
                                                                                                                                                         
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมยัที่  ๒  ครั้งที่  1  ประจำป ี256๔ 
วันที่   ๑๓  สิงหาคม  256๔ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่             ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง   
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 นายมานิตย์  ฟักแก้ว 
 นายสุนทรทัด  พวงคำ 
 นายธีระพงศ์  รักษาวงศ ์
 นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง 
 นายยุทธนา  ฟองคำ 
 นายมานพ  เผ่าเครื่อง 
 นายชุมพล  ชื่นวงศ์ 
 นายอัฐพล  สำเนียง  
 นายอุทิศ  ศรวีิชัย 
 นายกิตติศักดิ์  วงศ์ไชย 
 นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข 
 นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
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นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ
นายสุริยะ  ฟองคำ 
นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย 
นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ 
นายบุญเที่ยง  เย็นจิต 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นายองอาจ  บุญมา 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางกรรณิกา  สุริยะวงค์ 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
นายแสนยา  สัญญะพันธ์ุ 

                     
                        
                                            

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรฯี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หัวฝ่ายพัฒนารายได้ 
หน.สำนักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองศึกษา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
ผอ.กองช่าง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1  ประจำป ี256๔   
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ ๓ 
 ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ ๔ 
 ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ 
 ๔. แนะนำตัวพนักงานเทศบาล รายนางมัชรีญา  วงค์ชัย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามญั สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี 

256๔  เมื่อวันที่ 2๕  พฤษภาคม  256๔ 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการ    
                   รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่   3 กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว –ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๕ วาระแรก ขั้นรับหลักการ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลดงเจนได้ แถลงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๕ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่
 ผู้บริหารของเทศบาลตำบลดงเจน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
 เทศบาลตำบลดงเจนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงเจนจึงขอ
 ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
 แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังต่อไปน้ี 
 1.สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.256๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี ้
       1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน ๙๗,๗๙๕,๙๕๐.๔๓ บาท 
       1.1.2 เงินสะสม จำนวน  ๗๗,๖๘๓,8๓๕.๓5 บาท 
       1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 3๑,๗๖๘,๘๕5.8๗ บาท 
       1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ 
รวม ๒๒๑,๒๐๗.๒๒ บาท 
       1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน ๓ โครงการรวม 
๓๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้างจำนวน  1๐,๓๐๘,๒๗๔.๒0 บาท 
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2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563                                            
     (๒.1) รายรับจริง จำนวน  ๖5,๘๖๔,๐๗๐.๕๘ บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร จำนวน 2๔๕,10๑.๙๘ บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  3๙๒,2๓๒.80 บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน  8๒๓,๔๓๗.๙๗ บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน  0 บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  1๕๖,๗๖4.00 บาท 
       หมวดรายได้จากทุน จำนวน  0 บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  ๓๑,1๕๗,๒๑๐.๘๓ บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  ๓๓,๐๘๙,๓๒๓.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 57,508.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จำนวน ๕๘,0๓๔,๒๐๓.๙๖ บาท ประกอบด้วย 
       งบกลาง  จำนวน  ๒๒,๓41,5๕๐.๗๖ บาท 
       งบบุคลากร  จำนวน  1๗,๒๖๖,๗๕๕.00 บาท 
       งบดำเนินงาน  จำนวน  ๗,๘๕๗,๘๙๕.๕3 บาท 
       งบลงทุน  จำนวน  ๒,๒๙๖,๔๓9.32 บาท 
       งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน  0 บาท 
       งบเงินอุดหนุน  จำนวน  ๘,๒๗๑,๕๖3.๓๕ บาท 
       งบรายจ่ายอ่ืน  จำนวน  ๐ บาท 
     (๒ .4 ) รายจ่ายที่ จ่ ายจากเงินอุดหนุนที่ รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 
57,508.00 บาท 
     (๒.5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,030,467.00 บาท 
     (๒.6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0 บาท 
     (๒.7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0 บาท 
     (๒.7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้จำนวน  0 บาท 
ต่อไป คำแถลงงบประมาณในส่วนของรายรับ ของเราแยกเป็นส่วนของรายได้จัดเก็บ เอง    
ประมาณการปี  256๕ 
 หมวดภาษีอากร ประมาณการไว้ 3๒๐,000.00 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้  3๖๔,๗00.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ประมาณการไว้  ๘๔0,000.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ประมาณการไว้  1๒5,500.00 บาท 
 รวมรายได้จัดเก็บเอง ประมาณการไว้  1,๖5๐,๒00.00 บาท 
ต่อไปเป็นรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  ประมาณการไว้  30,๓๑๐,000.00 บาท 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการไว้           
30,๓๑๐,000.00 บาท 
ต่อไปเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการไว้  35,๓๔๕,5๖๐.00 บาท 
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 รวมทั้งสิน้ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ  256๕  จำนวน  67,๓๐๕,๗๖๐.00 บาท 
ต่อไปคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งแยกออกเป็น 
 งบกลาง  2๗,๒๕๗,๖๗๕.00 บาท 
 งบบุคลากร 21,6๑๘,๑80.00 บาท 
 งบดำเนินงาน  1๔,๗๗๖,๐7๐.00 บาท 
 งบลงทุน  ๑,๑๖๐,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนนุ  ๒,๔9๓,๘๓๕.00 บาท 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  67,๓๐๕,๗๖0.00 บาท ซึ่งการตั้งงบประมาณครั้งนี้เราใช้จากการตั้งงบแบบ
สมดุลรายรับรายจ่ายเท่ากัน   ต่อไปเป็นการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 256๕  
ด้านบริหารงานทั่วไป แยกออกเป็น 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตัง้จ่ายไว้  17,๕๒๖,๙00.00 บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้   ๒๘0,000.00 บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แยกเป็น 
 แผนงานการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้  7,๖๕๙,๓๖5.00 บาท 
 แผนงานสาธารณสุข  ตั้งจ่ายไว้  ๖,๘๙๕,๖๖0.00 บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้  ๘๗0,000.00 บาท 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายไว้  ๒๖0,000.00 บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายไว้  ๕๑๐,000.00 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ แยกเป็น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายไว้  ๖,๐4๖,๑60.00 บาท 
ด้านการดำเนินงานอื่น แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง ตั้งจ่ายไว้  2๗,2๕๗,6๗๕.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น ตั้งจ่ายไว้  67,๓๐๕,๗๖๐.00 บาท ในส่วนของการแถลงงบประมาณโปรดดู
รายละเอียดในร่างเทศบัญญัติตั้งแต่หน้าที่ ๓ ถึงหน้า 111 

ประธานสภาฯ  - ในเวลานี้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้ว ขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าจะรับหลักการหรือไม่ ถ้ามีข้อสงสัย
หรืออยากจะซักถามอะไรเชิญสอบถามได ้ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  256๕ 
 เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ - 5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตต ิขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ  - หลังจากสภารับหลักการร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๕ ขั้นตอนต่อไปให้

แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจด็คน ดังนั้นจึงให้สภาฯ 
หาข้อสรุปก่อนว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ระหว่าง 3 คน ถึง 7คน ถ้าได้ข้อสรุปแล้วถึงจะเริ่มการสรร
หา 

นายอุทิศ  ศริวิชัย- เสนอจำนวน 3  คน 
ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 

-๕- 



 
นายยุทธนา  ฟองคำ -ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายชุมพล  ชื่นวงศ์  -ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  

จำนวน 3 ท่าน  
มติในที่ประชุม -มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3  ท่าน เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง  
เลขานุการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีที่สมาชกิสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้
เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีเลือกโดยเริ่มจาการเสนอช่ือคนที่ 1 ก่อนถ้ามกีารการเสนอช่ือเพียงคน
เดียวถือว่าคนนั้นได้รับเลือก แต่ถ้ามีการเสนอช่ือหลายคนต้องมีการแข่งขัน ทำอย่างนี้ไปจนถึงคน
ที่ 3  

ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
นายสุพิญช์  โพธิ์ทอง – ขอเสนอนายชุมพล  ชื่นวงศ์ 
นายอุทิศ  ศรีวิชัย - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย – ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ือคณะกรรการแปรญัตติคนที ่1 อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้
  ถือว่าชุมพล  ชื่นวงศ์เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
นายอุทิศ  ศรีวิชัย – ขอเสนอนายยุทธนา  ฟองคำ 
นายสุพิญช์  โพธ์ิทอง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายมานพ เผ่าเครื่อง – ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ือคณะกรรการแปรญัตติคนที ่2 อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้

ถือว่านายยุทธนา  ฟองคำเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
นายอุทิศ  ศรีวิชัย – ขอเสนอนายมานพ เผ่าเครื่อง 
นายยุทธนา  ฟองคำ - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายอัฐพล  สำเนียง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอช่ือคณะกรรการแปรญัตติคนที ่3 อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีก ให้
  ถือว่านายมานพ เผ่าเครื่องเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
ประธานสภาฯ -ขณะนี้ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5  ข้อ  5.3 การ   
                      กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ 
เลขานุการฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา  
 

-๖- 



 
 สามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ 
 ตามระเบียบฯ ข้อที่ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ประธานสภาฯ -ขอให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติด้วย 
นายสุนทรทัด  พวงคำ–ขอเสนอวันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 
นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์ - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสุพิญช์  โพธ์ิทอง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ - ท่านใดจะเสนอเห็นควรเป็นอย่างอื่นอีก ถ้าไม่ม ี  ขอมติในที่ประชุม 
มติทีป่ระชุม - มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2564 เปน็วันย่ืนแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-

16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 

เลขานุการฯ -สรุปกำหนดวันยื่นแปรญัตติในวันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน ส่วนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะประชุมวัน
ไหนจะมีหนังสือแจ้งอีกครัง้หนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.4  การกำหนดวันประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 256๕ วาระที ่2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ 3 ให้ความเห็นชอบ  

เลขานุการฯ -ขอชี้แจงการที่จะกำหนดการประชุมวาระ 2 และ 3 ต้องมีระยะเวลาเพื่อให้คณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการยื่นแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติประชุมแล้วเสร็จ
ต้องทำเป็นรายงานการประชุมเพื่อรายงานต่อประธานสภาเทศบาล พร้อมกับร่างเทศบัญญัติฉบับ
ที่มีการแก้ไข และประธานสภาฯจะต้องส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาฯ ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554) ข้อ 50 จึงขอสมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณา 

นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ –ขอเสนอว่าควรประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทำงานได้อย่างเต็มที่ 

ประธานสภาฯ -ขอผู้รับรอง 
นายสุนทรทัด พวงคำ - ขอรับรอง (ยกมือ) 
นายสุพิชญ์ โพธ์ิทอง - ขอรับรอง (ยกมือ) 
ประธานสภาฯ   - สมาชิกสภาท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้วันที่   25  สิงหาคม 2564  เป็นวันประชุมวาระที่   2 และวาระที่  3  

เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

-๗- 



 
เลขานุการฯ - การประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระที่ 2 ขั้น

แปรญัตติ และวาระ 3  กำหนดเป็นวันที่ 25  สิงหาคม  2564 เวลา  09.00  น. ขอแจ้งให้ใน
ที่ประชุมทราบและจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.5 การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       สำนักปลัดเทศบาล 
                    โอนลด 

 ๑. หมวดเงนิเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก หน้า  
  ๖๗ เพื่อเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ ๒๘,๘๐๐ บาท และเงินเดือนรองนากย 
  เทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา อัตราเดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท/อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี           
  รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 
  สภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล เกิน ๒๕ - ๕๐ ล้านบาท (ปรากฏใน 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จำนวน  ๗๒๕,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๒๘๐,๑๐๔  บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน ๑๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น   
  ๑๒๑,๑๐๔  บาท 

 ๒.หมวดเงินเดือนลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงนิค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
  นายก/รองนายก หน้า ๖๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 
  ๖,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา อัตรา 
  เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ 
  ประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง 
  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  และการจ่ายคา่เบ้ียเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์รายได้ของ 
  เทศบาล เกิน ๒๕ - ๕๐ ล้านบาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื ๗๑,๑๓๐ บาท โอน 
  ลดจากเงินรายได้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๓๑,๑๓๐  บาท 

 ๓.หมวดเงินเดือนลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง 
  นายก หน้า ๖๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท และ 
  เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ อัตรา อัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท ตาม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่น  

-๘- 
 
 ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา           
          เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
          ค่าเบีย้เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล เกิน ๒๕ -   



          ๕๐ ล้าน บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลอื  ๗๑,๑๓๐  บาท  โอน
  ลดจากเงินรายได้ จำนวน ๑,๐๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  ๗๐,๐๙๐  บาท 

รวมยอดโอนลดทั้งสิน้  ๒๐๐,๐๔๐.- บาท 

 โอนเพิ่มรายการใหม่สำนักปลัดเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทนุ 
 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภณัฑ์สำนักงาน 

๑. เครื่องโทรสาร 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๗,๔๙๐ บาท (ราคาตาม 

  ท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-รับส่งแฟกซข์นาดกระดาษ A ๔ 
-ความเร็วในการพิมพ์กระดาษขนาด A ๔ (ขาวดำ) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐แผน่/นาท ี
-มีถาดป้อนอัตโนมัต ิ
-สามารถสแกนเอกสารได ้
-เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  

 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้ จำนวน ๗,๔๙๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  
  ๗,๔๙๐  บาท 

๒.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
 เพื่อเปน็ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด  

  ดังนี้ 
 -ผ้าม่านกันแสง UV  ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๓๑๐x๒๗๕ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ราว จำนวน ๒ ชุด 
 -ผ้าม่านกันแสง UV  ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๑๙๐x๒๗๕ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ราว จำนวน ๒ ชุด 

-ผ้าม่านกันแสง UV  ๒ ผืน ขนาดผืนละ ๑๘๐x๒๗๕ เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ราว จำนวน ๑ ชุด 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้ จำนวน ๑๔,๖๕๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๔,๖๕๐  บาท 
 
 
 

-๙- 
 
 ๓.ตู้กระจกบานเลื่อน 

 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๕ ตู้ ในราคาตูล้ะ ๕,๐๐๐ บาท (ราคา 
  ตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๕x๔๐๕x๘๗๕ มิลลิเมตร   
-มีชั้นวางของ ๒ ชั้น สามารถปรับระดับช้ันวางได้   
-เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  



 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 
  ทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐  บาท 

๔.ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด ในราคาชุดละ ๒๒,๐๐๐ บาท (ราคาตาม 

  ท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-มีโครงสร้างของโต๊ะทำจากไม้   
-มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๑๐๐x๗๔ เซนตเิมตร   
-มีลิ้นชักสำหรบัเก็บของแยกจากโต๊ะทำงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ลิ้นชัก แบบมีล้อเลื่อน 
-มีโต๊ะต่อข้างสำหรับวางเอกสารได ้
-มีความแข็งแรงทนทาน เคลือ่นย้ายไดส้ะดวก   

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๐  บาท 
 ๕.เก้าอีผู้้บรหิาร 

 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว ในราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-เป็นเก้าอี้ผู้บริหารบุนวมหุ้มด้วยหนังแท้   
-สามารถปรับเอนได้   
-ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบโช้ค 
-ขนาดของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๕x๑๑๐ เซนติเมตร  
-ขาเก้าอี้ ๕ แฉก มีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก 
-เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่ จากเงินรายได้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน

ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 

-๑๐- 
 

 ๖.เก้าอีส้ำนักงาน 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ในราคาตัวละ ๒,๕๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 -เป็นเก้าอี้สำนักงานมีหลังพิงขนาดกลางแบบผ้าตาข่าย  
 -ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบโช้ค 
 -ขนาดของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๖๐x๖๕x๙๕ เซนติเมตร  
 -ขาเก้าอี้ ๕ แฉก ปลายขามีลอ้ 
 -มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้  จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลงัการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 



 ๗.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท (ตาม 

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
 -เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
 -ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ 
 -ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซ ี
 -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า 
 -ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว 
 -ใบมีดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๑,๐๐๐  บาท 
  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 ๘.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ใน 

  ราคาชุดละ ๑๕,๓๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) โดยม ี
  รายละเอียด ดังนี ้

 -ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิว้ หรือ ๗๒x๙๖ นิ้ว หรือ ๘๔x๘๔ นิ้ว หรอื ๘๙x๙๒ นิ้ว หรือ ๖x๘ 
 ฟุต หรือ ๗x๗ ฟุต 
  

 
-๑๑- 

 
-จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ 
 โวลต์ ๕๐ เฮรติซ์ 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จำนวน ๑๕,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๕,๓๐๐  บาท 
  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

 ๙.เครื่องสูบนำ้ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง 

  ในราคาเครื่องละ ๑๗,๘๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) โดยมี
  รายละเอียด ดังนี ้

 -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
 -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) 
 -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด 
 -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต 
 -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  



 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้  จำนวน ๓๕,๖๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลงัการโอน 
  ทั้งสิ้น  ๓๕,๖๐๐  บาท 

 ๑๐.เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน ๔ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท  

  (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 -เป็นเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ 
 -ถังสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร 
 -เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
 ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้  จำนวน ๔๔,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลงัการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๔๔,๐๐๐  บาท 
 รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๔๐.- บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

  ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
-๑๒- 

 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของสำนักปลัด เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      กองการศึกษา 
                   โอนลด 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
  อื่นๆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 103 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำขบวนแห่เข้าร่วมงาน 
  ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
  30,000.- บาท โอนลด 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
  อื่นๆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 103 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) งานกองการศึกษา  
  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยจุก รายละเอียดดังนี ้

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
  20,000.- บาท โอนลด 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 0.- บาท 

 - หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
  อื่นๆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 103 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  งานกองการศึกษา  
  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสันกู่บัวบก รายละเอียดดังนี้ 



 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
  20,000.- บาท โอนลด 3,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 17,000.- บาท 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น  53,0๐๐.- บาท 
  โอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ 

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
  เล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 6 เครื่อง เครื่อง ในราคาตัวละ 5,500.- (ราคาตาม 
  ท้องตลาด) 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะพัดลมไอเย็น  
๑.สามารถปรบัแรงลมได้ 5 ระดับ 

 ๒.สามารถปรบัส่ายซ้าย - ขวา และหยุดส่วยได้ตามต้องการ 
๓.สามารถตั้งเวลาเปิด - ปิดอัตโนมัติ นานสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 
๔.มี TEMPERATURE DISPLAY แสดงอุณหภูมิโดยรอบ 
๕.เพิ่มพลังความเย็นด้วยระบบ COOL 
๖.มี FILL WATER ไฟเตือนเมื่อระดับน้ำในถังต่ำกว่าที่กำหนด 

 ๗.มี DIMMER ปรับลดระดับแสงสว่างจอแสดงผล 
 ๘.มีระบบตดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อไฟฟ้ารั่ว 
 ๙.ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณภูมิสูงด้วย เทอร์มอล ฟิวส์ (Thermal  
 Fuse) 

-๑๓- 
 

 ๑๐.มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริง่ (Ball Bearing) 
 ๑๑.ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 
 ๑๒.ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐาน 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ๑๓.ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 40X47X93 ซม. 
 ๑๔.ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว 
 ๑๕.บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 
 ๑๖.ความเร็วรอบ 1,282 รอบ/นาท ี
 ๑๗.แรงดันไฟฟ้า 220V 50 Hz 
 ๑๘.กำลังไฟฟ้า 118 วัตต ์
 ๑๙.กระแสไฟฟา้ 0.58 แอมป ์

 ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จำนวน  33,000- บาท   

 - แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
  ชนิด Network ให้แก่ กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน  
  2 เครื่อง เครื่องละ 10,000.- บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
  จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที 12  
  พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

 ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได้  จำนวน  20,000.- บาท   



   รวมยอดโอนเพ่ิมท้ังสิน้ 53,0๐๐.-บาท   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
  ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของกองการศึกษา เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ        กองคลัง 
                     โอนลด 

-หมวดเงินเดือน เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  
 -ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติตั้งไว้ 2 ,435,400 บาท โอนลดครั้งที่ 2 ลว. 28 ธันวาคม 2563          
 จำนวน 130,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,068,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 366,500 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,090,640 บาท คงเหลือ 1,090,760 บาท โอนลดจากเงิน
 รายได้ 15,000 บาท 

  รวมยอดโอนลดจากเงินรายได้ 1๕,๐๐๐  บาท  
 
 
 

-๑๔- 
 

  โอนเพิ่มเป็นรายการตั้งใหม่ 

-หมวดค่าครุภณัฑ ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 

 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  

 เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์



- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-fi (IEEE 802.116, 3, n) ได้ 

- มีดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โอนเพิ่ม 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 รวมยอดโอนเพิ่มจากเงินรายได้  1๕,๐๐๐  บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

  ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของกองคลัง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
 
 

-๑๕- 
 

ระเบียบวาระที่   6   เรื่องอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่งอื่น ๆ   
นายสุนทรทัด พวงคำ –ฝากเรื่องป้ายเข้าเทศบาล ม.๙ สันป่ากอก และประตูทางเข้าเทศบาลขอให้ทำประตูปิด-เปิด

ให้เรียบร้อยด้วย และซ่อมระบบกระจายเสียงไร้สายให้ใช้งานได้เหมือนเดิม 
ประธานสภาฯ   -ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ้
 
                   ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สภุากาวี) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมือ่วันที่            เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 256๔ 

 
    ลงชื่อ        ประธานกรรมการ 

         (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 
 



        ลงชื่อ           กรรมการ 
         (นางสาวสายรุ้ง  พวงษ์คำ) 

 
ลงชื่อ          กรรมการ 

        (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 
 

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
เมื่อวันที่            เดือน     สิงหาคม    พ.ศ. 256๔ 

 
 

 ลงชื่อ                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


