
                                                                                                                                                         
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมยัที่  ๒  ครั้งที่  1  ประจำป ี256๕ 
วันที่   ๓๐  พฤษภาคม  256๕ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่             ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 นายมานิตย์  ฟักแก้ว 
 นายธีระพงศ์  รักษาวงศ ์
  นายยุทธนา  ฟองคำ 
 นายมานพ  เผ่าเครื่อง 
 นายชุมพล  ชื่นวงศ์ 
 นายอัฐพล  สำเนียง  
 นายอุทิศ  ศรวีิชัย 
 นายกิตติศักดิ์  วงศ์ไชย 
 นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข 
 นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ 

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
 

 
 

ผู้ลาประชุม 
ลำดับที ่         ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง 
๑ นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง            สมาชิกสภาเทศบาล 
๒ นายสุนทรทัด  พวงคำ      รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง   
1 
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13 

   ๑๔ 

นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ
นายสุริยะ  ฟองคำ 
นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย 
นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นายปริญญา  ทะจักร 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางสาวชุลี  สุริโย 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
นางสาวฉัตรนภา  ชมพูแก้ว 
นางสาวป่ินทอง  เลื่อยงาม 
นายพูนศักดิ์  ฉัตรชัยเจนกุล 

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรฯี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หัวฝ่ายบริหารงานคลัง 
หน.สำนักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองศึกษา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
นิติกรปฏิบัติการ 
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน 
นวก.สาธารณสุขฯ 

 



 
 
  ๑๕ 
  ๑๖ 
  ๑๗ 
  ๑๘ 
  ๑๙ 

 
 
นายอนันต์  นัยติบ๊  
นายวิภาส  ประสาท 
นายนพเดช  พวงคำ 
นายสมบูรณ์  สิงห์แก้ว 
นางผ่องศรี  เครือสาร 
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ผอ.กองช่าง 
นายช่างโยธาฯ 
วิศวกรโยธาฯ 
ผช.ผญบ.ม. 16 
ผช.กำนันแม่อิง 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทยีน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 1  ประจำป ี256๕   
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ 
 ๒. แนะนำตัวพนักงานเทศบาล 
  -นายปริญญา  ทะจักร  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  -นางสาวป่ินทอง  เลื่อยงาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
  -นายพูนศักดิ์  ฉัตรชัยเจนกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  -นางสาวฉัตรนภา  ชมพแูก้ว  นิติกรปฏิบัติการ 
  -นายนพเดช  พวงคำ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
  -นายวิภาส  ประสาท  นายช่างโยธาปฏิบัติการ 
 ๓. สมาชิกสภาลา ๒ ท่าน นายสุนทรทัด  พวงคำ รองประธานสภาเทศบาล และนายสุพิชญ์  โพธิ์

ทอง สมาชิกสภาเทศบาล  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256๕ 
เมื่อวันที่ 2๘  กุมภาพันธ ์ 256๕ 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการ    
                   รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่   3 กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว –ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 การโอนเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวด

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       สำนักปลัดเทศบาลโอนลด 

๑. หมวดค่าสาธารณูปโภค ลักษณะสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า หน้า ๗๖ เพื่อเป็นคา่ไฟฟ้าที่
ใชส้ำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล
ดงเจน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงิน
รายได้  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
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คงเหลือ  ๒๙๗,๕๕๔.๔๐  บาท  โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน ๓๒,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
การโอนทั้งสิ้น  ๒๖๕,๔๕๔.๔๐  บาท  รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  ๓๒,๑๐๐.- บาท 

โอนเพิ่มรายการใหม่สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑. พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๙ เครื่อง  ในราคาเครื่องละ ๑,๙๐๐ บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว  
- ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลล์   
- ชนิด ๓ ใบพัด 
- ปรับส่ายไปมา ซ้าย - ขวา 
- มีสายดึงสวิทซ์ ปิด – เปิด ความเร็ว ๓ ระดบั 
- เป็นราคารวมค่าติดต้ัง พร้อมใช้งาน  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
ตั้งเป็นรายการใหม ่ จากเงินรายได้  จำนวน ๑๗,๑๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  
๑๗,๑๐๐  บาท 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๒. เครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)  
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง  ในราคา
เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๘ หน้าต่อนาที (ppm)   
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Intenrface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)        

ตั้งเป็นรายการใหม่ จากเงินรายได้  จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น  
๑๕,๐๐๐  บาท  รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๓๒,๑๐๐.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิม่โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมตใินที่ประชุม 
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มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของสำนักปลัด เห็นชอบ 
   9 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ      กองคลังโอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน  ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
รายการ เงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามเทศบัญญัติตั้งไว้ 
67 ,200.00 บาท โอนลด จำนวน  11 ,400 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 0.00 บาท คงเหลือ 
55,600.00 บาท โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน  11,400.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

   โอนเพิ่ม  ตั้งรายการใหม่  จำนวน 1 รายการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
โอนต้ังรายการใหม่ จากเงินรายได้ 11,400.00 บาท   คงเหลือ 11,400.00 บาท  
ตู้เหล็ก  จำนวน  2  หลัง  หลังละ  5,700.00  บาท  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์              
สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2564)   

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) แบบ 2  บาน 
2) มีมือจับชนิดบิด 
3) มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓  ชั้น 
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
โอนเพิ่มครั้งนีจ้ำนวน  11,400.- บาท   (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิม่โอนลด ที่ทำให ้

ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภา
ท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของกองคลัง เห็นชอบ 
   9 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
  ๕.๒ การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายกฯ  -ตามที่ผู้บริหารได้มีนโยบายสั่งการให้กองช่าง ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง เพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพืน้ที่ จึงขอจ่ายเงินสะสม จำนวน ๓๑ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสามแยกหน้าร้านลาบแม่จันนวล หมู่ที่ 
3 ถึงแยกหน้าบ้านพ่อเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลดงเจนปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.20-5.00 ม. 
ยาว 369.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,697.40 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้น
จราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.10 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)           
งบประมาณ 751,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม     
ฉบับที่ 8 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 
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๒. โครงการขุดลำเหมืองพร้อมวางท่อ คสล. บริเวณนาพ่อวี – เหมืองร่องธง หมู่ที่ 1 ตำบล    
ดงเจนปริมาณงาน ขุดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 505.00 ม. และวางท่อ คสล. 
1.00 ม. จำนวน 11 ท่อ พร้อมประตปูิด-เปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  
งบประมาณ 128,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 
ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายก้างบอกไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน 

        ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 559.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า      
                           2,795.00 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 121.12 ตร.ม. (ตามแบบแปลน      
                           เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 1,227,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         
                           (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 

๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 2 สายเข้าวัดสันป่าเหียง หมู่ที่ 2 
ตำบลดงเจน  ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 221.00 ม. หนา 0.05 ม.   
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง      
4.00 ม. ยาว 309.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 3,983.00 ตร.ม. 
พร้อมงานตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 158.17 ตร.ม (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล      
ดงเจน) งบประมาณ 1,753,000 บาท ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงสีพ่อหลวงนงค์ หมู่ที ่3 ตำบลดงเจน 

       ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีืน้ที่ไม่น้อยกว่า  
                          180.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 106,000 บาท           

     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที ่8 หน้าที่ 4 ลำดับที่ ๕ 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว หมู่ที่ 3 
ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 84.00 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 269,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 

๗. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยสันป่าต้อม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน 

       ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
                          840.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)         

        งบประมาณ 479,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)                      
        เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7 

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายทองใบ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4  ตำบล     
ดงเจนปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 479,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8 
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๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านแม่สม หมู่ที่ 4  ตำบลดงเจน 

       ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 136.00 ม. (ตามแบบแปลน         
                          เทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 735,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
                          (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9 

๑๐.  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยโรงสีข้าว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจน 

                  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า                           
                             291.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 165,000 บาท    
                             ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่           
                             10 

๑๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบล        
ดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 241.00 ม. (ตามแบบ   
  แปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 769,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา   
  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11 

  12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์เลยีบลำเหมืองร่องเฮี้ย หมู่ที่ 5 ตำบล  
       ดงเจน  ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย    
       กว่า  700.00 ตร.ม.ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยให้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.  

                            (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 406,000 บาท ปรากฏในแผน               
                            พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 12 

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าสวนลุงดวง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน กว้าง     
       4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. (ตาม  
        แบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 556,000 บาท  ปรากฏในแผน  
       พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 13 

           ๑๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจนปริมาณงาน           
                  กว้าง 3.50 ม. ยาว 206.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 721.00 ตร.ม.  
                  (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 402,000 บาท ปรากฏในแผน      
                   พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14 

15.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย รพสต. หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน 
          ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40. ม. ยาว 143.00 ม. (ตามแบบแปลน      

        เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 457,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
        (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15 

 16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยพ่อบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปาก    
        รางกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 175.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดง     
         เจน) งบประมาณ 939,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-   
         2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16 

            ๑๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายวทิยา เรียบร้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน 

           ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า     
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                  568.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 319,000 บาท    
                  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 8           
                  ลำดับที่ 17 

           ๑๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามป่าสุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบล                                   
                  ดงเจน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
                  กว่า 536.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 301,000 บาท       
                  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 9 ลำดับ         
                  ที่ 18 

19.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด และ ถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนน  
       ข้างบ้านนายสุรพล ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลดงเจน  ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 1.20 ม.     
        ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 163.00 ม. และถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.60 ม. ยาว 133.00    
        ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 345.80 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล  
        ตำบลดงเจน)  งบประมาณ 1,540,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.    
        2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 19 
20.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และขยายผิว คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 11    
       ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 43.00 ม. พร้อม   
        ขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม. (ตามแบบ  
        แปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 140,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา    
        ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 20 

           ๒๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สามแยกมะขามชุม-หน้า รพสต. หมู่ที่   
                  12 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 115.00 ม.  

                             (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ ๙๔๒,000 บาท ปรากฏในแผน       
                              พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที ่21 

22.    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านช่างตู่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน กว้าง        
   4.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. (ตาม     
   แบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 332,000 บาท ปรากฏในแผน  
   พัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22 

23.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าสุสาน หมูท่ี่ 16 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน กว้าง  
  4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตาม   
  แบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 454,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา   
  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 23 

24.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16  
  ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 170.00 ม.  

                            (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 550,000 บาท ปรากฏในแผน     
                             พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 24 

25.   โครงการก่อสร้างถังกรองเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง 

         ปริมาณงาน ก่อสร้างถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง (ตามแบบแปลน  



-๘- 
 

                            สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 1211007)  งบประมาณ   
                            319,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่    
                            8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 25 

26.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเรียบทางหลวงชนบท (หน้าบ้านนางฟ้า-       
ซอยเข้าสุสานแม่อิง) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม. ยาว 89.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 285,000 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 12    
ลำดับที่ 26 

27.   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดซอยโคกหนองนา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง 

          ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 90.50 ม.  
           ช่วงที่ 2 ปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 103.00 ม.   (ตามแบบแปลน             
                             เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 644,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
                             (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 27 

28.   โครงการก่อสร้างถนน คสล. โคกหนองนา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม.    
   ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. (ตามแบบแปลน  
   เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 356,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
   (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 28 

29.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง 

          ปริมาณงาน ปากรางกวา้ง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 80.00 ม.  
                             (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 356,000 บาท ปรากฏในแผน                
                              พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 29 

30.    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (เหมืองลุง    
    เสาร์) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว     
    89.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 394,000 บาท ปรากฏ    
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 30 

31.    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดท่าร้อง พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง 

          ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452     
                             ตร.ม. พร้อมลาน คสล หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน  
                             เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 411,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
                             (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 31 จึงขอให้สภาฯ พิจารณา 

                   อนมุัติต่อไป ทังนี้ได้เสนอโครงการดังกล่าวนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก ่     
                   ประชาชนในพื้นที่ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

 



-๙- 
 

ปลัดเทศบาลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี ้

 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

 (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี     
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

 (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”   

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสำหรับโครงการที่  ๑. 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสามแยกหน้าร้านลาบแม่จันนวล หมู่ที่ 3 
ถึงแยกหน้าบ้านพ่อเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลดงเจนปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.20-5.00 ม. ยาว 
369.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,697.40 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.10 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 751,000 
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ   - ๒. โครงการขุดลำเหมืองพร้อมวางท่อ คสล. บริเวณนาพ่อวี – เหมืองร่องธง หมู่ที่ 1 ตำบล      

ดงเจนปริมาณงาน ขุดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 505.00 ม. และวางท่อ คสล. 
1.00 ม. จำนวน 11 ท่อ พร้อมประตูปิด -เปิด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) 
งบประมาณ 128,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 
8 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟสัท์ติกคอนกรตีสายก้างบอกไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน 

    ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 559.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า      
                       2,795.00 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 121.12 ตร.ม. (ตามแบบแปลน      
                       เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 1,227,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น         

  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม    
   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



 
-๑๐- 

 
ประธานสภาฯ - ๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 2 สายเข้าวัดสันป่าเหียง หมู่ที่ 2       

             ตำบลดงเจน  ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 221.00 ม. หนา 0.05 ม.   
   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.05 ม. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง          
   4.00 ม. ยาว 309.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,983.00 ตร.ม.     
   พร้อมงานตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 158.17 ตร.ม (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)     
   งบประมาณ 1,753,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
   เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ    
   ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงสีพ่อหลวงนงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน 

    ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
                       180.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 106,000 บาท           

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 4 ลำดับที่      
   ๕  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๖.โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างโรงเรียนอนุบาลภูกามยาว หมู่ที่ 3        

ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 84.00 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 269,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าต้อม (ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 4 ตำบลดงเจน 

    ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
840.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 479,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7        มี
สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ   - ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายทองใบ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4  ตำบล

ดงเจนปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 479,000 บาท ปรากฏใน
แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8 มีสมาชิก
ท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    - ๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านแม่สม หมู่ที่ 4  ตำบลดงเจน 

     ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 136.00 ม. (ตามแบบแปลน         
                        เทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 735,000 บาท ปรากฏในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น    



 

-๑๑- 
 

   (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9  มีมสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม        
   หรือไม ่

นายกเทศมนตรีฯ  - โครงการนี้ผมขอยกเลิกเพื่อจะแก้ไขรายละเอียดความกว้าง ความลึกของรางระบายน้ำอีกท ี
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๙ น้ียกเลิกไปก่อน 
ประธานสภาฯ     -๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีข้าว (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจน 

               ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 97.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า                           
                          291.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 165,000 บาท    
                          ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่           

                         10 มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    -๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบล 

ดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 241.00 ม. (ตามแบบ   
แปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 769,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 11 มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ   - 12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางสาธารณประโยชน์เลียบลำเหมืองร่องเฮี้ย หมู่ที่ 5  

ตำบลดงเจน  ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 700.00 ตร.ม.ไหล่ทางปรบัตามสภาพพ้ืนที่โดยให้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 406 ,000 บาท ปรากฏใน                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 12 มีสมาชิก
ท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ   - ๑3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าสวนลุงดวง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 556,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 13 มีสมาชิกท่านใดที่จะ
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๑๔.  โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจนปริมาณงาน           

            กว้าง 3.50 ม. ยาว 206.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 721.00 ตร.ม.  
 (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 402,000 บาท ปรากฏในแผน                    
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 14  มีสมาชิก ท่านใด
ที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



 
-๑๒- 

 
ประธานสภาฯ - 15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย รพสต. หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน 
    ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40. ม. ยาว 143.00 ม. (ตามแบบแปลน      

   เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 457,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
   (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที ่8 ลำดับที่ 15   มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม    
   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - 16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยพ่อบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปาก    

  รางกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลีย่ 1.00 ม. ยาว 175.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)    
  งบประมาณ 939,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ  
ที่ 8 หนา้ที่ 8 ลำดับที่ 16  มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอ    
  มตใินที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -๑๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายวิทยา เรียบร้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 142.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า      
           568.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 319,000 บาท    
          ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบบัที่ 8 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 17 

มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๑๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามป่าสุสาน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบล   

ดงเจน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า      
            536.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 301,000 บาท       
            ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 9 ลำดับ         

  ที่ 18  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ ในที่ประชุม 
มติในที่ประชมุ  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - 19.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด และ ถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนน  

ข้างบ้านนายสุรพล ซอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลดงเจน  ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 1.20 ม.     
ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 163.00 ม. และถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.60 ม. ยาว 133.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 345.80 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  
งบประมาณ 1,540,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 8 หนา้ที่ 9 ลำดับที่ 19 มสีมาชิกทา่นใดที่จะสอบถามหรือไม ่

นายกเทศมนตรีฯ  - โครงการนี้ผมขอยกเลิกเพื่อจะแก้ไขรายละเอียดความกว้าง ความลึกของรางระบายน้ำอีกท ี
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๙ นี้ยกเลิกไปก่อน 
ประธานสภาฯ -20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด และขยายผิว คสล. ซอย 4 หมู่ที ่11    

ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 43.00 ม. พร้อม   
ขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 140,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 



 
-๑๓- 

 
2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 20  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -๒๑.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สามแยกมะขามชุม-หน้า รพสต. หมู่ที่   

           12 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 115.00 ม.  
                      (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ ๙๔๒,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 21  มีสมาชิกท่านใดที่จะ
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านช่างตู่ หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน กว้าง        

4.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 332,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ -๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าสุสาน หมูท่ี ่16 ตำบลดงเจน ปริมาณงาน กว้าง  
4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 454,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 23  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เหน็ชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดหลังอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16  

ตำบลดงเจน ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 170.00 ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 550,000 บาท ปรากฏในแผน          
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 24  มีสมาชิกท่านใด
ที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๒๕. โครงการก่อสร้างถังกรองเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง  ปริมาณงาน ก่อสร้าง

ถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง (ตามแบบแปลนสำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรม
ทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 1211007)  งบประมาณ 319,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 25   มีสมาชิกท่านใดที่จะ
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๒๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเรียบทางหลวงชนบท (หน้าบ้านนางฟ้า-       

ซอยเข้าสุสานแม่อิง) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 89.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน) งบประมาณ 285,000 บาท ปรากฏใน 



 
-๑๔- 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  8 หน้าที่  12  ลำดับที่  26                   
มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมต ิในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๒๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดซอยโคกหนองนา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง 

ปรมิาณงาน ช่วงที่ 1 ปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 90.50 ม. ช่วงที่ 2 ปาก
รางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 103.00 ม.  (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  
งบประมาณ 644,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ฉบับที ่
8 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 27  มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอมติ ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๒๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. โคกหนองนา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง ปรมิาณงาน กว้าง 4.00 ม.      

ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลดงเจน)  งบประมาณ 356,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 12 ลำดับที ่28  มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไมม่ีผมขอมต ิ
ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ - ๒๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 7 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง 

ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 0.70 ม. ยาว 80.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลดงเจน)  งบประมาณ 356,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 29  มสีมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไมม่ีผมขอมต ิ
ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

ประธานสภาฯ - ๓๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (เหมืองลุง    
เสาร์) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง ปริมาณงาน ปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว     
89.00 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 394,000 บาท ปรากฏ    
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 30  มีสมาชิก   
ท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ  - โครงการนี้ผมขอยกเลิกเพื่อจะแก้ไขรายละเอียดความกว้าง ความลึกของรางระบายน้ำอีกท ี
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๐ นี้ยกเลิกไปก่อน 
ประธานสภาฯ -๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดทา่ร้อง พร้อมลาน คสล. หมู่ที ่1 ตำบลแม่อิง 

   ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452     
                      ตร.ม. พร้อมลาน คสล หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลน  
                      เทศบาลตำบลดงเจน)  งบประมาณ 411,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 
 
 



-๑๕- 
 

 (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 31  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม
หรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอมติ ในที่ประชุม 

มติในที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ๙  เสียง  ไม่เหน็ชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
ประธานสภาฯ  –ฝากท่านนายกฯให้ขอความอนุเคราะห์รถแบคโฮคอยาวของ อบจ.มาช่วยขุดลอกฝายบ้านแม่อิง

ท่าร้อง 
นายอุทิศ  ศรีวิชัย -ถ้าท่านนายกฯ เอารถแบคโฮมาขุดลอกฝายแม่อิงท่าร้อง ก็ขอให้ช่วยมาขุดลอกโชนบ้านเจนด้วย 
นายชุมพล  ชื่นวงศ์ -ผมก็ฝากด้วยเรื่องรถแบคโฮถ้าได้มาก็ขอให้มาทำให้ด้วย 
ประธานสภาฯ   -ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ้
 
                   ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สุภากาว)ี 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่            เดือน     มิถุนายน   พ.ศ. 256๕ 

 
    ลงชือ่        ประธานกรรมการ 

         (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 
 

        ลงชื่อ           กรรมการ 
         (นางสาวสายรุ้ง  พวงษ์คำ) 

 
ลงชือ่          กรรมการ 

        (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 
 

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 
เมื่อวันที่            เดือน                     พ.ศ. 256๕ 

 
 

 ลงชื่อ                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


