
                                                                                                                                                           
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่   ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐   น.  
ผู้มาประชุม 
 

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

ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
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นายศุภชาติ  ฟองจ า 
นายยศ   ฟองค า 
นายจักรกริช  วันมหาชัย 
นายเขษมศักดิ์  วงศ์ไชย 
นายพล  ฟองจ า 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นางพัชรียา  แก้วประเสริฐ 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นายแสนยา  สัญญะพันธุ์ 
นายอนุทิน  แก้วเทพ                                   
นายองอาจ  บุญมา 
นางสาววิรัญชนา  วงศ์ไชย 
นายกองจันทร์  ค าเชื้อ 
นายสุพรรณ์  ชื่นวงศ์ 
นายมณฑล  เป็งนวล 

นายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลต าบลดงเจน 
หน.ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานฯ 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3 ดงเจน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 12 ดงเจน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 7 แม่อิง 
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นางสมรัตน์  รัตนปฐม 
นายจิงจิตต์  รัตนปฐม 
นายมุ่ย  ฟองจ า 
นายชัยชนะ  วงศ์ไชย 
นายสิงห์  วงศ์ไชย 
นายพิชิตชัย  พวงจ า 
นายจันทร์  สุวรรณ 
นายมี  ฟองค า 
นายค า  ฟองค า 
นายจ านง  ธิตา 
นายทวน  ฟักแก้ว 
นายนวลจันทร์  ศรีติสาร 
 

 
 
หมู่ 7 แม่อิง 
หมู่ 7 แม่อิง 
หมู่ 3 ดงเจน 
หมู่ 3 ดงเจน 
หมู่ 3 ดงเจน 
 
หมู่ 7 แม่อิง 
ผู้ใหญ่บ้านม. 2 ดงเจน 
 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ดงเจน 
หมู่ 2 ดงเจน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ -การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑                   
                     ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่   
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติเห็นชอบ  ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่าน

มาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมตเิห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ วาระสอง ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ - ตามที่สภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 โดยได้ก าหนดให้วันที่ ๑0-๑1 และ 13 
สิงหาคม 2563 ตั้ งแต่ เวลา  0๘.๓0 - ๑๖.๓0  น.  เป็นวันรับค าเสนอแปรญัตติ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ก าหนดให้วันที่ ๑7  สิงหาคม  ๒๕๖3 เป็นวันประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตตินั้น ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน ยื่นค าแปรญัตติฯ ตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้  

 1.ท่านธีระพงศ์  รักษาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้ยื่นค าแปรญัตติฯ ดังนี้ รายการที่
ขอปรับลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 
ตั้งไว้จ านวน 100,000 บาท ขอแปรลดจ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท ตามรายการ
หน้าที่ 83 
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คณะกรรมการแปร –มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับนายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ ในการแปรลดค่าวัสดุส านักงาน กองคลัง 

จากที่ตั้งไว้ 100,000 บาท ปรับลดลง 30,000 บาท คงเหลือเพียง 70,000 บาท 
 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเจนได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้

ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ  -เนื่องจากงานคลังมีความจ าเป็นต้องใช้กระดาษในการปริ้นใบเสร็จจึงได้ตั้งงบประมาณไว้ จึง

ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ    -ขอมติในท่ีประชุมท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรลดค่าวัสดุส านักงาน  
มติในท่ีประชุม -เห็นชอบในการแปรลด 7 เสียง เห็นชอบคงร่างเดิม 2 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
 2.ท่านสุพิชญ์  โพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน ไดยื่นค าแปรญัตติฯ ดังนี้ รายการที่ขอ

ปรับลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จ านวน 2,119,000 บาท ตามรายการ
หน้าที่ 99 โดยแปรลดเหลือ 0 บาท และแปรเพ่ิมในงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 
2,119,000 บาท ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน ได้ให้ความยินยอมในการแปรลดแปรเพ่ิม
ดังกล่าวแล้ว 

คณะกรรมการแปร –มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับนายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง ในการแปรลดการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
เปิดข้างเทท้าย จ านวน 2,119,000 บาท โดยแปรเพ่ิมเป็นงบกลาง เงินส ารองจ่าย จ านวน 
2,119,000 บาท ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน ได้ให้ความยินยอมในการแปรลดแปรเพ่ิม
ดังกล่าวแล้ว  

 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเจนได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายกเทศมนตรีฯ –เนื่องจากรถบรรทุกขยะที่มีอยู่ 3 คัน ใช้งานมานานหลายปีแล้ว ระบบไฮโดรริกเสียได้ซ่อมแซม
บ่อยจึงต้องการรถบรรทุกขยะเพ่ิมเพ่ือใช้งานอีกคัน จึงขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ    -ขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรลดค่าครุภัณฑ์
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย  

มติในท่ีประชุม -เห็นชอบในการแปรลด 7 เสียง เห็นชอบคงร่างเดิม 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 ๓.ท่านประยูร  ชวนคิด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้ยื่นค าแปรญัตติฯ ดังนี้ รายการที่ขอ

ปรับลดแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จ านวน 2,500,000 บาท ตามรายการหน้าที่ 100 โดย
แปรลดเหลือ 0 บาท และแปรเพ่ิมในงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 2,500,000 บาท 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน ได้ให้ความยินยอมในการแปรลดแปรเพ่ิมดังกล่าวแล้ว 

คณะกรรมการแปร –มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับนายประยูร ชวนคิด ในการแปลลดการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) 
จ านวน 2,500,000 บาท โดยแปรเพิ่มเป็นงบกลาง เงินส ารองจ่าย จ านวน 2,500,000 บาท 

 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเจนได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายกเทศมนตรีฯ –เนื่องจากรถ EMS ที่ใช้รับ-ส่งผู้ป่วย มีสภาพการใช้งานที่ยาวนาน แอร์ก็เสียท าให้ไม่สะดวกใน
การรับ-ส่งผู้ป่วย จึงขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ    -ขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรลดค่าครุภัณฑ์
รถพยาบาล (รถตู้)  

มติในท่ีประชุม -เห็นชอบในการแปรลด 7 เสียง เห็นชอบคงร่างเดิม 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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 4.ท่านธีระพงศ์  รักษาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้ยื่นค าแปรญัตติฯ ดังนี้ รายการที่

ขอปรับลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร ตั้งไว้จ านวน 30,000 บาท ขอแปรลด จ านวน 
10,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท ตามรายการหน้าที่ 112 

คณะกรรมการแปร –มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับนายธีระพงศ์  รักษาวงศ์ ในการแปรลดค่าวัสดุการเกษตร กอง
ช่าง จากที่ตั้งไว้ 30,000 บาทท ปรับลดลง 10,000 บาท คงเหลือเพียง 20,000 บาท  

 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลดงเจนได้ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ  
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายกเทศมนตรีฯ –ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 30,000 บาทนั้น เพ่ือที่จะได้จัดซื้อต้นไม้ ดอกไม้ ไว้ประดับ
ป้าย อาคาร สถานที่ ในช่วงงานวันพ่อ วันแม่ ปีใหม่ สงกรานต์ จึงขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา
ด้วย 

 ประธานสภาฯ    -ขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติในการแปรลดค่าวัสดุ
การเกษตร กองช่าง 

มติในท่ีประชุม -เห็นชอบในการแปรลด 7 เสียง เห็นชอบคงร่างเดิม 4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
          ๔.๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 วาระท่ีสามให้ตรา 
  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 หรือไม ่
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็น       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖4 หรือไม ่
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง    
ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม ่
ประธานสภาฯ -๕.๑ การแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 - ขอเชิญท่านปลัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ -เนื่องจากกองคลัง โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 
  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 8 ตัว   
 ในราคาตัวละ 4,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ 36,000.-  
 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซ่ึงได้ก าหนดขนาดผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริง คือ มีพนักพิงหลัง  
 มีที่วางแขน 2 ด้าน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 95 ซม. หรือสูงกว่า ขออนุมัติแก้ไข  
 เป็น มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 95  ซม. หรือสูงกว่า ตามระเบียบ  
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ  
 แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2543 ข้อที่  2๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน  
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ   
 เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -เนื่องจากกองการศึกษา โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งรายการใหม่ในการประชุมสมัยวิสามัญ  
  สมัยที่1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ  
 การศึกษา  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 

  



-5- 
 ตู้เย็น  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว  จ านวน  1 ตู้  ในราคาตัวละ 10,000.-บาท 

  (ราคาตามท้องตลาด)  ตั้งเป็นรายการใหม่  จากเงินรายได้  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  ขอแก้ไขรายละเอียดใหม่ ดังนี้ 

 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้  
 ในราคาตัวละ 9,000.-บาท จากเงินรายได ้9,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 
ณ ธันวาคม 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2541  และแก้ ไข เพ่ิ ม เติม  พ .ศ . 2543 หมวดที่  4  การโอนและแก้ ไข
 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อที่  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
 สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
 อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -ต่อไปการแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.ดงเจน ซึ่งเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ใน
หมวดค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ซึ่งแบบรูปรายการเดิมมี
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพไม่สอดคล้องกับองค์อาคารเดิม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับแบบรูป
รายการใหม่ เพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธงีบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2543  ข้อที่  2๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -๕.๒ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน 
 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม 
เลขานุการฯ   โอนลดส านักปลัดเทศบาล 

 ๑.หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าเงินเดือนพนักงาน หน้า ๕๒ เพ่ือเป็น
  เงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ า ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน สังกัดส านักปลัด 
  เทศบาล จ านวน ๑๓ อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๔,๗๓๑,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๘๕๔,๐๗๐ 
  บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น   
  ๗๑๙,๐๗๐ บาท 

 ๒.หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า หน้า ๕๒ เพ่ือเป็น
  ค่าจ้าง ลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ให้แก่ ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักปลัดเทศบาล  
  จ านวน ๑ อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จ านวน  ๒๐๓,๕๒๐  บาท  คงเหลือ  ๔๑,๙๘๐  บาท  
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๓๒,๙๘๐ 
  บาท 



-6- 
 ๓.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

  นอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หน้า ๕๓ เพ่ือเป็นค่าตอบแทน  
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีงานเร่งด่วน และมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ราชการ หรือวันหยุดให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดส านัก 
  ปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

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

 ๔.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบัน  
  พระมหากษัตริย์  หน้า ๕๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่า 
  จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าของรางวัล ค่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ  
  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  
  ค่าจ้างเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือ   
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๑.๔/ว ๒๑๒๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ปรากฏ
  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

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

 ๕.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า ๕๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
  นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา ฯ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก 
  สภาเทศบาล เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏใน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐  บาท 

 ๖. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมฯ  
  หน้า ๕๕ เพ่ือจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง 
  เจ้าพระบรมราชินีนาถ ปี ๒๕๖๓ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 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 
  เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๖๖๑ ลงวันที่ 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 
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 ๘. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

  ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หน้า ๕๕ เพ่ือ 
  เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐา 

 ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ  
  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

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

 ๙. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
 หน้า ๕๖  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่งต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น แม่แรง ยางนอก  

  ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ วัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่ 
  จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยน ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
  บริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๕๐,๐๐๐  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐  
  บาท 

 ๑๐. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       
  หน้า ๕๖  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย 
  ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์มถ่ายรูป ค่าล้าง – อัดรูป ถ่าน ผ้าที่ใช้เขียนป้าย  
  แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป รูปสี ขาว – ด า ที่ได้จากการล้าง อัด หรือขยายจากป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ต่าง ๆ เพื่อใช้โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน หรือกิจกรรมที่จัดท า (ปรากฏในแผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป 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 ลักษณะค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย หน้า ๕๗   
  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับงานภาคสนาม เช่นรองเท้า เสื้อ ถุงมือ เสื้อกันฝน  
  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

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

 ๑๒. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน้า ๖๑ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
  ของ อปพร. ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ อปพร.     
  ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๒๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ปรากฏใน 
  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 *** 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 
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 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท   

  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๐.- บาท 
 ๑๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ลักษณะค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า  หน้า ๕๗ เพ่ือ 

  เป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลดงเจน หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแล 
  ของเทศบาลต าบลดงเจน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔๕,๑๑๕.๗๒ บาท 
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น   
  ๑๐๕,๑๑๕.๗๒ บาท 

 ๑๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค ลักษณะค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่ายค่าน้ าประปา ค่าน้ า 
  บาดาล  หน้า ๕๗ เพ่ือเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลดงเจน หรืออาคารสถานที่ 
  ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลดงเจน รวมถึงการให้บริการประชาชน (ปรากฏใน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๗๘,๑๗๘.๓๒ บาท 
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  
  ๖๖,๑๗๘.๓๒ บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น   ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
                   โอนเพิ่มรายการใหม่กองช่าง 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบเงิน 
  อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

1. อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเจน 
 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๔ ต าบลดงเจน  

  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา) 

 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการ 
  โอนทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

 2. อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเจน 
 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๕ ต าบลดงเจน  

  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา) 

 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน
  ทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

 3. อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดงเจน 
 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดงเจน  

  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา) 

 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน
  ทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
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 4. อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑๒ ต าบลดงเจน 

 เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคเข้า หมู่ที่ ๑๒ ต าบลดงเจน  
  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับอุสาหกรรมและการโยธา) 

 *** ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการ 
  โอนทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๑,๒๐๐,๐๐๐.- 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 – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      โอนลดกองคลัง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
 พนักงาน หน้า 58  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ 2 ,114,๒8๐ 
 บาท  งบประมาณก่อนโอน 882 ,499 บาท  โอนลดจากเงินรายได้  จ านวน 600,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณ คงเหลือจากการโอน 282,๔99 บาท 

  รวมยอดโอนลดจากเงินรายได้  600,๐๐๐ บาท  
   โอนเพิ่ม  ตั้งเป็นรายการใหม่ 

 - กองช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูม ิ
  ภาค สาขาพะเยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้าหมู่ที่ 1 ต าบลแม่อิง จ านวน 
 300,000 บาท 
 2. เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาคเข้าหมู่ที่ 2 ต าบลแม่อิง จ านวน 
 300,000 บาท  รวมยอดโอนเพ่ิมจากเงินรายได้  600,๐๐๐  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 -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองคลัง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      โอนลดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า  ประเภท เงินเดือนพนักงาน หน้า 65 (ปรากฏในแผนงาน  
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้   
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 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๑,510,32๐.- บาท  งบประมาณ 

  คงเหลือ 440,895.- บาท โอนลด  250,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน   
 190,895.-บาท  

 - 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 ใช้สอย และวัสดุ  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร หน้า 66 (ปรากฏ 
  ในแผนงานสาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ 
  12,200.- บาท โอนลด 10,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 2,20๐.- 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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้า 67 (ปรากฏในแผนงาน 
  สาธารณสุข) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ 
  14,987.61 บาท โอนลด 14,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 987.61 บาท  

 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม หน้า67 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
 80,525.- บาท โอนลด 29,1๐7.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 51,418.- 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 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  
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 - 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  365,107.- บาท 
 ตั้งรายการใหม่ 
 - หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุน โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 

  ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เข้าหมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นเงิน 
  อุดหนุนโครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เข้าหมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อิง  
  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
 โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) 

 *** ตั้งรายการใหม่ จากเงินรายได้ จ านวน  365,107.- 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 -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองสาธารณสุขและ 
  สิ่งแวดล้อม เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      โอนลดกองช่าง 

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

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้จ านวน ๒,๑๗๐,๔๔๐.-บาท คงเหลือ๕๑๑,๘๘๐,.- บาท 
  โอนลดจากเงินรายได้จ านวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๒๖๑,๘๘๐.-  
  บาท 
   ๒. หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ๕๕๐,๐๐๐.- 
   บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จ าเป็น เช่นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพ่ือเยียวยา 
   พนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือ  
   ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓ /ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และค่าจ้างเหมาบริการ 
   เพ่ือให้ผู้ได้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้าง 
   เหมาสูบน้ า ค่าจ้างแบกหาม สัมภาระ ค่าออกแบบ ค่าบริการจ ากัดปลวก ค่าจ้างผู้เสนอแบบ และ
   ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท กองช่าง ปรากฏใน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
   รายละเอียดดังนี้   
            ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๕๕๐,๐๐๐- บาท คงเหลือ ๕๔,๓๕๕.-  บาท         
  โอนลดจากเงินรายได้จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๒๔,๓๕๕.- บาท  

 ๓.หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถที่ 
  อยู่ในความดูแลของกองช่าง ตามหนังสือที่ ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒    
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     ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท หน้าที่ ๗๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

  และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดดังนี้   
 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐,๐๐๐- บาท คงเหลือ ๖,๕๕๗.๘๑.-  บาท         

  โอนลดจากเงินรายได้จ านวน ๖,๕๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๕๗.๘๑.- บาท  
 ๔. หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย          

  หมวดอ่ืนๆ จ านวน ๓๐,๐๐๐ .- บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า 
  พาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ทั้งใน 
  ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตามหนังสือสั่งการให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
  พนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ฯลฯ ที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้า 
  รับการอบรมสัมมนา หรือมีการโอนย้าย และมีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ 
  ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๒๔,๙๘๗.๖๑.- บาท         
  โอนลดจากเงินรายได้จ านวน ๒๑,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๓,๙๘๗.๖๑.- บาท  

 ๕.หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย        
  หมวดอ่ืนๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือเป็นค่า 
  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลต าบลดงเจน ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๗๙    
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  อุตสาหกรรมและการโยธารายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๕๒,๒๙๖.๖๕.- บาท         
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๕๒,๒๙๖.๖๕.-  
  บาท  
   ๖.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 
   ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิทช์  ฟิว โคมไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยน 
   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของเทศบาล ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ 
   สื่อสาร เครื่องไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่น ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ แบตเตอรี่แห้งให้กับเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ 
   สื่อสาร รวมทั้งไฟฉาย และถ่านไฟฉาย ให้กับเครื่องขยายเสียง ม้วนเทป ล าโพง ไมโครโฟน และ 
   วัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
   โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ๑๙๐,๐๑๐.- บาท     
  โอนลดจากเงินรายได้จ านวน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๑๐,๐๑๐.-  
  บาท       

 ๗.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามัน
  ทาสี  ไม้ ทินเนอร์ สีสะท้อนแสง แปลงลงสี ตะปู ค้อน ฯลฯ ส าหรับใช้ในการจัดเตรียมงานพิธี
  ต่างๆที่เทศบาลต าบลดงเจนจัดขึ้น และใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองช่าง 
  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดดังนี้   
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 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ๒๐๙,๐๘๕.-บาท           

  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๑๐๙,๐๘๕.-  
  บาท 

 ๘. หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และ
  ขนส่งต่างๆ ของเทศบาล เช่น แม่แรง ยางนอก - ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์/
  รถจักรยานยนต์ วัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
  โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รายละเอียดดังนี้   

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทคงเหลือ ๕๐,๐๐๐.-บาท          
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   ๙.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.- บาท หน้าที่ ๗๖  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ 
   วัสดุการเกษตร เช่นสายยางรถน้ า  พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้  
   จอบ พลั่ว เสียม ปุ๋ย กรรไกร แต่งต้นไม้ สารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืช  
   ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก็สพิษ สปริงเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง  
   และจัดสวนภายในบริเวณส านักงาน และที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลดงเจน ตั้งจ่ายจากเงิน 
   รายได้ กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
   อุตสาหกรรมและการโยธา  

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาทคงเหลือ ๓๐,๐๐๐.-บาท          
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   ๑๐.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หน้าที่ ๗๖ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการ 
   โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม 
   ถ่ายรูป ค่าล้างอัดรูป ถ่าน ผ้าที่ใช้เขียนป้าย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป รูปสีขาว – ด า ที่ได้จากการ 
   ล้างอัด หรือขยายจากป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อใช้โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน  
   หรืองานกิจกรรมที่จัดท า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ 
   โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาทคงเหลือ ๒๕,๐๐๐.-บาท          
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- บาท 

 ๑๑.หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  หน้าที่ ๗๖ ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่า 
  จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการส าหรับงานภาคสนาม เช่น รองเท้า เสื้อ ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่าย 
  จากเงินรายได้ กองช่างปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
  อุตสาหกรรมและการโยธา 

 ***ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐.- บาทคงเหลือ ๒๐,๐๐๐.-บาท          
  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- บาท 

 รวมยอดโอนลด ๗๘๒,๕๐๐.-บาท   
 ตั้งรายการใหม่ 
 ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร           

  ไหล่ทางลูกรังหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร (ซอย๒ ถึงซอย๔) หมู่ที่ ๒ ต าบล 
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 ดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเจน)  ตั้งจ่ายจาก 

  เงินรายได้ (กองช่าง) 
 ***ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้  ๕๓๐,๒๐๐.-บาท.  
 ๑.๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐เมตร                

  ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๗ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว                
  จังหวัดพะเยา (ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดงเจน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 

 ***ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้  ๒๕๒,๓๐๐.-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 -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองช่าง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      โอนลดกองการศึกษา 

 - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
  หน้า 61  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,102,080.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 
  อุดหนุน จ านวน 879,960.- บาทงบประมาณคงเหลือ 314,890.- บาท โอนลด 130,000.-  
  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 184,890.- บาท 

 - หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
  หน้า 61 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 78,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
  28,000.- บาท โอนลด 18,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 10,000.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการต่า งๆที่จ าเป็น           
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 62  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  งานกองการศึกษา  
  รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 150,000.- บาท งบประมาณ  
 คงเหลือ 86,000.- บาท โอนลด 70,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 16,000.-   
 บาท 

 - หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หน้า 63  วัสดุ 
  ส านักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000.- บาท งบประมาณ  
  คงเหลือ 9,514.- บาท โอนลด 2,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 7,514.-   
 บาท 

 - หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 63         
  งานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้  
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        *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 50,00๐.- บาท งบประมาณ  

  คงเหลือ 19,150.- บาท โอนลด  19,0๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 150.-บาท  
 - หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า 63  

  โต๊ะสเตนเลส (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  64,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  

 31,00๐.- บาท โอนลด 31,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  
 - หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าวัสดุ  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้า 65 วัสดุ 

  ส านักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) กองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,00๐.- บาท งบประมาณ คงเหลือ  

 30,00๐.- บาท โอนลด 30,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.-บาท  
 - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หน้าที่ 63  

  ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสเตนเลส ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  รายละเอียดดังนี้ 
  *** ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  64,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  

 64,00๐.- บาท โอนลด 33,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 31,000.- บาท  
 รวมโอนลดทั้งสิ้น  333,0๐๐.- บาท 

  โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโครงการ 
  ขยายเขต จ าหน่ายน้ าประปาส่วนภูมิภาค เข้าหมู่ที่ 7 ต าบลแม่อิง รายละเอียดดังนี้ 

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  300,000.- บาท   
 -แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

  ส านักงาน โต๊ะเหล็ก ขาสวิงล็อค 4 มุม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ยาว 74 สูง 118   
  เซนติเมตร จ านวน 30 ตัวๆละ 1,100.- บาท เป็นเงิน 33,000.- บาท 

 ***ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จ านวน  33,000.- บาท   
 รวมยอดโอนเพ่ิมทั้งสิ้น 333,๐๐๐ 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 -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองการศึกษา เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ    ๕.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินกรณี หมวดเงินอุดหนุน 
                      -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ  -เนื่องจากว่ามีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล       
  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน   
  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว   
  ซึ่งในการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน 
  อยู่ 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 
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  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ต.ดงเจน จ านวนเงิน 300,000.-บาท            
  ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน          
  ดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ต.ดงเจน จ านวนเงิน 300,000.-บาท            
  ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน          
  ดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน จ านวนเงิน 300,000.-              
                      บาท ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 12 ต.ดงเจน จ านวนเงิน 300,000.-              
                      บาท ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ต.แม่อิง จ านวนเงิน 300,000.- บาท     
                      ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ต.แม่อิง จ านวนเงิน 300,000.- บาท     
                      ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 ต.แม่อิง จ านวนเงิน 365,107.- บาท     
                      ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
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ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  - โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 ต.แม่อิง จ านวนเงิน 300,000.- บาท     
                      ดังนั้นจึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนดังกล่าว    
                      จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่   
  มีผมขอมติในท่ีประชุมด้วย 
มติในท่ีประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  -๕.4 การขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้     
                    ผูกพันและได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา        

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่  
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกนิอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก 

 จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 

 ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 ๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)     

 ๓. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)   

 ๔. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
  เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  

 รวมทั้งหมดจ านวน  ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
  โครงการที่ขออนุมัติสภาในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๒ ประจ าปี ๒๕๖๓            
  จ านวน ๒ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
  ไหล่ทางลูกรังหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร (ซอย ๒ ถึงซอย ๔) หมู่ที่ ๒ ต าบล   
  ดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงิน ๕๓๐,๒๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองร้อยบาท 
  ถ้วน) 
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  ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐เมตร ยาว   
  ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๗ ต าบลแม่อิง อ าเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงิน ๒๕๒,๓๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 รวมทั้งหมดจ านวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๒,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้า 
  ร้อยบาทถ้วน) 

 รายการทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติกันเงินขอให้สภาฯพิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 -มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง 
ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  
 
                   ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 

                                ลงชื่อ                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
                                                  (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
 

   เมื่อวันที่             เดือน     กันยายน        พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

     ลงชื่อ               ประธานกรรมการ 
           (นายมานิตย์    ฟักแก้ว) 
 

 
        ลงชื่อ            กรรมการ 

            (นายสุนทรทัด    พวงค า) 
 
 

           ลงชื่อ                   กรรมการ 
           (นายธีระพงศ์     รักษาวงศ)์ 

 
สภาเทศบาลต าบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่            เดือน                        พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 ลงชื่อ                                         ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 

(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


