รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
๑
นายมานิตย์ ฟักแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๒
นายสุนทรทัด พวงคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๓
นายจันทร์ สองศรีใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๔
นายประยูร ชวนคิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๕
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๖
นายสามารถ ฟองจำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๗
นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๘
นายธีรพงศ์ รักษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๙
นายประทีป วางฐาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
๑๐
นายศิวะนนท์ ชอบจิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
ผู้ลาประชุม
ลำดับที่
๑.
๒.

ชื่อชื่อ– –สกุสกุลล
นายรุ่งโรจน์ สำราญใจ
นายสุพจน์ วงศ์ไชย

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายศุภชาติ ฟองจำ
๒
นายยศ ฟองคำ
๓
นายจักรกริช วันมหาชัย
๔
นายเขษมศักดิ์ วงศ์ไชย
๕
นายพล ฟองจำ
๖
นายสัมพันธ์ สุภากาวี
๗
นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว
๘
น.ส.วิรัญชนา วงศ์ไชย
๙
นางอรวรรณ วงค์ไชย

ตำแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน
หน.สำนักปลัดเทศบาล
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางภัทราวดี จิตรตังกวี
นางพัชรียา แก้วประเสริฐ
นายแสนยา สัญญะพันธุ์
นายศักย์ศรณ์ ธนะจักร์
นางสาวแสงระวี กัลยา
นายชนันวัฒน์ ละออ

ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๖
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ผอ.กองช่าง
นวก.คอมพิวเตอร์
นวก.วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-๒เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย
ประธานสภาฯ - วัน นี้ เป็ น การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัย วิ ส ามั ญ สมัย ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ -๑.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงเจน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๑.๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนลา ๒ ท่าน คือ นายรุ่งโรจน์ สำราญใจ และนายสุพจน์
วงศ์ไชย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ -ข อ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ต ร ว จ ดู ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม มี ท่ า น ใ ด จ ะ แ ก้ ไ ข ห รื อ ไ ม่
หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ -โอนลดสำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น (อยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ หน้า ๓๖ ข้อ
๑๓) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.- บาท
โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน ๔๘,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังการ ๑,๗๐๐.- บาท
รวมยอด โอนลด ๔๘,๓๐๐.- บาท
โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
๑. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๖,๔๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๓๖,๔๐๐ บาท เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. เป็นขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
-๓๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว ๔ เมตร สายไปยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จำนวน ๓๖,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน
๓๖,๔๐๐ บาท
-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวแบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน
๓ ชุดๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท เป็นราคาตามท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. พนักพิงและที่นั่งทำจากโพลี
๒. โครงขาตั้ง ๒ ขาทั้งสองฝั่ง ทำจากเหล็กพ่นสีดำ
๓. มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ x ๕๐ x ๗๐ ซม.

ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน
๑๐,๕๐๐ บาท
-หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑,๔๐๐ บาท เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ ได้
๒. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz
๓. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
๔. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด
๕Volts, ๓ Volts และ ๑.๘Volts ได้เป็นอย่างน้อย
ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้ จำนวน ๑,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน
๑,๔๐๐ บาท
รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๔๘,๓๐๐.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-๔ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เลขานุการฯ -โอนลดกองช่าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา
๑. โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดงเจน เพื่อเป็น
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(กองช่าง) รายละเอียดดังนี้
ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๗๔๖,๔๕๔.-บาท คงเหลือ
๒๘๘,๔๕๔.- บาท โอนลดจากอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘๘,๔๕๔.บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังการโอน ๐.- บาท
รวมยอดโอนลด ๒๘๘,๔๕๔.- บาท
ตั้งรายการใหม่

ประธานสภาฯ
มติในที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เลขานุการฯ

ประธานสภาฯ
มติในที่ประชุม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
๑. โครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดงเจน เพื่อเป็น
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(กองช่าง) รายละเอียดดังนี้
ตั้งรายการใหม่ จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘๘,๔๕๔.-บาท
รวมยอดตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒๘๘,๔๕๔.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย
-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินกรณี หมวดเงินอุดหนุน
-ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
-เนื่องจากว่ามีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน
เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
ซึ่งในการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
อยู่ ๑ รายการ ดังนั้นจึงเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน
ดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป
-ตามที่ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่
มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย
-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
-๕-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระอื่นๆ
- ขอเชิญ ร่วมพิธีเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอภูกามยาว
รองประธานสภาฯ - ฝากเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างทางขึ้นป่าสุส านบ้านกว้านถ้ามีงบประมาณขอให้ ดำเนินการด้วย
และซอยบ้านป้าดาถึงบ้านลุงเปลี่ยนที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการขุดวางท่อประปาแล้วแต่ไ
ม่เททำให้อยู่ในสภาพเดิมทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
นายกเทศมนตรีฯ - เรื่องขยายเขตไฟฟ้าทางขึ้นป่าสุสานงบประมาณมีไม่เพียงพอ คงต้องรอรอบใหม่

- ส่วนเรื่องซอยบ้านป้าดารองบประมาณคงเหลือปลายปี ซื้อปูนผสมเสร็จมาเท
ประธานสภาฯ - มีท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ

สัมพันธ์ สุภากาวี
(นายสัมพันธ์ สุภากาวี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

มานิตย์ ฟักแก้ว
(นายมานิตย์ ฟักแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

สุนทรทัด พวงคำ
(นายสุนทรทัด พวงคำ)

กรรมการ

ลงชื่อ

ธีระพงศ์ รักษาวงศ์
(นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์)

กรรมการ

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายมานิตย์

ฟักแก้ว)

