
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

วันที่   ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง   
1 
2 
3 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 นายมานิตย์  ฟักแก้ว 
 นายสุนทรทัด  พวงค า 
 นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์ 
 นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง 
 นายยุทธนา  ฟองค า 
 นายมานพ  เผ่าเครื่อง 
 นายชุมพล  ชื่นวงศ์ 
 นายอัฐพล  ส าเนียง  
 นายอุทิศ  ศรีวิชัย 
 นายกิตติศักดิ์  วงศ์ไชย 
 นางณัฐณิชชญา  บ ารุงสุข 
 นางสาวสายรุ้ง  พงษ์ค า 

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

 
 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล            ต าแหน่ง   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
 
 
 
 

นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ
นายสุริยะ  ฟองค า 
นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย 
นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ 
นายบุญเที่ยง  เย็นจิต 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นายปริญญา  ทะจักร์ 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางจีรา  ทวีโชค 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
 

                     
                        
                                            

นายกเทศมนตรีต าบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ปลัดเทศบาลต าบลดงเจน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หน.ส านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองศึกษา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
 
 
 
 
 

  



                                                 
 

-๒- 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๕  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ -การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑                   
                     ประจ าปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่   
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติเห็นชอบ  ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่าน

มาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ   ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ วาระทีส่อง ขั้นแปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ - ตามที่สภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ โดยได้ก าหนดให้วันที่ ๑๕-๑๗  
สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงเจน  
เป็นวันรับค าเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ก าหนดให้วันที่ ๑๘  สิงหาคม  
๒๕๖๕  เป็นวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงให้
ทางสภาทราบ  

นายยุทธนา  ฟองค า –เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจนตามท่ีสภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 
โดยได้ก าหนดให้วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล เป็นวันรับค าเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการ แปรญัตติฯ ได้ก าหนดให้วันที่  18  
สิงหาคม  2565  เป็นวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ปรากฏว่าไม่ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลดงเจนและนายกเทศมนตรีต าบลดงเจน ยื่นค าแปรญัตติฯ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี  2566  แต่อย่างใด  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2554) ข้อ 50  เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น   รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและ
มติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา   เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติมีข้อสรุปว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติฯ   
 



-๓- 
 
ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใดๆ ขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ  

ประธานสภาฯ    -ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 
                      ในที่ประชุมว่าเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
          ๔.๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ วาระท่ีสามให้ตรา 
  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ หรือไม ่
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็น       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ หรือไม ่
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง    
ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ข้อ 5.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในในงบลงทุน และการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ์
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       กองการศึกษาโอนลด 

- งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดงบด าเนินงาน 
ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  หน้า 103  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(กอง
การศึกษา)(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 2561 – 2565 หน้า 97 ข้อ 3 ) รายละเอียดดังนี้ 
ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ   
50,000.- บาท โอนลด 48,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 2,000.- บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  48,0๐๐.- บาท 
โอนเพิ่ม 
- กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ หน้าที่ 090  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นเงนิอุดหนุน
การจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลต าบลดงเจน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(กองการศึกษา) (อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 2561 – 2565 หน้า 89 ข้อ 13) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้  จ านวน 36,435.- 
บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 1,457,400.- บาท  คงเหลือ  364,812.- บาท  โอนเพ่ิม
จากเงินรายได้  จ านวน 14,๐๐๐.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอน  378,812.- บาท 
โอนเพิ่มตั้งรายการใหม ่

  - แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่จากเงินรายได ้ จ านวน  34,000.- บาท รวมเป็นเงิน 34,000.- บาท 
- แผนงานการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 17,000.- 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000.- บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

-๔- 



พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น 48,0๐๐.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดทีท่ าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองการศึกษา เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ       กองช่างโอนลด 

๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินปรับปรุงเงินเดือน ลักษณะเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภท 
ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง จ านวน  ๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
รายละเอียดดังนี้ ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้จ านวน ๒,๒๗๙,๗๖๐.-บาท คงเหลือ 
๑,๒๐๑,๕๒๘.-บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑,๐๙๙,๘๔๘.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
การโอน ๑๐๑,๖๘๐.- บาท 
๒. งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน หน้าที่ ๑๐๗  ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.- บาท          
เพ่ือเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านในแก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง ตลอดจนผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กอง
ช่าง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๒๑๖,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๐๔,๐๐๐.-
บาท  โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๔,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๐.- 
บาท 
๓. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งๆ เพ่ือเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่         
นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับกลาง ) ในอัตราเงินเดือนละ ๕,๖๐๐.- บาท 
หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท ซึ่งถือ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ 
จ านวน ๑๐๓,๒๐๐.-บาท คงเหลือ ๕๒,๘๐๐.-บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๕๒,๘๐๐.-
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังการโอน  ๐.- บาท 

 ๔. หมวดค่าวัสดุ หน้าที่ ๑๑๐ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ 
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของเทศบาล เช่น แม่แรงยางนอก - ยางในรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ วัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เปลี่ยน ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ฯลฯ ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๙๙ ,๔๖๐.-บาท             
โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๗๔,๕๘๑.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน ๒๔,๘๗๙.- บาท 

-๕- 



๕.งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร หน้าที่  ๑๐๗                      
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า เพ่ือเป็น 
เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานสังกัด 
กองช่าง ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ 
๒๔,๒๗๑.-บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๔,๒๗๑.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน  
๐.- บาท 
๖.งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ านาญ หน้าที่ 
๑๐๗ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้รับบ านาญ ได้
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้ จ านวน 
๒๕,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๕,๐๐.-บาท โอนลดจากเงินรายได้ จ านวน ๒๕,๐๐.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังการโอน  ๐.- บาท รวมยอดโอนลดจากเงินรายได ้๑,๓๘๐,๕๐๐.-บาท   

 

ตั้งรายการใหม่ 
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ 
กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๕๘,๕๐๐.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.๑เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 ๑). ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 

   ๒). ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ า 
 ๓). รายละเอียดประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 

(๑) แผงสวิตซ์ ๑ อัน 
(๒)โวลติมิเตอร์ ๑ อัน 
(๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน 
(๔) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด 
(๕)สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑ อัน 
(๖) คัตเอาต์ ๑ อัน 
(๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด 
(๘)ฟรีเควนซีมิเตอร์ ๑ อัน (ส าหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 

๔) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
(๑) ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดยกเดียว ๕๐ เฮิรตซ์  ส าหรับเครื่องก าเนินไฟฟ้าขนาดน้อย
กว่า ๑๐ กิโลวัตต ์
(๒) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ์ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย 
๕๐ เฮิรตซ์  ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไมน่้อยกว่า  ๑๐ กิโลวัตต ์
(๓) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control)  
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

-๖- 



      -ไม่เกิน +๕, -๕% ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต ์
-ไม่เกิน +๒.๕, -๒.๕ % ส าหรบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ 

 

(๔) ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
(๕) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งก าลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 

๕) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
หมายเหตุ :  ๑ kVA = ๐.๘ kW 

     การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
๑. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า    
๒.การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์ พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความ
ร้อนออกจากหม้อน้ าไปสู่ภายนอกห้อง 

     ๓. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
 

    ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้ ๕๘,๕๐๐.-บาท   
๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
๒.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายทางกวนอิม บ้านสันต้นตุ้ม ปากรางกว้าง ๑.๒๐ ม.            
ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๓๑.๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่อิง  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

 

  ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได ้ ๘๓๕,๐๐๐.-บาท  
๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หมู่ที ่๓ ต าบล

แม่อิง  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้  ๔๘๗,๐๐๐.-บาท 
รวมยอดตั้งรายการใหม่ จ านวน ๑,๓๘๐,๕๐๐.-บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ของกองช่าง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลดงเจน ได้

ขออนุมัติโอนงบประมาณ  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,000 
บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ า แรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งได้ราคาจากการสืบราคาตาม
ท้องตลาด และสภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
นั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายการดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รายละเอียดประกอบค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว  ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์(เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง) ตามค าชี้แจง
งบประมาณดังกล่าวได้  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-๗- 
 ค าชี้แจงเดิม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  



- ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน 1 เครื่อง ในอัตราตัวละ 25,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - เครือ่งฉีดน้ าแรงดันสูงแบบใช้แรงดันของเหลว 
  - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2600 วัตต์ ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
  - แรงดันน้ าไม่น้อยกว่า 160 บาร์ 
  - อันตราการไหลของน้ าไม่น้อยกว่า 580 l/h 
  - สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
  - สายปืนฉีดน้ ายาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
  - ระบบมอเตอร์มีระบบดูดน้ า 
  - หัวปั้ม 4 หัว สายฉีดน้ าเสริมใยเหล็ก 
  - แบบเคลื่อนที่ 
  - อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
  ค าชี้แจงใหม่ 

 - ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  
  จ านวน 1 เครื่อง ในอัตราตัวละ 25,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - เครือ่งฉีดน้ าแรงดันสูงแบบใช้แรงดันของเหลว 
  - ใช้แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 
  - ให้แรงดันน้ าไม่น้อยกว่า 160 บาร์ 
  - อันตราการไหลของน้ าไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง 
  - สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
  - สายปืนฉีดน้ ายาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
  - แบบเคลื่อนที่ 
  - อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง     ค า
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน
สิบห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เห็นชอบ 11 เสียง  ไม่

เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
๕.๒ การขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ียังมิได้ก่อหนี้     

                    ผูกพัน 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา        

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔  
-๘- 



 พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

 หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม ตามที่สภาเทศบาลต าบลดงเจน ได้มีมติในการโอนเงินงบประมาณของการช่างตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายทางกวนอิม บ้านสันต้นตุ้ม ปากรางกว้าง ๑.๒๐ ม.            
ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๓๑.๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่อิง  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงิน  
๘๓๕,๐๐๐.-บาท จงึขออนุมัติกันเงินขอให้สภาฯพิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ -๒. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หมู่ที ่๓ ต าบล

แม่อิง  อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงิน  ๔๘๗,๐๐๐.-บาท จึงขออนุมัติกันเงินขอให้สภาฯ
พิจารณาด้วย 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติในท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
เลขานุการสภาฯ ๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             

หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ 
กิโลวัตต์ จ านวน ๑ เครื่องๆละ ๕๘,๕๐๐.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.๑เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 ๑). ขนาด ๕ กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 

   ๒). ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ า 
 ๓). รายละเอียดประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 

(๑) แผงสวิตซ์ ๑ อัน 
(๒)โวลติมิเตอร์ ๑ อัน 
(๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน 
(๕) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด 
(๕)สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑ อัน 
(๖) คัตเอาต์ ๑ อัน 
(๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด 

-๙- 



 
(๘)ฟรีเควนซีมิเตอร์ ๑ อัน (ส าหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป) 

๔) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป 
(๑) ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดยกเดียว ๕๐ เฮิรตซ์  ส าหรับเครื่องก าเนินไฟฟ้าขนาดน้อย
กว่า ๑๐ กิโลวัตต ์
(๒) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต ์ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย 
๕๐ เฮิรตซ์  ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไมน่้อยกว่า  ๑๐ กิโลวัตต ์
(๓) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control)  
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

      -ไมเ่กิน +๕, -๕% ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต ์
-ไม่เกิน +๒.๕, -๒.๕ % ส าหรบัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ 

 

(๔) ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
(๕) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งก าลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 

๕) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 
หมายเหตุ :  ๑ kVA = ๐.๘ kW 

     การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
๑. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า    
๒.การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์ พร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความ
ร้อนออกจากหม้อน้ าไปสู่ภายนอกห้อง 

     ๓. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 

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

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่            เดือน                 พ.ศ. 256๕ 

 
 
 



 
-๑๐- 

 
 
 

    ลงชื่อ        ประธานกรรมการ 
         (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 

 
 

        ลงชื่อ           กรรมการ 
         (นางสาวสายรุ้ง  พงษ์ค า) 

 
 

ลงชื่อ          กรรมการ 
        (นางณัฐณิชชญา  บ ารุงสุข) 

 
สภาเทศบาลต าบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันที่            เดือน                 พ.ศ. 256๕ 
 
 

 ลงชื่อ                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


