
                                                                                                                                                           
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2563 
วันที่   27  กุมภาพันธ์  2563 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 
 ล าดับที่             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   
        1 
        2 
        3 
        4 
        5 
        6 
        7 
        8 
        9 
       10 
       11 

     ผู้ลาประชุม 
                1.                                    

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

รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
 
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง   

1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
   10 
   11 

       12 
       13 
     
  
     

นายศุภชาติ  ฟองจ า 
นายยศ   ฟองค า 
นายจักรกริช วันมหาชัย 
นายเขษมศักดิ์  วงศ์ไชย 
นายพล  ฟองจ า 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นางกรรณิกา  สุริยะวงค์ 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.แสงระวี  กัลยา 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย 
นายศักย์ศรณ์  ธนะจักร 
นายชนันวัฒน์  ละออ 

                                  
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลต าบลดงเจน 
หน.ส านักปลัดเทศบาล 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
ผอ.กองการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นวก.คอมพิวเตอร์ 
หน.ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00   น. 
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
รองประธานสภาฯ -วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รองประธานสภาฯ –นายมานิตย์  ฟักแก้ว ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจนได้ลากิจส่วนตัว ผมนาย

สุนทรทัด  พวงค า ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจนท าหน้าที่ประธานสภาฯ แทน
ในการประชุมวันนี้ 

 1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
                     1.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
                     1.3 รายงานการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                     1.4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงเจน (พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                     1.5 รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                     1.6 รายงานการจัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม 2562 
รองประธานสภาฯ -ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบใน

การรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   3   กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี   5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปี 2563 จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัย

ในปี 2563 มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2564 
และมีก าหนดกี่วัน 

รองประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
เลขานุการฯ  -ขอชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 20  
นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ การ
ประชุมสามัญ  และการประชุมวิสามัญ ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  ให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น า
ความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งปี พ.ศ. 2563 เหลืออีก 3 สมัย คือ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3  
สมัยที่ 4  และสมัยแรกของปี 64 ซึ่งเท่าที่ผ่านมาสมัยที่ 2 จะเป็นเดือนพฤษภาคม สมัยที่ 3 จะ
เป็นเดือนสิงหาคม สมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน ไปก าหนดสมัยแรกของปีต่อไปคือปี 2564 จะ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ขอให้ที่ประชุมได้เสนอ 
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นายสามารถ  ฟองจ า  - ผมขอเสนอ 
 - สมัยที่ 2  ปี 2563 วันที่ 1 – 30  พ.ค.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยที่ 3  ปี 2563  วันที่ 1 – 30  ส.ค.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยที่ 4  ปี 2563  วันที่ 1 – 30  พ.ย.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 1 ก.พ – 2 มี.ค. 64 มีก าหนด 30 วัน 
รองประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 
สท.ณรงค์ฤทธิ์  สิงห์แก้ว -ขอรับรอง 
สท.ประทีป  วางฐาน -ขอรับรอง 
รองประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม - สมัยที่ 2  ปี 2563 วันที่ 1 – 30  พ.ค.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยที่ 3  ปี 2563  วันที่ 1 – 30  ส.ค.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยที่ 4  ปี 2563  วันที่ 1 – 30  พ.ย.  63 มีก าหนด 30 วัน 
 - สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 1 ก.พ – 2 มี.ค. 64 มีก าหนด 30 วัน 
 5.2 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและ
 สิ่งก่อสร้าง เชิญท่าน เลขานุการสภาฯได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ    - ส านักปลัดเทศบาลขอโอนลดตามรายการดังต่อไปนี้ 

    -หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเป็น  
     หน้า 53 เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเยียวยา
     พนักงานจ้างกรณีลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด  
     ที่ มท 0809.2/ว1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 และค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างท า
     การอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช้การประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
     และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างแบบหาม สัมภาระ        
     ค่าออกแบบ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้เสนอแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น  
     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  
     จ านวน  1,120,000  บาท  คงเหลือ 861,306 บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน 30,000   
     บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น 831,306 บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น 30,000.- 
     บาท โอนเพิ่มรายการใหม่ ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ 
     ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือ เป็น 
     ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลดงเจน (ปรากฏในแผนงาน 
     บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  30,000  บาท 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  
     พ.ศ. 2553 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ 
     อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรีฯ - ขอเพ่ิมเติมจากท่านปลัด เนื่องจากพ้ืนส านักงานกระเบื้องดีดตัวออกจึงขอให้ทางสภาเทศบาลฯ  
     อนุมัติงบปรับปรุงพ้ืนส านักงาน  
สท.ประยูร  ชวนคิด –ช่างไม่มีการตรวจสอบไม่ควบคุมงาน หรือว่าอย่างไรถึงไม่ได้มาตรฐานแบบนี้ 
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นายกเทศมนตรีฯ- ผู้รับเหมาก็ท าตามแบบแปลนที่ก าหนด ตอนส่งมอบงานก็อยู่ในสภาพที่ปกติ รับประกันงาน 
    ก่อสร้าง 2 ปี ซึ่งตอนนี้เกินระยะเวลาที่รับประกัน 
รองประธานสภาฯ –อยากจะถามช่างว่าถ้าซ่อมเสร็จแล้วจะคงทนหรือไม่ ปูกระเบื้องหรือว่าจะปูด้วยหินอ่อนแบบ 
    ไหนจะคงทนกว่า 
นายชนันวัฒน์  ละออ –เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศหนาวท าให้กระเบื้องหดตัวและดีดตัวออก ถ้าเทียบ 
    ระหว่างกระเบื้อง และหินอ่อน หินอ่อนจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาฯ ว่าจะอนุมัติ 
    แบบไหน ที่ประมาณการนี้จะเป็นการปูกระเบื้องท าการซ่อมแซมรื้อท าเป็นโซนๆ เป็นห้องๆ ไป 
    แต่ถ้าจะปูหินอ่อนก็ต้องท าการประมาณราคาใหม่ 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มตใินที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  - กองการศึกษาขอโอนลดตามรายการดังต่อไปนี้  
    โอนลดกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ      
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
    หมวดอ่ืนๆ   หน้าที่ ๐๗๑  ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัด 
    ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร น้ าดื่ม น้ าแข็ง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง 
    กับโครงการ ฯลฯ  รายละเอียดดังนี้ ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน   
    200,000.- บาท  คงเหลือ  200,000.- บาท   โอนลดจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 200,000.- 
    บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  200,000 บาท 
    โอนเพิ่มตั้งรายการใหม ่ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ 
    ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็น 
    ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลดงเจน  ตั้งจ่ายรายการใหม่จาก 
    เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  200,000 บาท รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น 200,000.- บาท 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3   
       พ.ศ. 2553 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ 
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่

มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืน ๆ 
รองประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามพูดคุยหรือไม่ 
นายกเทศมนตรีฯ -ขอสรุปโครงการงบประมาณ ปี 2563 ที่ให้หมู่บ้านละ 300,000 บาท จ านวน 11 โครงการ ได้ 
  ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 4 โครงการ คือ  
  1.โครงการถนน คสล. ซ.บ้านนายอินเหลา ม. 9 ดงเจน  
  2.โครงการถนน คสล. พร้อมราง คสล. ม. 7 แม่อิง 
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  3.โครงการลานเอนกประสงค์ ม.10 ดงเจน 
  4.โครงการเสริมไหล่ถนน คสล. สายทางข้ึนวัดสันป่าเหียง 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 
  1.โครงการผาปิดราง คสล. พร้อมราวกันตกบริเวณโรงสีชุมชน ม. 12 ดงเจน 
  2.โครงการราง คสล. ซ.1 ม.7 แม่อิง 
  3.โครงการราง คสล. ซ.บ้านนายลวง ตันกูล ถึงบ้านนางนิตยา เรียบร้อย 
  ส่วนโครงการขยายเขตประปาเข้าม. 4 ต.ดงเจน และ ม. 5 ต.ดงเจน อุดหนุนให้การประปาส่วน 
  ภูมิภาคต้องรอให้เงินอุดหนุนเข้ามาก่อนถึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
ประธานสภาฯ    - มีท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  
 
 
    
                    ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 

                            ลงชื่อ                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
                                              (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 
 
                

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ. 2563 

 
    ลงชื่อ           ประธานกรรมการ 

          (นายมานิตย์    ฟักแก้ว) 
 

    ลงชื่อ         กรรมการ 
          (นายสุนทรทัด   พวงค า) 

 
ลงชื่อ        กรรมการ 

        (นายธีระพงศ์     รักษาวงศ)์ 
 

สภาเทศบาลต าบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่            เดือน                         พ.ศ. 2563 

 
 ลงชื่อ                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 

(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


