        1,108,820.00 บาท  
     งบรายจ่ายอื่น    จํานวน           ๐       บาท  
     งบเงินอุดหนุน     จํานวน        2,354,714.23 บาท  
 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,513,450.00 บาท 
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จํานวน 0 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน  ๐  บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จํานวน  0  บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร 

- รายรับจริง ปี 2561   146,352.08 
- ประมาณการ ปี 2562  143,000.00  
- ประมาณการ ปี 2563  148,000.00  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
- รายรับจริง ปี 2561         81,554.60 
- ประมาณการ ปี 2562  116,900.00  
- ประมาณการ ปี 2563      66,900.00  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
- รายรับจริง ปี 2561     351,049.20 
- ประมาณการ ปี 2562  407,000.00  
- ประมาณการ ปี 2563  427,000.00  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
- รายรับจริง ปี 2561      926,745.00 
- ประมาณการ ปี 2562           1,000,000.00 
- ประมาณการ ปี 2563          1,000,000.00                      หมวดรายได้... 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
- รายรับจริง ปี 2561              88,050.00 
- ประมาณการ ปี 2562       103,100.00 
- ประมาณการ ปี 2563           83,100.00 

 หมวดรายได้จากทุน 
- รายรับจริง ปี 2561                    0 
- ประมาณการ ปี 2562         10,000.00 
- ประมาณการ ปี 2563           10,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 
- รายรับจริง ปี 2561                     1,593,750.88 
- ประมาณการ ปี 2562             1,780,000.00 
- ประมาณการ ปี 2563             1,735,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร 

- รายรับจริง ปี 2561   21,149,944.41 
- ประมาณการ ปี 2562  20,301,100.00  
- ประมาณการ ปี 2563  21,489,100.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

- รายรับจริง ปี 2561   32,148,309.00 
- ประมาณการ ปี 2562  32,918,900.00  
- ประมาณการ ปี 2563  33,275,900.00  

รวม 
- รายรับจริง ปี 2561            54,892,004.29 
- ประมาณการ ปี 2562           55,000,000.00 
- ประมาณการ ปี 2563           56,500,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายจ่าย 
จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง 

- รายจ่ายจริง ปี 2561 17,476,937. 10 
- ประมาณการ ปี 2562 18,914,149.00  
- ประมาณการ ปี 2563 19,564,801.00  

งบบุคลากร 
- รายจ่ายจริง ปี 2561 13,993,909.00  
- ประมาณการ ปี 2562 16,599,191.00  
- ประมาณการ ปี 2563 16,660,202.00  

 
งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนินงาน  
- รายจ่ายจริง ปี 2561 11,232,155.19  
- ประมาณการ ปี 2562 14,964,960.00  
- ประมาณการ ปี 2563 14,983,717.00  
 
- 

งบลงทุนรายจ่ายจริง ปี 2561   2,663,930.00
 

- ประมาณการ ปี 2562   2,268,800.00  
- ประมาณการ ปี 2563   3,008,280.00  

งบเงินอุดหนุน 
- รายจ่ายจริง ปี 2561   2,616,600.00  
- ประมาณการ ปี 2562   2,253,000.00  
- ประมาณการ ปี 2563   2,283,000.00  

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
- รายจ่ายจริง ปี 2561 47,983,531.29 
- ประมาณการ ปี 2562 55,000,000.00  
- ประมาณการ ปี 2563 56,500,000.00  

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 56,500,000 บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 56,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     12,687,872 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                815,960  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา     11,138,507  
  แผนงานสาธารณสุข         2,246,010 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์                    175,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน           4,072,650 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                       920,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    3,079,200  

ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานการเกษตร          100,000  
  แผนงานการพาณิชย์       1,700,000  

ด้านการดําเนินงาน... 
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ด้านการดําเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง     19,564,801  
    รวมประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  56,500,000 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลจริมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล 
ข้อ 7. ให้ นายกเทศมนตรีตําบลจริม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ ........................................................ 
 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น  56,500,000.00  บาท  แยกเป็น 
  รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม     ๑48,0๐๐ บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม       66,900 บาท  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    รวม     427,๐๐๐ บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม  1,0๐๐,๐๐๐ บาท  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    รวม       83,1๐๐ บาท  
หมวดรายได้จากทุน    รวม       10,0๐๐ บาท  
 
  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม 21,489,1๐๐ บาท  
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    รวม 33,275,90๐ บาท  

 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น  56,500,00๐  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง                
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป    รวม     9,117,652 บาท   แยกเป็น  

งบบุคลากร    รวม  5,711,572 บาท ประกอบด้วยหมวด 
 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม  2,247,920 บาท  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  รวม  3,463,652 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม  3,156,900 บาท ประกอบด้วยหมวด  
 ค่าตอบแทน   รวม     145,000 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม  1,681,900 บาท     ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 

- ค่าโฆษณา... 
 



- 12 - 
 

  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่     195,000 บาท  
  - ค่าจ้างเหมาบริการ      550,000 บาท 
  - ค่าเช่าทรัพย์สิน        36,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ได้แก่ 
  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 30,000 บาท  
  - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  30,000 บาท  
 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       150,000 บาท  
  - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา       15,000 บาท 
  - โครงการส่งเสริม สนับสนุนเลือกตั้ง      500,000 บาท  
  - โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
              30,000 บาท 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       145,900 บาท แยกเป็น 
  1. ค่าซ่อมฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7125        12,800 บาท 
  2. ค่าซ่อมฯ รถยนต์บรรทุกน้ํา ทะเบียน บต 74           40,000 บาท 
  3. ค่าซ่อมฯ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบษ 657           3,100 บาท 
  4. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินอื่น ของสํานักปลัด    50,000 บาท  
  5. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ที่นอกเหนือจากเครื่องยนต์และตัวรถปกติ  
                        ของรถยนต์บรรทุกน้ํา ทะเบียน 5931         40,000 บาท  
 ค่าวัสดุ    รวม     680,000 บาท    ประกอบด้วย 
  วัสดุสํานักงาน       150,000 บาท  
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        30,000 บาท  
  วัสดุงานบ้านงานครัว        30,000 บาท  
  วัสดุก่อสร้าง         30,000 บาท  
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       30,000 บาท  
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          310,000 บาท 
  วัสดุการเกษตร         20,000 บาท  
  วัสดุคอมพิวเตอร์               80,000 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค   รวม     650,000 บาท    ประกอบด้วย 
  ค่าไฟฟ้า            420,000 บาท 
  ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล       10,000 บาท  
  ค่าบริการโทรศัพท์        20,000 บาท  
  ค่าบริการไปรษณีย์        20,000 บาท  
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 180,000 บาท 
งบลงทุน   รวม     229,180 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม     229,180 บาท  
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ได้แก่ 
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10     148,840 บาท  
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12       80,340 บาท  

งบเงินอุดหนุน... 
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งบเงินอุดหนุน    รวม       20,000 บาท ประกอบด้วย  
 เงินอุดหนุน   รวม       20,000 บาท  
  อุดหนุน อบต.นางพญา เพื่อดําเนินงานสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อําเภอท่าปลา” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   รวม         418,600 บาท   แยกเป็น  

งบบุคลากร    รวม      382,600 บาท ประกอบด้วย  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  รวม      382,600 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม       36,000 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม       36,000 บาท  

งานบริหารงานคลัง    รวม      3,151,620 บาท   แยกเป็น  
งบบุคลากร    รวม   2,316,320 บาท ประกอบด้วย  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  รวม   2,316,320 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม      794,500 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม      202,000 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม      410,800 บาท     ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ได้แก่ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ        70,000 บาท  
  - ค่าเช่าทรัพย์สิน               18,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   100,000 บาท  
  - โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    200,000 บาท  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     22,800 บาท แยกเป็น 
  1. ค่าซ่อมฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 7872   12,800 บาท  
  2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของกองคลัง             10,000 บาท 
 ค่าวัสดุ    รวม      181,700 บาท  
  วัสดุสํานักงาน          60,000 บาท  
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       10,000 บาท  
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              51,700 บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์                   60,000 บาท 
งบลงทุน  รว ม   40,800 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จํานวน 1 คัน 40,800 บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัคคีภัย รวม        815,960 บาท   แยกเป็น  
งบบุคลากร    รวม         585,960 บาท ประกอบด้วย  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  รวม     585,960 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม     230,000 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม       70,000 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม     160,000 บาท   ได้แก่ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง... 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

  และเทศกาลสงกรานต์                        10,000 บาท 
  - โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.    150,000 บาท  
  แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม      5,500,540 บาท   แยกเป็น  
งบบุคลากร    รวม   4,247,940 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม   1,252,600 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม        96,800 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม      734,800 บาท   ได้แก่ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ      500,000 บาท  
  - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียน        

      70,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          100,000 บาท  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            64,800 บาท  
 ค่าวัสดุ    รวม     349,000 บาท   แยกเป็น 
  วัสดุสํานักงาน         60,000 บาท  
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        10,000 บาท  
  วัสดุงานบ้านงานครัว        80,000 บาท  
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       20,000 บาท  
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              89,000 บาท 
  วัสดุการเกษตร         10,000 บาท  
  วัสดุคอมพิวเตอร์               80,000 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค  รวม              72,000 บาท  แยกเป็น 
  ค่าไฟฟ้า                 69,000 บาท 
  ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล         3,000 บาท  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม      5,637,967 บาท   แยกเป็น  
งบดําเนินงาน    รวม   3,361,167 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าใช้สอย   รวม   1,881,860 บาท   ได้แก่ 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด. ตําบลจริม          20,000 บาท 
  - โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศพด.  30,000 บาท 
  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ            90,000 บาท 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนตําบลจริม  
        30,000 บาท 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน               

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           877,100 บาท 
 

- โครงการสนับสนุน... 
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา 
  ผู้เรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             58,910 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    41,100 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน  
  (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           304,300 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน  
  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    27,400 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน  
  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    27,400 บาท 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาล   
  เทศบาลตําบลจริม                    375,650 บาท 

 ค่าวัสดุ    รวม   1,479,307 บาท   แยกเป็น 
  ค่าอาหารเสริม (นม)     1,479,307 บาท 
 
งบลงทุน   รวม                58,800 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์สํานักงาน          58,800 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม   2,218,000 บาท ประกอบด้วย  
 เงินอุดหนุน   รวม   2,218,000 บาท  

  แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม      2,046,010 บาท   แยกเป็น  

งบบุคลากร    รวม   1,148,160 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม      897,850 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม        50,800 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม      602,000 บาท   ได้แก่ 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  - ค่าจ้างเหมาบริการ       488,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 บาท  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        34,000 บาท 
 ค่าวัสดุ    รวม      245,050 บาท  
  วัสดุสํานักงาน          50,000 บาท  
  วัสดุก่อสร้าง          27,000 บาท  
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        40,000 บาท  
 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  72,050 บาท 
  วัสดุการเกษตร           36,000 บาท  
  วัสดุคอมพิวเตอร์                   20,000 บาท 

งานบริการ... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม           200,0๐๐ บาท   แยกเป็น  
งบดําเนินงาน     
 ค่าใช้สอย   รวม       200,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก             150,000 บาท  
  - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  50,000 บาท 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม          175,๐๐๐ บาท   แยกเป็น  
งบดําเนินงาน     
 ค่าใช้สอย   รวม       155,000 บาท   ประกอบด้วย 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ             30,000 บาท  
  - โครงการฝึกทักษะสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ      25,000 บาท  
  - โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ยากไร้ฯลฯ 100,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน    รวม         20,000 บาท  
  แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม       4,073,650 บาท   แยกเป็น  
งบบุคลากร    รวม    2,267,650 บาท  
งบดําเนินงาน    รวม    1,739,700 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าตอบแทน   รวม       181,400 บาท  
 ค่าใช้สอย   รวม      931,300 บาท  
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่        10,000 บาท  

- ค่าจ้างเหมาบริการ       672,000 บาท  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 บาท  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      169,300 บาท 
 ค่าวัสดุ    รวม      627,000 บาท  
  วัสดุสํานักงาน         50,000 บาท  
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      140,000 บาท  
  วัสดุก่อสร้าง       175,000 บาท  
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       40,000 บาท  
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          142,000 บาท 
  วัสดุคอมพิวเตอร์               80,000 บาท 
งบลงทุน   รวม             65,300 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าครุภัณฑ์            
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          
   รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา   40,800 บาท  
  ครุภัณฑ์สํารวจ         
   เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา  24,500 บาท  

แผนงาน... 
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  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม          920,000 บาท   แยกเป็น  
งบดําเนินงาน  ประกอบด้วย  
 ค่าใช้สอย    
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 150,000 บาท  
  - โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตําบลจริมต้านยาเพติด 200,000 บาท  
  - โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 150,000 บาท  
  - โครงการป้องกัน ควบคุม ปัญหายาเสพติด  100,000 บาท  
  - โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพ  

  ในการทํางาน     100,000 บาท  
- โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพของประชาชน 60,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
        30,000 บาท 
- โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน    20,000 บาท  
- โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย    30,000 บาท  
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี   50,000 บาท  
- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ   รวม        158,200 บาท   แยกเป็น  

งบดําเนินงาน    รวม       60,000 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าใช้สอย    
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลงานพระยาพิชัยดาบหัก  

  และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์   15,000 บาท  
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลท่าปลา  
  ต้านยาเสพติด     15,000 บาท  
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตําบลร่วมจิต 
  ต้านยาเสพติด     15,000 บาท  
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.อุตรดิตถ์คัพ 15,000 บาท 

งบลงทุน   รวม      98,200 บาท   ประกอบด้วย  
 ค่าครุภัณฑ์  
  ค่าครุภัณฑ์กีฬา  
  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง ณ บ้านวังโปร่ง หมู่ที่ 2  

   จํานวน  98,200 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม     2,921,000 บาท   แยกเป็น  

งบดําเนินงาน    รวม     380,000 บาท ประกอบด้วย  
 ค่าใช้สอย    
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
- โครงการงานสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมและของดีอําเภอท่าปลา     100,000 บาท 

- โครงการงานจัดงาน... 
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  - โครงการจัดงานวันเทศบาล       30,000 บาท 
  - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ  
    วรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      40,000 บาท 
  - โครงการวันท้องถิ่นไทย            20,000 บาท 
  - โครงการวันพ่อแห่งชาติ            20,000 บาท 
  - โครงการวันแม่แห่งชาติ            30,000 บาท 
  - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา  
            30,000 บาท  
  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์  

  วัดห้วยอ้อย”         30,000 บาท  
  - โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีตานก๋วยสลาก)   

            30,000 บาท  
  - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์      50,000 บาท  
งบลงทุน   รวม   2,516,0๐๐ บาท   ประกอบด้วย  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   ประกอบด้วย 
  - โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดน้ําปึง         860,000 บาท  
  - โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดเสกษนาราม 851,000 บาท  
  - โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคารอบเมรุวัดห้วยอ้อย     805,000 บาท  
งบเงินอุดหนุน    รวม       25,000 บาท  
  แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้   รวม          100,000 บาท   แยกเป็น  
งบดําเนินงาน  ประกอบด้วย  
 ค่าใช้สอย  
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  - โครงการการกําจัดขยะมูลฝอยแบบประชาชนมีส่วนร่วม 50,000 บาท  
  - โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน  
            50,000 บาท 
  แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา    รวม       1,700,๐๐๐ บาท  แยกเป็น  
งบดําเนินงาน  ประกอบด้วย  
 ค่าวัสดุ          200,000 บาท  
 ค่าสาธารณูปโภค                 1,500,000 บาท 
  แผนงานงบกลาง 

งบกลาง     รวม     ๑9,564,801 บาท   แยกเป็น 
 ค่าชําระหนี้เงินต้น (เงินกู้ซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์และรถบรรทุก  

    ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ปีที่ 3)  514,724 บาท 
 ค่าชําระดอกเบี้ย (เงินกู้ซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์และรถบรรทุก  

    ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ปีที่ 3)  137,313 บาท 
 

เงินสมทบ... 
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  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         230,000 บาท  
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               12,783,600 บาท 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ        4,684,800 บาท  
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           150,000 บาท  
  สํารองจ่าย            400,000 บาท  
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
   - เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย        37,982 บาท  
   - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  

  หรือพ้ืนที่เทศบาลตําบลจริม         162,000 บาท  
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                  464,382 บาท 

 สําหรับ รายละเอียดแบบแปลน/ประมาณการ โครงการต่าง ๆ และเอกสารโครงการที่บรรจุไว้ในร่าง           
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ 
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว หากมีประเด็นใดสงสัย สามารถยื่นขออภิปรายได้ครับ   

 
 ………..พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 น.  – 13.00 น. ......... 
 

นายสมพร  เชียงรส - ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
ประธานสภาเทศบาล ข้อ  47  กําหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภา  

ท้องถิ่น  ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อน  
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย          
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เชิญครับ 

นายอ๋ัน  ทิมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย อ๋ัน  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  จากรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ที่ได้เสนอมานั้น ต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปร  
ญัตติฯ เพื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละหมวด ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายค่อนข้างสูงจากปี  
ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในอนาคตข้างหน้าของหน่วยงาน  
 สําหรับข้อห่วงใยของสมาชิกสภาเทศบาลฯ งบประมาณท่ีตั้งไว้นั้น แต่ละส่วน  
ราชการภายในที่ดําเนินการต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนจาก  
รัฐบาลหรือเงินรายได้ที่เทศบาลฯ จัดเก็บเอง 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย สงกรานต์  แปงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล จริม เขต 1  จากรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ที่ได้เสนอมานั้น ขอตั้งข้อสังเกต 2 ประเด็น ในการตั้งงบประมาณกับปีที่ผ่านมา  
คือ 
1. หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง  
เหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว มีการตั้งงบประมาณสูงขึ้นมาก แต่ในทางปฏิบัติ  
ทําไมพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานยังดูมีปริมาณไม่เพียงพอ เช่น งานที่อยู่  
ในส่วนของกองช่าง หรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานป้องกันฯ พนักงานขับรถน้ํา  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่หนึ่งคนต่อหนึ่งคันรถน้ํา ซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะไหว ควรจะมีการจ้างคนงาน 
ประจํารถน้ําด้วย 

2. แผนงาน... 
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2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการกีฬาต่างๆ มากมายที่พ่วงด้วยคําว่าต้านยาเสพติด มีหลาย  
โครงการมาก มีโครงการแข่งขันกีฬาที่มีคําว่าต้านยาเสพติดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ถ้าจะมีการตัดลด  
โครงการแบบนี้บางโครงการ เพ่ือนํางบประมาณไปดําเนินการโครงการอย่างอ่ืนแทน เช่น  
โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง  

นายราชัน  มหาวัน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย ราชัน  มหาวัน  นายกเทศมนตรีตําบลจริม 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงงบประมาณท่ีได้แถลงต่อสภาฯ ขอให้เป็นข้อสังเกต  

จากงบประมาณด้านรายรับในปีปัจจุบัน ที่ได้ตั้งไว้ งบประมาณยังไม่เข้าตามประมาณการ
ที่ตั้งไว้ โดยการตั้งงบประมาณตามหนังสือชี้แจงที่แจ้งมาให้จัดตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับ  
ปีที่ผ่านมา   
- ส่วนภารกิจงานด้านที่เทศบาลฯ ต้องดําเนินการตามนโยบายเพือควบคุมต่าง ๆ ขอให้เป็น
การตรวจสอบชี้แจงในขั้นตอนของการแปรญัตติต่อไป ตามภารกิจงานที่กระทรวงมหาดไทย
ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบ/ดําเนินการ เช่น ทุกๆ ปี รวมถึง  
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ  
- หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง  
เหมาบริการแรงงานบุคคลเป็นการชั่วคราว ที่ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าจะต้องมีการจ้างเหมาคนงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคนงานจ้างเหมาจะได้รับค่าจ้างใน              
หนึ่งเดือนอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาท 

นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้อีกหรือไม่    
ที่ประชุม - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า 
ประธานสภาเทศบาล  ควรให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63    

วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) ครับ 
ที่ประชุม - ยกมือ   7  เสียง   
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕63   วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม - เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕63 
 
 

นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ที่ประชุมมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕6 3  เมื่อเวลา 14.00 น. ด้วยจํานวนคะแนนเสียง 7 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี       
 และประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง 

- เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕63  ต่อไปขอให้สมาชิกฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอให้สมาชิกเสนอว่าควรตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติกี่ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  เชิญครับ 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติ
สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   

จํานวน 3 คน                                   
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล กับข้อเสนอของท่าน สงกรานต์  แปงแก้ว  ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้  จํานวน 3 คน   ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ที่ประชุม - ยกมือ  7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จํานวน 3 คน                                   
นายสมพร  เชียงรส - ลําดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  จํานวน 3 คน โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 1 และลําดับถัดไปจนครบทั้ง 3 คน และขอผู้รับรองการเสนอรายชื่อจํานวน 2 คน  
ขอเชิญเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมครับ 

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายพยุทธิ์  รินสาร - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย พยุทธิ์  รินสาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ  นายตาล  ดีแก้ว  
   ผู้รับรองคนท่ี 1   นายหว่อน  ใจเงิน  
   ผู้รับรองคนท่ี 2   นายอั๋น  ทิมา  
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 1 อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  

นายสมพร... 
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นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม ให้ นายตาล  ดีแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1  
ที่ประชุม - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ  และสมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อ งดออกเสียง  2  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้  นายตาล  ดีแก้ว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายชาญ  ธรรมใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย ชาญ  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  คือ  นายเสนอ  มิลหล้า  
   ผู้รับรองคนท่ี 1   นายพยุทธิ์  รินสาร  
   ผู้รับรองคนท่ี 2   นายตาล  ดีแก้ว  
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 2 อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม ให้ นายเสนอ  มิลหล้า สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2  
ที่ประชุม - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 
  - ประธานสภาฯ  และสมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อ งดออกเสียง  2  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้  นายเสนอ  มิลหล้า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 

การเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
นายหว่อน  ใจเงิน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย หว่อน  ใจเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  คือ  นายสงกรานต์  แปงแก้ว  
   ผู้รับรองคนท่ี 1   นายอั๋น  ทิมา  
   ผู้รับรองคนท่ี 2   นายเสนอ  มิลหล้า  
นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 3 อีกหรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร  เชียงรส - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม ให้ นายสงกรานต์  แปงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม 
ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3  
ที่ประชุม - ยกมือ  6  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  6  เสียง 

- ประธานสภา... 
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  - ประธานสภาฯ  และสมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อ งดออกเสียง  2  เสียง 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ ให้ นายสงกรานต์  แปงแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 
นายสมพร  เชียงรส - สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 3 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 1. นายตาล   ดีแก้ว    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1  
 2. นายเสนอ  มิลหล้า    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2  
 3. นายสงกรานต์  แปงแก้ว   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3  
ที่ประชุม - รับทราบ    
นายสมพร  เชียงรส - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   

ข้อ 45 วรรคสาม กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ        
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”   
ดังนั้น ให้สมาชิกเสนอกําหนดระยะเวลาและสถานที่เสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ  โดยต้องกําหนดเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการ  
เชิญเสนอครับ 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.   
สมาชิกสภาเทศบาล ของวันที่  15 สิงหาคม  2562  ถึงเวลา  16.30  น.  ของวันที่  17  สิงหาคม  2562   

ณ  ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม   โดยขอเสนอกําหนดเวลารับคําแปรญัตติดังนี้ 
 วันที่  15  สิงหาคม  256 2  ตั้งแต่เวลา  08.30  -  16.30  น. 
 วันที่  16  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30  -  16.30  น. 
 วันที่  17  สิงหาคม  256 2  ตั้งแต่เวลา  08.30  -  16.30  น. 
นายสมพร  เชียงรส - ขอผู้รับรองด้วยครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม 1. นายหว่อน  ใจเงิน   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 1  รับรอง    
 2. นายพยุทธิ์  รินสาร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม เขต 2  รับรอง 
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม  - ไม่มี  
นายสมพร   เชียงรส - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ประชุมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ ท่าน สงกรานต์  แปงแก้ว  เสนอระยะเวลาในการแปรญัตติ 

รวม 3 วัน  โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่าง 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม    ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

ที่ประชุม  - ยกมือ   7  เสียง    
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จํานวน 8 คน 
ประธานสภาเทศบาล - ยกมือเห็นชอบ  7  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  1  เสียง  

- มีสมาชิกสภาฯ... 
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  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่  
ที่ประชุม  - ไม่มี  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบตามที่เสนอ  
นางสาวสุวัจจี  นาคหมู - ขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภาฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
   และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันนี้  หลังจากปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัย 

ที่ 3  ครั้งที่ 1   ณ ห้องสภาเทศบาลตําบลจริม  
คณะกรรมการแปร - รับทราบ 
ญัตติฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสมพร   เชียงรส - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภาทราบหรือไม่  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายอ๋ัน  ทิมา  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย อ๋ัน  ทิมา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปถึง 

ผู้บริหารเทศบาล เรื่อง การจัดเก็บค่าน้ําประปาท่ีเทศบาลมาจัดเก็บพร้อมกับการจ่ายเบี้ย  
ยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งก็สะดวกสําหรับบางครัวเรือนที่มีผู้ได้รับเบี้ยเท่านั้น ชาวบ้านจึงอยากให้ 
เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บ 

นายชาญ  ธรรมใจ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย ชาญ  ธรรมใจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปถึง 

ผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะเวลานาน  
และท่อน้ําประปาที่ผ่านถนน หมู่ที่ 4  ท่อน้ําแตกทําให้ถนนทรุด 

นายตาล  ดีแก้ว  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายตาล  ดีแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปถึง 

ผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ปัญหาค่าน้ําประปา ชาวบ้านแจ้งว่าทําไมบางหลังคาเรือนค่าน้ํา 
ประปาสูงมาก  น้ําประปา หมู่ที่ 10 น้ําไม่สะอาด ขุ่นมาก อยากให้ทางเทศบาลจัดหา 
เครื่องกรองน้ําให้  ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ชํารุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 

นายสงกรานต์  แปงแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายสงกรานต์  แปงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลจริม เขต 1 ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านท่านประธานสภาเทศบาล 

ไปถึงผู้บริหารเทศบาล ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเทศบาลที่สนับสนุนโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน 
ของหมู่ที่ 3 ถ้าโครงการดังกล่าวสําเร็จจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านหลายหมู่บ้าน ส่วนปัญหา
เรื่องไฟฟ้าสาธารณะถือว่าเป็นปัญหาซ้ําซากมากและไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด อีกเรื่อง            
ที่ต้องการให้บริหารชี้แจงคือ ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่าประกอบการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลจริม ซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ 2 ราย  ซึ่งประสบ
ปัญหาว่ามีการเบิกจ่ายให้ช้า ไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องใด  

นายหว่อน  ใจเงิน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายหว่อน  ใจเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจริม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปถึง 

ผู้บริหารเทศบาล เรื่อง น้ําประปาหอถังสูงที่จุดทางไปบ้านท่าเรือ น้ําจะล้นถังตลอดเวลา  
ทําให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากใช้กระแสไฟฟ้าในการสูบน้ําอยู่ตลอดเวลา และรู้สึก  
เสียดายน้ําที่ล้นออกมาด้วย 

นายราชัน... 
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นายราชัน  มหาวัน - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนาย ราชัน  มหาวัน  นายกเทศมนตรีตําบลจริม 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ขออนุญาตชี้แจงในบางข้อ ดังนี้  
   - ปัญหาเรื่องการจัดเก็บค่าน้ําประปา ขอให้ผู้อํานวยการกองคลังเป็นคนชี้แจงต่อไป  
   - ไฟฟ้าสาธารณะ ทางกองช่างเทศบาลตําบลจริมก็ทยอยดําเนินการซ่อมแซม  และพยายาม 

ไปซ่อมทุกจุด และได้กําชับเจ้าหน้าที่ให้ออกดําเนินการซ่อมแซมทุกวัน ถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง  
ฝนตก 
- ท่อน้ําที่แตกบริเวณ หมู่ที่ 4 เป็นท่อโครงการราชดําริ ได้แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการซ่อมแซม 
- ปัญหาน้ําขุ่น เนื่องจากแหล่งน้ําดิบมันขุ่น พื้นที่ หมู่ที่ 10 อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
จะดําเนินการก่อสร้างประปาหอถังสูงไม่ได้ และไม่มีพ้ืนที่สาธารณะที่จะทําได้ การออกแบบ  
ประมาณการต่าง ๆ กรมชลประทานต้องเป็นคนออกแบบในพื้นที่พิเศษในลักษณะนี้  
- ปัจจุบันประปาหอถังสูงในเขตตําบลจริม มีจํานวนทั้งสิ้น 9 จุด ซึ่งเทศบาลมีเป้าหมายจะให้ 
ทุกหมู่บ้านมีประปาหอถังสูง 
- การเบิกจ่ายค่าประกอบการจัดหาอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  
อนุบาลเทศบาลตําบลจริม ขอให้ท่านปลัดเทศบาลตําบลจริมได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่  
เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ 

นายกรพนม  อิสระทะ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ผม นายกรพนม  อิสระทะ  ปลัดเทศบาลตําบลจริม ขอชี้แจงเรื่องปัญหาการเบิกจ่าย  

ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลจริม  
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ  
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลยกเลิก 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป  
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2551 และบัญญัติให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอํานาจ  
ลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร ตามข้อ 18 วรรคสาม  
 โดยปกติค่าจัดหาอาหารกลางวันจะเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในส่วน  
ที่เกิดปัญหาความล่าช้า คือ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  
2562 เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้มีอํานาจลงนามสั่งจ่ายเงิน 

นางสาวทรรศนีย์  โตมี - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง  ดิชั้น นางสาวทรรศนีย์  โตมี  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจดมาตรน้ําและการจัดเก็บค่า 

น้ําประปา  ในอดีตเทศบาลตําบลจริมมีการจ้างพนักงานเพ่ือจัดเก็บค่าน้ําประปาได้  
แต่ปัจจุบันไม่สามารถจ้างพนักงานเพ่ือจัดเก็บค่าน้ําประปาได้เนื่องจากระเบียบฯ ไม่สามารถ  
ทําได้  

นายสมพร  เชียงรส - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนจะแจ้งเรื่องเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม - ไม่มี  
นายสมพร   เชียงรส ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุมสภาฯ เพิ่มเติม   
ประธานสภาเทศบาล กระผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุมเวลา... 






