รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นายมานิตย์ ฟักแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
2
นายสุนทรทัด พวงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
3
นายธีรพงศ์ รักษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
4
นายยุทธนา ฟองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
5
นายมานพ เผ่าเครื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
6
นายชุมพล ชื่นวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7
นายอัฐพล สำเนียง
สมาชิกสภาเทศบาล
8
นายอุทิศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
9
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
10
นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
11
นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ลาประชุม
๑

นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย รูปศิริ
นายสุริยะ ฟองคำ
นางณัฐธิดา วงศ์ไชย
นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ
นายบุญเที่ยง เย็นจิต
นายสัมพันธ์ สุภากาวี
นายองอาจ บุญมา
นายอนุทิน แก้วเทพ
นางกรรณิกา สุริยะวงศ์
นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว
นายแสนยา สัญญะพันธ์
นางสาวแสงระวี กัลยา
นางสาววิรัญชนา วงศ์ไชย

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน/เลขานุการสภาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผอ.กองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
นักจัดการงานทั่วไป

-๒เริ่มประชุมเวลา 09.๐0 น.
เลขานุการฯ - ขณะนี้สมาชิกสภาฯ ก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชา
พระรัตนตรัย
ประธานสภาฯ - วัน นี้เป็ น การประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่องรับ รองรายงานการประชุ ม สมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่ อ วัน ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประธานสภาฯ - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่
หากไม่มีขอมติเห็นชอบ ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดินพะเยา
(ส.ป.ก.พะเยา)
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ -ด้ ว ยเทศบาลตำบลดงเจน เป็ น เทศบาลขนาดกลาง มี ภ ารกิ จ อำนาจหน้ าที่ ในการ
ให้บ ริการประชาชน ซึ่งอาคารสำนักงาน อาคารโรงจอดรถ และอาคารประกอบอื่นไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้
มาติ ด ต่ อ ราชการ และเพื่ อ รองรับ การขยายตั ว ตามอำนาจหน้ าที่ ข องเทศบาลในวั น
ข้างหน้า ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิง ฝั่งซ้าย ที่ดินตั้งอยู่
ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อก่ อสร้างเป็นอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและสิ่ งปลูกสร้างอื่น จำนวน ๓๒ ไร่ ทั้งนี้ในการขออนุญ าตใช้ที่ดินเพื่อดำเนิน
โครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่ง แวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน อันได้แก่ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ
และทางอากาศ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๒ การขอความเห็นชอบรับมอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริ) จาก
พลังงานจังหวัดพะเยา
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ -ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ให้กับกลุ่มลดใช้พลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ภายใต้ “โครงการเพิ่มสมรรถนะ

-๓ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” (งบอุดหนุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน และได้แจ้งให้เทศบาลตำบลดงเจนเข้าร่วมลงนามการส่ง
มอบให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงจะดำเนินการลงนามในบันทึกการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน
ชุมชน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร) ได้ ดังนั้นเทศบาลตำบลดงเจน
จึงขอยืมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร ให้กับกลุ่ม ชิโบริผ้ามัดย้อมแม่
อิง เพื่อให้กลุ่มได้นำไปใช้กระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์ และลดการใช้พลังงานเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน จึงขอความเห็นชอบในการรับโอนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๕.๓ การขอความเห็นชอบรับมอบเลื่อยยนต์ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ - ตามที่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้มอบเลื่อยยนต์ให้แก่สมาชิกสันนิบาตเทศบาล
ในแต่ละจังหวัด เทศบาลละ ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสถานการณ์ต่างๆ จึง
ขอความเห็นชอบในการรับมอบเลื่อยยนต์ยี่ห้อ STRONGER รุ่น ST๕๘๐๐ เครื่องยนต์
แบบเบนซิน
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม
มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ
-ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ – แจ้งแผนการฉีดพิษสุนัขบ้าและพ่นหมอกควัน เพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบ
ประธานสภาฯ -ขอชมเชยพนักงานเก็บขยะมีการคว่ำถังได้เรียบร้อยขึ้น
ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายสัมพันธ์ สุภากาวี)

-๔คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข)

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายมานิตย์

ฟักแก้ว)

