
                                                                                                                                                      
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลดงเจน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่   ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐   น.  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่          ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   
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       ๑๑    
  ผู้ลาประชุม 
 ล าดับที่             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   

         ๑.       
                       

นายมานิตย์  ฟักแก้ว 
นายสุนทรทัด  พวงค า 
นายจันทร์  สองศรีใส 
นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง 
นายสามารถ  ฟองจ า 
นายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์แก้ว 
นายธีรพงศ์  รักษาวงศ์ 
นายประทีป  วางฐาน 
นายศิวะนนท์  ชอบจิต 
นายรุ่งโรจน์  ส าราญใจ 
นายสุพจน์  วงศ์ไชย 
 
       ชื่อ – สกุล 
นายประยูร  ชวนคิด 
 

ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
 
                  ต าแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง   
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    ๑๓ 
     
     
              

นายศุภชาติ  ฟองจ า 
นายยศ  ฟองค า 
นายจักรกริช วันมหาชัย 
นายเขษมศักดิ์  วงศ์ไชย 
นายพล  ฟองจ า 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
นางพัชรียา  แก้วประเสริฐ 
นายแสนยา  สัญญะพันธุ์ 
นายศักย์ศรณ์  ธนะจักร์ 
นายองอาจ  บุญมา 
 

นายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลต าบลดงเจน 
หน.ส านักปลัดเทศบาล 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
ผอ.กองช่าง 
นวก.คอมพิวเตอร์ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 

  



                   
                                                                                                      -๒- 

   
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลดงเจน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม

ฉบับที่ ๓  
  ๑.๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจนลา ๑ ท่าน คือ นายประยูร  ชวนคิด 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ -ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการ

รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ  โอนลดส านักปลัดเทศบาล 

 ๑. หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า หน้า ๕๒ เพ่ือ 
  เป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ให้แก่ ลูกจ้างประจ า สังกัดส านัก  
  ปลัดเทศบาล จ านวน ๑ อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน ๒๐๓,๕๒๐ บาท  คงเหลือ ๗๔,๖๖๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๗๑,๖๖๐  
  บาท 

 ๒. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน หน้า  
  ๕๓ เพ่ือเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานสังกัดส านักปลัด 
  เทศบาลตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า 
  บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๑๕๖,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๘๒,๐๐๐  บาท  
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐  
  บาท 



-๓- 

 ๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง 
  มาลา หน้า ๕๕ เพ่ือเป็นค่าจัดท า หรือจัดซื้อ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ เพื่อใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ  
  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และเพ่ือมอบให้กับผู้เยี่ยมชม และศึกษาดูงานของเทศบาล 
  ต าบลดงเจน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๓,๐๐๐  บาท  โอน 
  ลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ  
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯหน้า ๕๕ เพ่ือเป็นค่าจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ฯลฯ 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๕. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการ 
  มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๕๕ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวที 
  ประชาคมหมู่บ้านและต าบลตามโครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว  
  ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๕,๐๐๐  บาท  โอน 
  ลดจากเงินรายได้ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๖. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
  นางเจ้าฯ หน้า ๕๕ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และป่า รวมทั้งสร้างจิตส านึก 
  ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปรากฏในแผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๗. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
  ทางถนน หน้า ๕๕ เพ่ือเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ 
  เกี่ยวข้องกับโครงากร ฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๖๖๑ ลงวนัที่ ๙  
  มีนาคม ๒๕๖๑ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 



-๔- 

 ๘. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการวันปิยะมหาราช หน้า ๕๕ เพ่ือจัด 
  งานวันปิยะมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๒ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๙. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  หน้า 
  ๕๖  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่างๆ ของเทศบาล เช่น แม่แรง ยางนอก – ยาง
  ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ วัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่จ าเป็น 
  ต้องใช้ในการเปลี่ยน ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
  ทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐  
  บาท 

 ๑๐. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หน้า 
  ๕๖  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ  
  กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป ค่าล้าง – อัดรูป ถ่าน ผ้าที่ใช้เขียนป้าย แผ่นซีดี ม้วน
  วีดีโอเทป รูปสี ขาว – ด า ที่ได้จากการล้าง อัด หรือขยายจากป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ 
  โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน หรือกิจกรรมที่จัดท า (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
  ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๑๑. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหา 

 กษัตริย์  หน้า ๕๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าจัด 
  สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าของรางวัล ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบค่าอาหาร  
  เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันค่าจ้างเหมา 
  บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
  ที่สุด ที่ มท ๐๓๐๑.๔/ว ๒๑๒๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
  ทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๙,๕๙๕  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๕๙๕ บาท 

 ๑๒. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้า ๖๑ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  ของ อปพร. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ อปพร. ตาม 
  หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๒๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ (ปรากฏในแผนงาน 
  การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 



-๕- 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๑๓. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการจัดการไฟป่า และหมอกควัน หน้า  
  ๖๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน  
  ๒๕๕๘ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน 
  การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๑๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรม 
  เสริมทักษะกลุ่มอาชีพ หน้า ๗๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะใน 
  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงเจน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน 
  วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ ฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๑๕. หมวดงบกลาง ลักษณะงบกลาง ประเภทรายจ่ายรายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการ 
  จัดการจราจร หน้า ๘๑ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องหมายจราจร เช่น การทาสีเส้น แผง 
  กันจราจร สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร โดยตั้งจากงานค่าปรับจราจร 
  ทางบก พ.ศ.๒๕๕๒ และรายได้อ่ืน ๆ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 ๑๖. หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า ๕๒ เพ่ือเป็น
  เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ า ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน สังกัดส านัก 
  ปลัดเทศบาล จ านวน ๑๓ อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน ๔,๗๓๑,๙๖๐  บาท  คงเหลือ  ๑,๖๓๗,๙๗๐  
  บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๘๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น   
  ๑,๕๕๐,๙๗๐  บาท 

 ๑๗. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  นอกเวลาราชการ หน้า ๕๓ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีงาน 
  เร่งด่วน และมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุด ให้แก่ พนักงานเทศบาล 
  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 

 



-๖- 

 ๑๘. หมวดค่าสาธารณูปโภค ลักษณะ ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล หน้า ๕๗ เพ่ือเป็นค่าน้ าประปา 
  ที่ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลดงเจน หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
  ต าบลดงเจน รวมถึงการให้บริการประชาชน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 
  ทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๗๘,๙๖๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓๘,๖๔๕ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๔๐,๓๑๕  
  บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  ๔๓๕,๖๔๕.- บาท 

                   โอนเพิ่มรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูล
 ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 รถบรรทุกขยะ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน ๑ คัน ในราคาคันละ ๙๕๐,๐๐๐ บาท  
  (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูง ไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ 
  กิโลวัตต์ แบบเปิดท้ายเทท้าย 

 ๑. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์หลา 
 ๒. พ้ืนตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร 
 ๓. มีบานเลื่อนขึ้น – ลง ได้ข้างละ ๒ บาน 
 ๔. มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน 
 ๕. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 
 ๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  
 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน ๓๖๑,๖๔๕ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน

  ทั้งสิ้น  ๓๖๑,๖๔๕  บาท 

  ส านักปลัดเทศบาล 
  -. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

 ๑. เครื่องท าน้ าเย็นสแตนเลส 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นสแตนเลส จ านวน ๒ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท  

  (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  ๑. โครงสร้างใช้สแตนเลส 
  ๒. ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๓๐x๙๐ cm (รวมขาตั้ง) 
  ๓. น้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโล 
  ๔. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๕. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 



-๗- 
 ๒. เก้าอ้ีส านักงาน 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๔ ตัว ในราคาตัวละ ๔,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ๑. มีพนักพิงหลัง มีที่วางแขน ๒ ด้าน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๕ ซม. ลึก ๕๕ ซม. สูง ๙๕ ซม. 

  หรือสูงกว่า 
 ๒. มีขา ๕ แฉก ปลายขาแต่ละด้านมีล้อเลื่อน 
 ๓. มีความแข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 ๔. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๘,๐๐๐  บาท 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ๓. เครื่องปรับอากาศ 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑  เครื่อง ในราคา 

  เครื่องละ ๓๖,๐๐๐ บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยมีคุณลักษณะ 
  พ้ืนฐาน ดังนี้ 

 ๑. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๖,๐๐๐ บาท 
 ๒. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ

  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
 ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย 

  ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 ๕. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 ๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ 

  เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐  บาท 

  กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
  โยธา งบเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ า 
  ประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง 

 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง  
  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  

 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 
  ทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท รวมยอดโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  ๔๓๕,๖๔๕.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
   



-๘- 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
นายกเทศมนตรีฯ –ได้รับเรื่องร้องเรียนเวลาฝนตกน้ าท่วมขังถนนหลังตลาดสดเชียงหมั้น หมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากไม่มี 
  รางระบายน้ าจึงไม่สามารถระบายน้ าออกไปได้ 
  - ก านันหมู่ ๑ บ้านท่าร้องได้ท าเรื่องขอให้ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาไปยังหมู่ที่ ๑ บ้านท่าร้อง 
  เนื่องจากขาดแคลนน้ าใช้ 
  - ส่วนเรื่องรถบรรทุกขยะ ขนาดเล็กเนื่องจากปัจจุบันทางเทศบาลมีแต่รถเก็บขยะขนาดใหญ่จึง 
  ไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ทุกซอย กองสาธารณสุขจึงต้องการรถเก็บขยะขนาด ๑ ตัน เพ่ือสามารถ 
  เข้าเก็บขยะได้ในซอยที่แคบได้ทั่วถึง 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้ง 
  รายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
  สิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเป็น 
  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน ๓๖๑,๖๔๕.- บาท  
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๓ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์งานบ้าน 
  งานครัว เครื่องท าน้ าเย็นสแตนเลส จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
  ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๑๘,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ส านักปลัดเทศบาล แผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  
  ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓๖,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 
  และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน อุดหนุน 
  โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง จ านวน  
  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการฯ -ต่อไปเป็นรายการโอนลด  กองคลัง หมวดเงินเดือน  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน  
  หน้า ๕๘ (ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
  ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒,๑๑๔,๒๘๐.-บาท คงเหลือ ๑,๒๐๙,๔๙๙.- 
  บาท โอนลด ๓๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๘๕๙,๔๙๙.- บาท รวมยอดโอน 
  ลดทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท   
  โอนตั้งรายการใหม่ 
  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
 



-๙- 
  ๑.เก้าอ้ีส านักงาน 
     เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๘ ตัว  ในราคาตัวละ ๔,๕๐๐.-บาท (ราคาตาม  
  ท้องตลาด)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

-มีพนักพิงหลัง  มีที่วางแขน ๒ ด้าน  มีขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง ๕๕ ซม. ลึก ๙๕ ซม.  หรือสูงกว่า 
 -มีขา ๕ แฉก  ปลายขาแต่ละด้านมีล้อเลื่อน 
 -มีความแข็งแรงทนทาน  เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 -เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 ***ตั้งเป็นรายการใหม่  จากเงินรายได้  ๓๖,๐๐๐.-บาท 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  ๑.รถบรรทุกขยะ 
     เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑ คัน  ในราคาคันละ  ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (ราคาตาม 
  บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  ๒๕๖๒)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
      ขนาด ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ ากว่า   
  ๑๑๐  กิโลวัตต์แบบเปิดท้ายเทท้าย 

- ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร  หรือลูกบาศก์หลา 
- พ้ืนตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี  หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร 
- มีบานเลื่อนขึ้น - -ลง  ได้ขา้งละ ๒  บาน 
- มีประตู้เปิด – ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน 
- ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 
- มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 
***ตั้งเป็นรายการใหม่  จากเงินรายได้  จ านวน ๒๖๔,๐๐๐.- บาท 

 กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
  โยธา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมภาคจังหวัดพะเยา  
  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  หมู่ที่ ๑  ต าบลแม่อิง  อ าเภอภู 
  กามยาว  จังหวัดพะเยา 

***ตั้งเป็นรายการใหม่  จากเงินรายได้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
  รวมยอดโอนตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการ 
  ใหม่กองคลัง แผนงานบริหารงาน ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๘ ตัว 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ กองสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อมแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
  ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๓ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 



-๑๐- 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม 
  และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน อุดหนุน 
  โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการฯ -ต่อไปเป็นการโอนลดกองช่าง 

 ๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินปรับปรุงเงินเดือน ลักษณะเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภท  
  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง จ านวน  ๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  รายละเอียดดังนี้  

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้จ านวน ๒,๑๗๐,๔๔๐.-บาท คงเหลือ๑,๒๗๓,๔๔๐.-บาท 
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๕๓๓,๔๔๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๗๔๐,๐๐๐.-  
  บาท 

 ๒.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามัน
  ทาสี  ไม้ ทินเนอร์ สีสะท้อนแสง แปลงลงสี ตะปู ค้อน ฯลฯ ส าหรับใช้ในการจัดเตรียมงานพิธี
  ต่างๆที่เทศบาล ต าบลดงเจนจัดขึ้น และใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองช่าง 
  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานบริหารทั่วไป
  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ๕๐๐ ,๐๐๐.- บาท (กองช่าง) 
  รายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ๔๐๙,๐๘๕.-บาทโอน 
  ลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๒๐๙,๐๘๕.- บาท 

 ๓. หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และ
  ขนส่งต่างๆ ของเทศบาล เช่น แม่แรง ยางนอก - ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์/
  รถจักรยานยนต์ วัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
  การโยธา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทคงเหลือ๑๐๐,๐๐๐.-บาท          
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
   รวมยอดโอนลด ๗๘๓,๔๔๐.-บาท   

 ตั้งรายการใหม่ 
 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
 ๑. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาหมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง                   

  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วน 
  ภูมิภาค จังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )  

 ***ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้  ๖๒๓,๖๔๐.-บาท          
 ๒.งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           

  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  

  ๐.๒๐ – ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๘๕ เมตร หลังตลาดสดเชียงหมั้น บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓  
  ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเจน)   

 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  



-๑๑- 
 ***ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้  ๑๕๐,๘๐๐.-บาท.  
 ๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
 ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ ตัว ในราคาตัวละๆ ๔,๕๐๐.-บาท ราคาตามท้องตลาด) โดยมี
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑.มีพนักพิงหลัง มีที่วางแขน ๒ ด้าน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๕ ซม. ลึก ๕๕ ซม. สูง ๙๕ ซม.  
  หรือสูงกว่า 

๒.มีขา ๕ แฉก ปลายขาแต่ละด้านมีล้อเลื่อน 
 ๓.มีความแข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
 ๔.เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
 โยธา) 
 *** ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้ จ านวน  ๙,๐๐๐.-บาท  
 รวมยอดตั้งรายการใหม่ จ านวน ๗๘๓,๔๔๐.-บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการ 
  ใหม่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
  โยธา งบเงินอุดหนุน อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่  
  ๑ ต าบลแม่อิง 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในที่ประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหมง่บลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล หมู่ที่ ๑๓ ต าบลดงเจน 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๒ ตัว 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการฯ -ต่อไปโอนลดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภท เงินเดือนพนักงาน หน้า 65 (ปรากฏในแผนงาน  
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๑,510,32๐.- บาท  งบประมาณ 
  คงเหลือ 666,66๐.- บาท โอนลด  270,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน   
 396,66๐.-บาท  

 - หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง หน้า 66 (ปรากฏในแผนงาน  
 สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  103,00๐.- บาท งบประมาณ  
  คงเหลือ 46,400.- บาท โอนลด 15,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 31,40๐.- 
  บาท  



-๑๒- 
 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท ค่าเช่าบ้าน หน้า 66 (ปรากฏในแผนงาน 

  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  8,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  
  8,000.- บาท โอนลด 8,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมและ 
  ค่าลงทะเบียนต่างๆ หน้า 67 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
  สาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  
 14,000.- บาท โอนลด 14,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หน้า 68 (ปรากฏในแผนงาน 
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
  20,00๐.- บาท โอนลด 15,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 5,00๐.- บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท วัสดุยานพาหนะ หน้า 68 (ปรากฏในแผนงาน 
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
  69,05๐.- บาท โอนลด 10,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 59,05๐.- บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท วัสดุการเกษตร หน้า 68 (ปรากฏในแผนงาน 
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
  10,00๐.- บาท โอนลด 10,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หน้า 68 (ปรากฏใน 
  แผนงานสาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
  10,00๐.- บาท โอนลด 10,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ หน้า 68 (ปรากฏในแผนงาน 
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
  20,00๐.- บาท โอนลด 10,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 10,00๐.- บาท  

 - หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าไฟฟ้า หน้า 68 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) งาน 
  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  
  5,00๐.- บาท โอนลด 5,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- บาท  

 รวมโอนลดทั้งสิ้น  367,0๐๐.- บาท 

 

 



-๑๓- 
 ตั้งรายการใหม่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ  

  จ านวน 1 คัน ในราคาคันละ 950,000 .- บาท  (ราคาตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖2 )  
  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูง ไม่ต่ ากว่า 110  

 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
 1. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์หลา 
 2. พ้ืนตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
 3. มีบานเลื่อนขึ้น – ลง ได้ข้างละ 2 บาน 
 4. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 
 5. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 
 6. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 

 *** ตั้งรายการใหม่จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 324,355.- บาท  
 - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ  

  คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 30,000 .- บาท   
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.   
 ๒๕๖3 ) แผนงานสาธารณสุข        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและ  
 สิ่งแวดล้อม) 

 *** ตั้งรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน  30,๐๐๐.- บาท  
 - หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  

  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อิง อ าเภอภู 
  กามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
  พะเยา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กอง 
  ช่าง)  

 *** ตั้งรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน  12,645.- บาท รวมตั้งรายการใหม่ทั้งสิ้น    
  367,0๐๐.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการ 
  ใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ค่าครุภัณฑ์ 
  ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุขยะ จ านวน ๓๒๔,๓๕๕.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๓ เสียง  ไม่เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 



-๑๔- 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ใหม่กองช่าง แผนงาน  
  อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงินอุดหนุน     
  อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่อิง จ านวน
  ๑๒,๖๔๕.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการฯ -โอนลดกองการศึกษา 

 - หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับการศึกษา หน้า 62  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ    
 10,000.- บาท โอนลด 10,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน งาน 
  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 62 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียด 
  ดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ    
 3,500.- บาท โอนลด 3,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 62  (ตั้ง 
 จ่ายจากเงินรายได้)     งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 35,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ    
 12,502.- บาท โอนลด 12,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 2.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอ่ืนๆ งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 71   
  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา  
  รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
  10,395.88.- บาท โอนลด 10,300.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 95.88.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอ่ืนๆ หน้า 64 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) กอง 
  การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 70,00๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือ  
 2,342.- บาท โอนลด  2,3๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 42-บาท  

 - หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอ่ืนๆ หน้า 72 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
  กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  25,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  
 25,00๐.- บาท โอนลด 25,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  

 
 



-๑๕- 

 
 - หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

  หมวดอ่ืนๆ หน้า 72 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง า 
  เมือง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  
 12,50๐.- บาท โอนลด 12,50๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  

 - หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 72 อุดหนุน 
  โครงการงานประเพณีสงกรานต์แห่ไม้ค้ าศรีมหาโพธิ์  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) กอง  
  การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  160,00๐.- บาท งบประมาณ  
 คงเหลือ 160,00๐.- บาท โอนลด 160,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  

 - หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 73 อุดหนุน 
  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดสันต้นม่วง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งานกอง 
  การศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000.- บาท งบประมาณ 
  คงเหลือ   20,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 73 อุดหนุน 
  โครงการบวชภาคเรียนฤดูร้อน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000.- บาท งบประมาณ 
  คงเหลือ   30,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 73 อุดหนุน 
  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุปูปอ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) งานกองการศึกษา  
  รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000.- บาท งบประมาณ 
  คงเหลือ   20,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  หมวดอ่ืนๆ  หน้า 73 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา (ตั้งจ่ายจากเงิน 
  รายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ    
 30,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท   
 - หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 64  
 ปรับปรุง ดัดแปลง และต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
 ทั่วไป) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 500,000.- บาท งบประมาณ 
  คงเหลือ   500,000.- บาท โอนลด 480,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน   
 20,000.- บาท  

 



-๑๖- 
 - หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 73 อุดหนุน 

  โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหลวงและสรงน้ าพระธาตุวัดสันป่าเหียง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
  ทั่วไป) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000.- บาท งบประมาณ 
  คงเหลือ   20,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
  อ่ืนๆ  หน้า 062 ค่าใช้จ่ายดครงการอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งาน 
  กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ    
 30,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 รวมโอนลดทั้งสิ้น  866,1๐๐.- บาท 

  โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโครงการ 
  ขยายเขต จ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค เข้าหมู่ที่ 1 ต าบลแม่อิง รายละเอียดดังนี้ 

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  134,100.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  
  663,000.- บาท รวมเป็นเงิน 797,100.- บาท 

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนังห้อง ขนาด 16 นิ้ว  
  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลดงเจน จ านวน 6 ตัว ตัว ในราคาตัวละ 2,000.-  
  (ราคาตามท้องตลาด)  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  12,000- บาท   

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เย็น 7 คิว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
  เล็กสังกัดเทศบาลต าบลดงเจน จ านวน 1 ตู้ ในราคาตัวละ 10,000.- (ราคาตามท้องตลาด)  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  10,000.- บาท   

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 5 ฟุต ขนาดไม่น้อย 
  กว่า 150x75x75 เซนติเมตร หรือสูงกว่า จ านวน 2 ตัว ในราคาตัวละ 5,500.- บาท (ราคา 
  ตามท้องตลาด)  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  11,000.- บาท   

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผนังพิงมีท่ีพักแขน ไม่น้อย 
  กว่า กว้าง 55 เซนติเมตร ลึก 55 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร หรือสูงกว่า  จ านวน 2 ตัว ใน 
  ราคาตัวละ 4,500.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  9,000.- บาท      
  - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ไม้ 4 ช่อง บานพับเปิด มีกุญแจ  
  ขนาด 420 x290x1,150 มิลลิเมตร  จ านวน 8 ตัว ในราคาตัวละ 1,250.- บาท (ราคาตาม 
  ท้องตลาด)  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  10,000.- บาท  



-๑๗- 

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
  (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 17,000.- บาท ตาม 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  17,000.- บาท รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น  
  866,1๐๐.-บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการ 
  ใหม่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 
  โยธา งบเงินอุดหนุน อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่  
  ๑ ต าบลแม่อิง จ านวน ๗๙๗,๑๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  พัดลมติดผนังห้อง 6 ตัว จ านวน ๑๒,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  ตู้เย็น 7 คิว จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  โต๊ะท างาน 5 ฟุต 2 ตัว จ านวน ๑๑,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  เก้าอ้ี 2 ตัว จ านวน ๙,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  ตู้ไม้ 4 ช่อง 8 ตัว จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุมส าหรับการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จ านวน ๑๗,๐๐๐.- บาท 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    ๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินกรณี หมวดเงินอุดหนุน 
                      -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ  -เนื่องจากว่ามีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล       
  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน   
  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   
  ซึ่งในการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน 



-๑๘- 
  อยู่ ๑ รายการ คือโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้าหมู่ที่ ๑ ต.แม่อิง จ านวนเงิน 

๑,๔๙๓,๓๘๕.- บาท ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงิน
อุดหนุน          

  ดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระอ่ืนๆ  
นายกเทศมนตรีฯ – ขอขอบคุณสภาฯ ที่อนุมัติการโอนงบประมาณในครั้งนี้  
ประธานสภาฯ - มีท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

                            ลงชื่อ                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
                                              (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 

                       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
 เมื่อวันที่         เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 
          (นายมานิตย์    ฟักแก้ว) 

 
    ลงชื่อ            กรรมการ 

          (นายสุนทรทัด   พวงค า) 
 

ลงชื่อ            กรรมการ 
        (นายธีระพงศ์     รักษาวงศ)์ 

 
สภาเทศบาลต าบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันที่            เดือน                         พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ลงชื่อ                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


