รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล
นายมานิตย์ ฟักแก้ว
นายสุนทรทัด พวงคำ
นายศิวะนนท์ ชอบจิต
นายสุพจน์ วงศ์ไชย
นายจันทร์ สองศรีใส
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง
นายสามารถ ฟองจำ
นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์แก้ว
นายประยูร ชวนคิด
นายรุ่งโรจน์ สำราญใจ

ผูล้ าประชุม
๑.
นายธีรพงศ์ รักษาวงศ์
ผู้ขาดประชุม
-ไม่มีลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ – สกุล
นายศุภชาติ ฟองจำ
นายจักรกริช วันมหาชัย
นายยศ ฟองคำ
นายเขษมศักดิ์ วงศ์ไชย
นายพล ฟองจำ
นายสัมพันธ์ สุภากาวี
นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว
นางสาวแสงระวี กัลยา
นางกรรณิกา สุริยะวงค์
นายอนุทิน แก้วเทพ
นายจารึก บ้านคุ้ม
นายองอาจ บุญมา

ตำแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน
หน.สำนักปลัดเทศบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ผอ.กองการศึกษา
นายช่างโยธา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-๒๑๓

น.ส.วิรัญชนา วงศ์ไชย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ ๑.๑ การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
๑.๓ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลา ๑ ท่าน คือ นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติเห็นชอบ ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่าน
มาด้วย
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภาฯ 5.1 การเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ -ตามที่เทศบาลตำบลดงเจน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ในโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเจน
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นั้น เนื่องจากโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างใหม่เป็นสถานที่ก่อสร้างพื้นที่ของ
นางบัวเขียว ฟักแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็น
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)
รองสุนทรทัด พวงคำ –ขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการดำเนินการนี้สามารถทำได้หรือไม่
เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาในการอนุมัติ
ปลัดเทศบาลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

-๓ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้
ซึ่ ง ในกรณี นี้ ต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าตเจ้ า ของที่ ดิ น และทำเรื่ อ งขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การ
สาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา จึงต้อง
ขออนุมัติจากสภาทั้ง ๒ เรื่อง
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม
-เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ -ขอมติในที่ประชุมให้ทำเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ ๕.๒ การจ่ายเงิน สะสม จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๑,๗๐๐ บาท ขอให้ ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายกเทศมนตรีฯ -กระผมนายศุภชาติ ฟองจำ มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๒ โครงการดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันดิน ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สูงเฉลี่ย ๐.๑๕-๐.๒๕ เมตร ซอยหลังตลาดสดเชียงหมั้น หมู่ ๑๓ บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน
อำเภอภู ก ามยาว จั ง หวั ด พะเยา (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) เป็ น เงิ น จำนวน
๒๔๒,๕๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร สายแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเจน อำเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท
จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติด้วย
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ปลัดเทศบาลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ จากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทำเพื่ อ บำบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) ได้ส่งเงิน สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานและกรณี ที่ มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น

-๔(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผู กพัน ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม่เกิน หนึ่ งปี ถัดไป หากไม่ดำเนิน การภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถีรภาพในระยะยาว”
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสำหรับโครงการที่ ๑.โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังตลาดสดเชียงหมั้น หมู่ ๑๓ บ้านกว้านสันติสุข ตำบลดงเจน อำเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเจน อำเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ ๕.๓ การเพิ่มอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจ้ง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ -ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รั บ
สิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภท และ
กิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นผู้
จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น
๑.เทศบาลตำบลดงเจนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ คน เพื่อการนี้
จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ
๒.อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๓ การเพิ่ม
จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มากกว่า ๒ คนก็ได้ โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
๓.ปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดงเจน มีจำนวน ๔๒ ราย
ดังนั้น เพื่อให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต
เทศบาลฯ เห็นควรอนุมัติเพิ่มอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ อีกจำนวน ๒ คน รวมเป็น ๔ จึงขอให้
สภาฯ พิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามหรือพูดคุยหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอ
ปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายสัมพันธ์ สุภากาวี)

-๕คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เมื่อวันที่

เดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายมานิตย์ ฟักแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุนทรทัด พวงคำ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์)

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายมานิตย์

ฟักแก้ว)

