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ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
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 นายมานิตย์  ฟักแก้ว 
 นายสุนทรทัด  พวงค า 
  นายประยูร  ชวนคิด 
 นายจันทร์  สองศรีใส 
 นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง 
 นายสามารถ  ฟองจ า 
 นายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์แก้ว 
 นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์ 
 นายประทีป  วางฐาน 
 นายรุ่งโรจน์  ส าราญใจ 
 นายศิวะนนท์  ชอบจิต 
 นายสุพจน์  วงศ์ไชย 

ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
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นายศุภชาติ  ฟองจ า 
นายยศ   ฟองค า 
นายจักรกริช วันมหาชัย 
นายเขษมศักดิ์  วงศ์ไชย 
นายพล  ฟองจ า 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นายองอาจ  บุญมา 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางพัชรียา  แก้วประเสริฐ 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
นายชนันวัฒน์  ละออ 

                     
                        
                                            

นายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ปลัดเทศบาลต าบลดงเจน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หัวฝ่ายบริหารงานคลัง 
หน.ส านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองศึกษา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2563 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการ    
                   รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมตเิห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   3 กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว –ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี   5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญทางท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเจนได้ แถลงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจนทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะ
 ผู้บริหารของเทศบาลต าบลดงเจน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
 เทศบาลต าบลดงเจนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดงเจนจึงขอ
 ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 90,311,926.08 บาท 
       1.1.2 เงินสะสม จ านวน  68,264,682.50 บาท 
       1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 30,594,375.88 บาท 
       1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 
รวม 0 บาท 
       1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการรวม 0 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้างจ านวน  12,700,465.01 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563       
  (1) รายรับจริง จ านวน  55,227,866.47 บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร จ านวน 202,210.00 บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  347,372.80 บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  568,222.60 บาท 
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       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  0 บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  143,424.00 บาท 
       หมวดรายได้จากทุน จ านวน  0 บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  24,661,655.07 บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  29,304,982.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,508.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 41,407,686.70 บาท ประกอบด้วย 
       งบกลาง  จ านวน  16,410,587.00 บาท 
       งบบุคลากร  จ านวน  12,913,879.00 บาท 
       งบด าเนินงาน  จ านวน  5,904,316.38 บาท 
       งบลงทุน  จ านวน  1,538,579.32 บาท 
       งบรายจ่ายอื่น จ านวน  0 บาท 
       งบเงินอุดหนุน  จ านวน  4,640,325.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,508.00 
บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,030,467.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0 บาท 
ต่อไป ค าแถลงงบประมาณในส่วนของรายรับ ของเราแยกเป็นส่วนของราย ได้จัดเก็บเอง    
ประมาณการปี  2564 
 หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ 473,000.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้  377,000.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้  750,000.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้  105,500.00 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บทั้งสิ้น ประมาณการไว้  1,705,500.00 บาท 
ต่อไปเป็นรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  ประมาณการไว้  30,295,000.00 บาท 
 รวมรายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้  
 30,295,000.00 บาท 
ต่อไปเป็นรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการไว้  35,497,511.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้นประมาณการรายรับของปีงบประมาณ  2564  จ านวน  67,498,011.00 บาท 
ต่อไปค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแยกออกเป็น 
 งบกลาง  25,229,160.00 บาท 
 งบบุคลากร 21,663,780.00 บาท 
 งบด าเนินงาน  12,463,371.00 บาท 
 งบลงทุน  4,749,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน  3,392,700.00 บาท 
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รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  67,498,011.00 บาท ซึ่งการตั้งงบประมาณครั้งนี้เราใช้จากการตั้งงบแบบ
สมดุลรายรับรายจ่ายเท่ากัน   ต่อไปเป็นการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2564  
ด้านบริหารงานทั่วไป แยกออกเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายไว้  17,318,060.00 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้   110,000.00 บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แยกเป็น 
 แผนงานการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้  7,333,251.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข  ตั้งจ่ายไว้  9,415,780.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้  1,520,000.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายไว้  40,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายไว้  1,047,000.00 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ แยกเป็น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายไว้  5,484,760.00 บาท 
ด้านการด าเนินงานอื่น แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง ตั้งจ่ายไว้  25,229,160.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น ตั้งจ่ายไว้  67,498,011.00 บาท ในส่วนของการแถลงงบประมาณโปรดดูรายละเอียด
ในร่างเทศบัญญัติตั้งแต่หน้าที่ 1 ถึงหน้า 66 

ประธานสภาฯ  - ในเวลานี้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้ว ขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ ถ้ามีข้อสงสัย
หรืออยากจะซักถามอะไรเชิญสอบถามได้ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 

มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 
 เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ - 5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจ้ง 
เลขานุการสภาฯ  - หลังจากสภารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564ขั้นตอนต่อไปให้

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นจึงให้สภาฯ 
หาข้อสรุปก่อนว่าจะมีจ านวนเท่าไหร่ระหว่าง 3 คน ถึง 7คน ถ้าได้ข้อสรุปแล้วถึงจะเริ่มการสรร
หา 

นายสุนทรทัด  พวงค า- เสนอจ านวน 3  คน 
ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 
นายจันทร์  สองศรีใส -ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายรุ่งโรจน์ ส าราญใจ  -ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  

จ านวน 3 ท่าน  
มติในท่ีประชุม -มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3  ท่าน เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง  
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เลขานุการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอ
ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม วิธีเลือกโดยเริ่มจาการเสนอชื่อคนที่ 1 ก่อนถ้ามีการการเสนอชื่อเพียงคนเดียว
ถือว่าคนนั้นได้รับเลือก แต่ถ้ามีการเสนอชื่อหลายคนต้องมีการแข่งขัน ท าอย่างนี้ไปจนถึงคนท่ี 3  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
นายสุนทรทัด  พวงค า  - ขอเสนอนายสุพจน์  วงศ์ไชย 
นายจันทร์  สองศรีใส - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายประยูร  ชวนคิด – ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้
 ถือว่านายสุพจน์  วงศ์ไชยเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายสุพิญช์  โพธิ์ทอง  - ขอเสนอนายจันทร์  สองศรีใส 
นายสุนทรทัด  พวงค า - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายรุ่งโรจน์  ส าราญใจ – ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้
 ถือว่านายจันทร์  สองศรีใสเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายสุพจน์  วงศ์ไชย – ขอเสนอนายสุนทรทัด  พวงค า 
นายสุพิญช์  โพธิ์ทอง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายธีระพงศ์ รักษาวงศ ์ - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอชื่อคณะกรรการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้
 ถือว่านายสุนทรทัด  พวงค าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ประธานสภาฯ -ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ  5.3 การ   
                      ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ 
เลขานุการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา  
 สามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ 
 ตามระเบียบฯ ข้อที่ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ -ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติด้วย 
นายสุนทรทัด  พวงค า–ขอเสนอวันที่ 10,11,13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
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ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 



นายจันทร์  สองศรีใส - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสุพิญช์  โพธิ์ทอง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ - ท่านใดจะเสนอเห็นควรเป็นอย่างอ่ืนอีก ถ้าไม่มี   ขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้วันที่  10,11,13 สิงหาคม 2563 เป็นวันยื่นแปรญัตติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่

เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ -สรุปก าหนดวันยื่นแปรญัตติในวันที่ 10,11,13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน  
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.4  การก าหนดวันประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 256๔ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ 3 ให้ความเห็นชอบ  
เลขานุการฯ -ขอชี้แจงการที่จะก าหนดการประชุมวาระ 2 และ 3 ต้องมีระยะเวลาเพ่ือให้คณะกรรมการแปร

ญัตติได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการยื่นแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติประชุมแล้วเสร็จ
ต้องท าเป็นรายงานการประชุมเพ่ือรายงานต่อประธานสภาเทศบาล พร้อมกับร่างเทศบัญญัติฉบับ
ที่มีการแก้ไข และประธานสภาฯจะต้องส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) ข้อ 50 จึงขอสมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณา 

นายสุพิญช์  โพธิ์ทอง –ขอเสนอว่าควรประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องท างานได้
อย่างเต็มที ่

ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 
นายประยูร  ชวนคิด- ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายรุ่งโรจน์ ส าราญใจ - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้วันที่  25  สิงหาคม 2563  เป็นวันประชุมวาระที่  2 และวาระที่ 3  เห็นชอบ 

11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ - การประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระที่ 2 ขั้น

แปรญัตติ และวาระ 3  ก าหนดเป็นวันที่ 25  สิงหาคม  2563 เวลา  09.00  น. ขอแจ้งให้ในที่
ประชุมทราบและจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.5 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ  โอนลดส านักปลัดเทศบาล 

 หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าเงินเดือนพนักงาน หน้า ๕๒ เพ่ือ 
  เป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ า ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงาน สังกัดส านัก 
  ปลัดเทศบาล จ านวน ๑๓ อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จ านวน ๔,๗๓๑,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๘๙๑,๐๗๐ บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๗๐  
  บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  ๓๗,๐๐๐.- บาท 
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                   โอนเพิ่มรายการใหม่ส านักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน                 



                   ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง 
 ๑. สายดับเพลิง 
 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง จ านวน ๑ เส้น ในราคาเส้นละ ๑๒,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้อง 

  ตลาด) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ข้อต่อทองเหลือง 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๑๒,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.หัวฟ๊อกหัวฉีดชนิดปรับฝอย 

 เพ่ือเป็นค่าจัดหัวฟ๊อกหัวฉีดชนิดปรับฝอย จ านวน ๑ หัว ในราคาเส้นละ ๒๕,๐๐๐ บาท (ราคา 
  ตามท้องตลาด) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 ๑.สามารถปรับลักษณะน้ าให้เป็นล าตรง หรือฝอยและม่านน้ าได้ 
 ๒.สามารถปรับอัตราการไหลของน้ า ๔ จังหวะ 
 ๓.ท าจากวัสดุไม่เป็นสนิม และแข็งแรงทนทาน 
 ๔.ปรับขนาดการฉีดและปรับปริมาณน้ า 
 ๕.ทางน้ าเข้าเป็นเกลียว NH ๑.๕” มีข้อต่อ แบบสวมเร็ว ขนาด ๒.๕” 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๒๕,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐  บาท รวมยอดโอนเพ่ิมทั้งสิ้น  ๓๗,๐๐๐.- 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 ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของส านักปลัด เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ  โอนลดกองคลัง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน 
  พนักงาน หน้า ๕๘ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ 2,114,280 บาท 
  คงเหลือ ๘๙๓,๔๙๙ บาท  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
  หลังการโอนทั้งสิ้น ๘๘๒,๔๙๙ บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  ๑๑,๐๐๐.- บาท 
                   โอนเพิ่มรายการใหม่กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์       
                   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จ านวน ๒ ใบราคาใบละ ๕,๕๐๐ บาท รวม    
                   เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) รวมยอดโอนเพิ่มจากเงินรายได้ จ านวน ๑๑,๐๐๐          
                   บาท                 

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

-8- 
 



  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่าย  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของส านักปลัด เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี   6   เรื่องอ่ืนๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
 -อภิปรายอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการใช้เงินเหลือจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   -ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ 
 
                   ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่            เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

 
    ลงชื่อ        ประธานกรรมการ 

         (นายมานิตย์    ฟักแก้ว) 
 

        ลงชื่อ           กรรมการ 
         (นายสุนทรทัด   พวงค า) 

 
ลงชื่อ          กรรมการ 

        (นายธีระพงศ์     รักษาวงศ)์ 
 

สภาเทศบาลต าบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่            เดือน     สงิหาคม    พ.ศ. 2563 

 
 

 ลงชื่อ                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


