
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐   น.  
ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่         ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง 
     ๑   นายมานิตย์  ฟักแก้ว  สมาชกิสภาเทศบาล 
     ๒   นายสุนทรทัด  พวงคำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๓   นายธีรพงศ์  รักษาวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๔   นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๕      นายมานพ  เผ่าเครื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๖   นายชุมพล  ชื่นวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๗   นายอัฐพล  สำเนียง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๘   นายกิตติศักดิ์  วงศ์ไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ๙   นายยุทธนา  ฟองคำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๐   นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข  สมาชิกสภาเทศบาล 
    ๑๑   นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้ลาประชุม 
ลำดับที ่         ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง 
     ๑   นายอุทิศ  ศรีวชิัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ลำดับที ่          ชื่อ – สกุล         ตำแหน่ง 
    ๑   นายวุฒิชัย  รูปศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    ๒   นายสุริยะ  ฟองคำ  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน      
    ๓   นางณฐัธิดา  วงศ์ไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    ๔   นางดวงทิพย ์ ชาวเหนือ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    ๕    นายบุญเที่ยง  เย็นจิต  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    ๖   นายสัมพันธ์  สุภากาวี  ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน/เลขานุการสภาฯ 
    ๗   นางกรรณิกา  สรุิยะวงศ ์            หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
    ๘   นายอรัญ  อินต๊ะราช  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข   
    ๙   นายอนันต์  นัยติ๊บ                    ผู้อำนวยการกองช่าง   
    ๑๐   นางสาวแสงระวี  กัลยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน   
    ๑๑   นางสาววิรัญชนา  วงศไ์ชย นักจัดการงานทั่วไป   
    ๑๒   นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
   
 



         -๒- 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.            
เลขานุการฯ - ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระ

รัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ ประจำปี 

๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ๑.๑ นายอุทิศ  ศรีวิชัย ลาป่วย 
 ๑.๒ ช่วงนี้แทบทุกหมู่บ้านมีประชาชนติดเชื้อโควิด บ้านแม่อิงท่าร้องพบผู้ติดเชื้อหลายราย

ขอให้ระมัดระวังตนเองด้วย 
 ๑.๓ ทางอำเภอภูกามยาวประกาศงดเผาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์ถึง ๓๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔                   
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่   
   หากไม่มขีอมติเห็นชอบ  ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่   ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่   ๔   เรือ่งที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งต้ังขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่   ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่
 ๕.๑ การกำหนดว่าการประชุมสมัยสามญัประจำปีแต่ละสมัย ในปี ๒๕๖๕ จะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในป ี๒๕๖๕ มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปสีมัยแรกของปี ๒๕๖๖ 
และมีกำหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
ปลัดเทศบาลฯ   - ขอชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ  ๒๐  นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครัง้แรกตามข้อ  ๖  
การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภทคือ การประชุมสามัญ  และการประชุมวิสามัญ   ข้อ  
๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนัน้   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาฯ นำ 

                     ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมยัแรกของแต่ละปี  โดยให้นำความในข้อ  ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  ขอใหท้ี่ประชุมได้เสนอ 

นายสนุทรทัด  พวงคำ รองประธานสภาฯ- ขอเสนอ 
 - สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  พ.ค. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  ส.ค. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  พ.ย. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยแรกของปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑ ก.พ - ๒ มี.ค. ๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน 



-๓- 
 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมด้วย 
มตทิี่ประชุม - มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญตามที่เสนอดังนี้  
 - สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  พ.ค. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  ส.ค. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๕  วันที่ ๑ – ๓๐  พ.ย. ๖๕  มีกำหนด ๓๐ วัน 
 - สมัยแรกของปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑ ก.พ - ๒ มี.ค. ๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน 
 ๕.๒ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างกองคลัง 
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       กองคลังโอนลด 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน  เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ)  

ตามเทศบัญญัติตั้งไว้ ๒ ,๕๐๒ ,๔๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐๙ ,๒๕๙ บาท คงเหลือ 
๒,๐๙๓,๑๖๑ บาท โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน  ๙๗,๑๐๐.- (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)  

   โอนเพิ่ม เป็นรายการใหม ่จำนวน ๔ รายการ  
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชุด
รับแขก จำนวน ๑ ชุด  จากเงินรายได้ จำนวน ๓๙,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 
-  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๓๙,๕๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔ (ธันวาคม ๒๕๖๔) ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑.๑ เป็นชุดรบัแขกไม้มีลายฉลุ มีการลงสีและขัดสีอย่างดี 
๑.๒ ตัวพนักพิงและที่นั่งมีส่วนหนึ่งบุด้วยนวมหุ้มดว้ยหนังเทียมอย่างดี 
๑.๓ ชุดรบัแขกประกอบด้วย 

  -โซฟา ๓ ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐*๗๕*๘๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ตัว 
  -โซฟา ๑ ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐*๗๕*๘๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว 
  -โต๊ะกลาง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐*๖๐*๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว 
  -โต๊ะวางข้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐*๖๐*๔๐ เซนตเิมตร จำนวน ๑ ตัว 

๑.๔ มีความแข็งแรงทนทาน เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
๑,๕ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  รายการ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv จำนวน ๑ ชุด  
จากเงินรายได้ จำนวน ๗,๖๐๐.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv ขนาด ๓๒ นิ้ว เป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏ 
 



-๔- 
 

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๔ (ธันวาคม ๒๕๖๔) ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv 
-ขนาดจอภาพ ๓๒ น้ิว 
-ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖*๗๖๘ พิกเซล 
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ Led Backlight  
-สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart Tv)  
-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟลภ์าพ เพลง และภาพยนตร์ 
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
-เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ 
เครื่อง จากเงินรายได้ ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า ๔.๓ GHz จำนวน ๑ หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

 ๑) เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
     ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า ๒ GB หรือ 

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

-มีหน่วยความจำหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๘๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา่ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย  
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๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๘ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท จากเงิน
รายได้ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

- เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  
มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts)   
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่าย เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ของกองคลัง  เห็นชอบ 

๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ๕.๓ การขอรับความเห็นชอบใช้พ้ืนที่ป่าเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลดงเจน 
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       ขอให้กองสาธารณสุขได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข  -ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลชุมชนฯ  

และได้จัดทำการรับฟังความคิดเหน็กับประชาชน (การประชาคม) ระหว่างวันที่ ๕-๑๕,๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้ประกอบเอกสารการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปา่สงวนแห่งชาติฯ ตั้งอยู่หมู่
ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตฯ จาก
กรมป่าไม้ ซึ่งประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดงเจน ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ได้มีมติเหน็ชอบใน
การใช้พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติฯ เพื่อขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงเสนอสภา
เทศบาลตำบลดงเจนขอความเห็นชอบใช้พ้ืนที่ป่าเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลดงเจน 

ประธานสภาฯ   -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลดงเจนเห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่

เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
๕.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ หมวดครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กองช่าง 

ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       ขอให้ผอ.กองช่างได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
ผอ.กองช่าง -ตามที่ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเจน โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ตามรายงาน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามญั สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา นั้น 
เนื่องจาก กองช่าง ได้กำหนดคุณลักษณะครภุัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง 
และได้ตรวจพบว่าคุณลักษณะครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซย่นต์ มีคุณลักษณะที่ต้องการ          
ซื้อคลาดเคลื่อน ดังนั้น กองช่าง เทศบาลตำบลดงเจน จึงขอแก้ไขจากเดิม เพื่อกำหนด 
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คุณลักษณะใหม่ให้ใช้งานมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนจาก
ต้นไม้หัก โค่นล้มที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงเจน  
แก้ไขจากเดิม 
๑. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง 
- เพือ่เป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายราคาท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
- เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ ๑.๙ แรงม้า ๑.๔ w  
- เครื่องจุถงัน้ำมันไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตร 
- ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว  

 

  แก้ไขเป็น  
 

๑. เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง 
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายราคาท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
- เครื่องยนตเ์บนซิน ๒ จังหวะ 
- บาร์โซ่เลื่อยยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๑.๕๐ นิว้  
- ขนาดโซเ่ลื่อยยนต์ไม่เกิน ๓/๘ นิ้ว  
- เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน ๐.๘ แรงม้า  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหมใ่ห้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม - มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ของสำนักปลัด 

เห็นชอบ  ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ๕.๕ การขอรบัความเห็นชอบ การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก) กองช่าง 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
ผอ.กองช่าง       - ตามที่เทศบาลตำบลดงเจนได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินหมู่ที่ ๑๓ ตำบล
ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน ๒ แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๖-๓-๑๔ ไร่ 
และทาง ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วปรากฏว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้
ทำการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วนก่อนส่งให้ ส.ป.ก. พิจารณาใหม่ 
เพือ่ให้เอกสารประกอบในการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ถูกต้องครบถ้วน กองช่างจึงเห็นควรขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลดงเจนในการใช้ที่ดิน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ขอใช้แปลงที่ดิน ระวาง ๔๙๔๗II๙๘๒๔ แปลงเลขที่ ๑๒ อำเภอภูกามยาว เพื่อการศึกษา

โรงเรียนอนุบาล เนื้อที่ไม่เกิน ๙ ไร่ 



-๗- 
๒. ขอใช้แปลงที่ดิน ระวาง ๔๙๔๗II๙๘๒๖ แปลงเลขที่ ๑๒ อำเภอภูกามยาว เพื่อก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ โรงจอดรถ เนื้อที่ไม่เกิน ๔ ไร่ ๐ งาน ๔๕ ตารางวา 
๓. ขอใช้แปลงที่ดิน ระวาง ๔๙๔๗II๙๘๒๖ แปลงเลขที่ ๑๑๑ อำเภอภูกามยาว เพื่อใช้เป็น

สถานที่จัดนันทนาการ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,สวนสาธารณะ,โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เนื้อที่ไม่เกิน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมตใินที่ประชุม 
มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก) เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ๕.๖ การขอจ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ 
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ - ตามที่ผู้บริหารได้มีนโยบายสั่งการให้กองช่าง ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง เพื่อ

บำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงขอจ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ 
ดังนี ้
๑. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ระบบ

กรองน้ำบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม./ชั่วโมง ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ ำ กรม
ทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๓๒๒,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓ 

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางกวนอิม บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ที่ ๓ 
ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๓๑.๐๐ 
ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) 
งบประมาณ ๘๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิม่เติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔ 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอยโคกหนองนา หมู่ที่ ๓ ตำบล
แม่อิง ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ปากรางกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาว ๙๐.๕๐ 
ม. ช่วงที่ ๒ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 
๖๖๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๕ 

๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโคกหนองนา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) 
งบประมาณ ๓๕๖,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที ่๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๑,๐๐๐ บาท จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ      -ขอเชิญเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
 
 



-๘- 
 

ปลัดเทศบาลฯ      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไข     
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   
ตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน

ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี     สาธารณภัยเกิดขึ้น 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ

ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง       

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”   
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่
นายมานพ เผ่าเครื่อง -ทำไมถงึมีแตโ่ครงการของ หมู่ ๓ ตำบลแม่อิง 
นายกเทศมนตรฯี -เนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕  

สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔๐ โครงการ ซึ่งหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่
อิงไม่ได้สักโครงการ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาในรอบนี ้

รองประธานสภาฯ -โครงการหมู่ ๓ แม่อิง ผมขอเสนอว่าขอถอนโครงการนี้ออกก่อน เอาไว้พิจารณารอบหน้า 
รอบที่แล้ว ๔๐ โครงการก็ยังไม่เสร็จ 

นายกเทศมนตรีฯ -ที่เสนอรอบนีก้็ไม่ได้ทำเลยทีเดียวจะทยอยทำที่ละโครงการ ผมมีหน้าที่เสนอเขา้สภาฯ 
แต่จะเห็นชอบดว้ยหรือไม่ก็แล้วแต่สภาฯ จะพิจารณา 

นายยทุธนา  ฟองคำ -ผมขอเสนอว่าขอให้ผ่านสัก ๒ โครงการได้ไหมโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่๒ ตำบลแม่อิง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบถอดถอนโครงการ ๔ โครงการ 
มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบการถอดถอนโครงการทั้ง ๔ โครงการ เห็นชอบ ๖ เสียง  ไม่เห็นชอบ – 

เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบถอดถอนโครงการ ๓ โครงการ 
มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบการถอดถอนโครงการ ๓ โครงการ เห็นชอบ ๒ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง

งดออกเสียง ๙ เสียง 
 
 



-๙- 
ระเบียบวาระที่   ๖ เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  - จากการที่ไดป้ระชุมสันนิบาตเทศบาล แจ้งกฎหมายพื้นที่คาบเกี่ยว ถ้าเกินกำลังเทศบาล

จะดำเนินการให้ อบจ.มาดำเนินการไม่ว่าจะอยู่เขตพื้นที่ไหนก็ตามถ้างบประมาณไม่พอให้ 
อบจ.ดำเนินการได้ 

นายชุมพล  ชื่นวงค์ -เสนอเรื่องการส่งผู้ป่วยที่หมอนัด ชาวบา้นฝากบอกว่าขอให้พนักงานไปรับให้ตรงเวลา
ตามที่หมอนัดด้วยเพราะที่ผ่านมาพนักงานไปรับไม่ตรงเวลา 

  -ถนนเสน้สันปา่ต้อมไปถึงปูลิงมีสระน้ำต้องการขอท่อไปใส่เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้
สะดวก 

  -เรื่องที่จะทำราวกันรถตกถนนเส้นสันป่าต้อม ชาวบ้านไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะทำให้ถนน
แคบลง ทำให้รถเกี่ยวข้าวสัญจรลำบาก ขอให้ทำพนังกั้นน้ำจะดีกว่า 

ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  
                 ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 
                                 ลงชื่อ           สัมพันธ์  สุภากาวี     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                  (นายสัมพันธ์  สุภากาวี) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
         เมื่อวันที่     ๑๔     เดือน     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

     ลงชื่อ     ธีระพงศ์  รักษาวงศ ์         ประธานกรรมการ 
           (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 
 

 
        ลงชื่อ       สายรุ้ง  พงษ์คำ          กรรมการ 

            (นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ) 
 
 

           ลงชื่อ    ณฐัณิชชญา  บำรุงสุข           กรรมการ 
           (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 

 
สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่            เดือน                        พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 ลงชื่อ                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 



 
 
 
 
 


