
                                                                                                                                                          
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมยัที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำป ี256๔ 
วันที่   ๒๕  สิงหาคม  256๔ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่             ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง   
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 

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

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
 

 
 

    
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล            ตำแหน่ง   
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13 

 

นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ
นายสุริยะ  ฟองคำ 
นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย 
นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ 
นายบุญเที่ยง  เย็นจิต 
นายสัมพันธ์  สุภากาวี 
นายองอาจ  บุญมา 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางกรรณิกา  สุริยะวงค์ 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายอนุทิน  แก้วเทพ 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
นายแสนยา  สัญญะพันธ์ุ 

                     
                        
                                            

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรฯี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หัวฝ่ายพัฒนารายได้ 
หน.สำนักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองศึกษา 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
ผอ.กองช่าง 
 
 
-๒- 

 



เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒  ประจำป ี๒๕๖๔  
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ -ขอแนะนำนักวิชาการตรวจสอบภายในนางมัชรีญา  วงศ์ชัย 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑                   
                     ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่   
ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอมติเห็นชอบ  ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่าน

มาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ   ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่   ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่   ๔   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นแต่งต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตต ิ
ประธานสภาฯ - ตามที่สภาเทศบาลตำบลดงเจน ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดให้วันที่ ๑๖-๑๘  
สิงหาคม 256๔ ตั้งแต่เวลา  0๘.๓0 - ๑๖.๓0  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน  
เป็นวันรับคำเสนอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้กำหนดให้วันที่ ๑๙  สิงหาคม  
๒๕๖๔  เป็นวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตตินั้น ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงให้
ทางสภาทราบ  

นายชุมพล  ชื่นวงศ์ –เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน กระผมนายชุมพล  ชื่นวงศ์ ประธานกรรมการแปร 
  ญัตติ ตามที่สภาเทศบาลตำบลดงเจน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแปรญัตติ  
  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 โดยได้กำหนดให้วันที่  16-18   สิงหาคม   
 2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เป็นวันรับคำเสนอแปร
 ญัตติ และคณะกรรมการ แปรญัตติฯ ได้กำหนดให้วันที่  19  สิงหาคม  2564  เป็นวันประชุม
 คณะกรรมการแปรญัตตินั้น ปรากฏว่าไม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนและนายกเทศมนตรี
 ตำบลดงเจน ยื่นคำแปรญัตติฯ  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 แต่
 อย่างใด  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554) ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
 จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
 บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
 แก้ไข เพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย                
 การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ                
 สงวนคำแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
 กว่ ายี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โม งก่ อนวันป ระชุ มพิ จ ารณ า เว้น แต่ ก รณี ต้ อ งพิ จ ารณ าเป็ นการด่ ว น                
 ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติมีข้อสรุปว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   
 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดของเทศบัญญัติฯ  ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการ
 แปรญัตติ  ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-๓- 



 
ประธานสภาฯ -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงมามีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
 ในที่ประชุมว่าเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
มติในที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  
          ๔.๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่สามให้ตรา 
  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็น       

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม ่
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑1 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง    
ระเบียบวาระที่   ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
  ข้อ 5.๑ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงตอ่ที่ประชุม 
เลขานุการฯ       สำนักปลัดเทศบาล  โอนลด 
  ๑. หมวดเงินเดือน ลักษณะเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า ๖๙ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล ในอัตรา 
  เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท รองประธานสภา ในอัตราเดือนละ ๑๒,๙๖๐ และสมาชิกสภา จำนวน  
  ๑๐ อัตรา ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท/อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
  เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง  
  นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
  นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
  พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล เกิน ๒๕ - ๕๐ ล้านบาท (ปรากฏในแผนงาน 
  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติ จากเงินรายได้ จำนวน ๑,๕๕๕,๒๐๐  บาท คงเหลือ ๓๒๑,๐๒๗ บาท   
  โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอนทั้งสิ้น ๓๐๖,๐๒๗  
  บาท รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.- บาท 

 โอนเพิ่มรายการใหม่ 
  สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
  สิ่งกอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

๑. เก้าอีผู้้บริหาร 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว ในราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นเก้าอี้ผู้บริหารบุนวมหุ้มด้วยหนังแท้   
- สามารถปรับเอนได้   
- ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบโช้ค 
- ขนาดของเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ๗๐x๗๕x๑๑๐ เซนติเมตร  
- ขาเก้าอี้ ๕ แฉก มีความแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก 
- เป็นของใหม่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน  

-๔- 
 



 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
         ตั้งเป็นรายการใหม ่จากเงินรายได้  จำนวน ๑๕,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือหลังการโอน 

  ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 รวมยอดโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

  ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของสำนักปลัด เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการฯ       กองช่าง 

 โอนลด 
 ๑.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินปรับปรุงเงินเดือน ลักษณะเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภท  

  ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน สังกัดกองช่าง จำนวน  ๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  รายละเอียดดังนี ้

 ตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติจากเงินรายได้จำนวน ๒,๒๒๓,๓๖๐.-บาท คงเหลือ ๑,๒๑๑,๖๔๐.-บาท  
  โอนลดจากเงินรายได้ จำนวน ๓๘๔,๓๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลงัการโอน ๘๒๗,๓๔๐.-  
  บาท รวมยอดโอนลด ๓๘๔,๓๐๐.-บาท   

ตั้งรายการใหม่ 
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 ๑.๑.โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 

  พะเยา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดงเจน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
 ตั้งรายการใหม่จากเงินรายได้ ๓๘๔,๓๐๐.-บาท รวมยอดตั้งรายการใหม่จำนวน ๓๘๔,๓๐๐.-บาท   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

  ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของกองช่าง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 ๕.๒ การขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาฯ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ -กระผมนายวุฒิชัย  รูปศิริ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลดงเจนในการใช้จ่ายเงิน

สะสม จำนวน ๔๐ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๗,๖๐๐ บาท ดังนี้ 
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 ๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร ซอยโรงสีข้าว หมู่ ๕ บ้านเจน ตำบลดง
เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๔๓,๑๐๐ บาท 

  ๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร ซอยบ้านนายโอด รำไพ หมู่ ๕ บ้านเจน ตำบลดงเจน 
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท 
  ๓.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร ซอยบ้านนายนวย หมู่ ๕ บ้านเจน ตำบลดงเจน  
  อำเภอภู กามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๓,๙๐๐ บาท 
  ๔.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  
  เมตร ยาว 200.00 เมตรซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๐,๙๐๐ บาท 
  ๕.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
  ยาว 115.00 เมตรซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๘๔,๘๐๐ บาท 
  ๖.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
  ยาว 54.00 เมตร ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
  เป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๙๐๐ บาท 
  ๗.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1500 ตร.ม. บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๔,๖๐๐ บาท 
  ๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 116.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 406.00 ตร.ม. ตรอกชายทุ่ง ซอย 4 บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง อำเภอ  
  ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๑๐๐ บาท 
  ๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ซอย ข้างบ้านเลขที่ 170  บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๘๐๐ บาท 
  ๑๐.งานโครงการกอ่สร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
  เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท 
  ๑๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอยแม่เหมือง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลดง 
  เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท 
  ๑๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00- 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. 
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ถนนสายฝายร่องธง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกาม 
  ยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท 
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  ๑๓.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย ก๊างบอกไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๑๐๐ บาท 
.  ๑๔.ขอยกเลิกโครงการที่ ๑๔ เนื่องจากว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนกับโครงการที่จะทำอีก ๑ โครงการจึง
  ขอยกเลิกโครงการนี ้
  ๑๕.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  
  เมตร ยาว 200.00 เมตร ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านกว้านใต้ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๘๘,๖๐๐ บาท 
  ๑๖.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -  
  0.40 เมตร ยาว 85.00 เมตร ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านกวา้นใต้ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๘๓,๘๐๐ บาท 
  ๑๗.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -  
  0.40 เมตร ยาว 111.00 เมตร ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านกว้านใต้ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๖๓,๗๐๐ บาท 
  ๑๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 9 หมู่ที่ 9  ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
  เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท 
  ๑๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ซอยตรงข้ามป่าสุสาน หมู่ 10 บ้านกว้านเหนือ ตำบลดงเจน  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๔๐๐ บาท 
  ๒๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม.  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนายสุรพล  เต็มสวัส หมู่ 10 บ้านกว้าน 
  เหนือ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๘๐๐ บาท 
  ๒๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือม ี
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ซอยจากบ้านนางปี๋ อินต๊ะ ถึง สวนมนูญ พรหมเสน หมู่ 8 บ้าน
  เจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๕๐๐ บาท 
  ๒๒.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -  
  0.40 เมตร ยาว 175.00 เมตร ซอย บ้านนายเชียร  พงษ์คำ ถึง บ้านนายทิพย์  ชื่นวงค์ หมู่ที่  
  7  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๑๐,๘๐๐ บาท 
  ๒๓.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 -  
  0.30 เมตร ยาว 29.00 เมตร ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๗,๗๐๐ บาท 
  ๒๔.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. รอบในหลง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท 
  ๒๕.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่อิงสันกลาง หมู่ที่ 7  
  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๑๐๐ บาท 
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                     ๒๖.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -  
  0.60 เมตร ยาว 71.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
  เป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท 
  ๒๗.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50-4.00 ม. ยาว 13.50 ม. หนา 0.15 ม.  
  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. ซอย บ้านนางวาสนา บุตรสืบ หมู่ที่ 3  ตำบลดงเจน  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๔,๗๐๐ บาท 
  ๒๘.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่อิง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๙๗,๔๐๐ บาท 
  ๒๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอย 1  หมู่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
  เป็นเงินจำนวน ๔๗๙,๙๐๐ บาท 
  ๓๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาวรวม 136.00 เมตร หนา  
  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 526.00 ตารางเมตร ซอย 5 ฃ้างวัด หมู่ที่ 2  บ้านแม่อิง 
  หลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๒๙,๑๐๐ บาท 
  ๓๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนายมงคล  ตันกูล หมู่ 2 บ้านแม่อิงหลวง ตำบล 
  แม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๔๐๐ บาท 
  ๓๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนางสิรภา ชอบจิต หมู่ 2 บ้านแม่อิงหลวง ตำบล 
  แม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๘๔,๙๐๐ บาท 
  ๓๓.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่ที่ 1,3,4,10, 
  12,13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒,๕๘๕,๙๐๐ บาท 
  ๓๔.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางขึ้นเทศบาลตำบลดงเจน หมู่ที่  
  13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท 
  ๓๕.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดสันป่าเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลดง 
  เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๒๘,๗๐๐ บาท 
  ๓๖.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าตลาดสดเชียงหมั้น หมู่ที่  
  13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๖๗๗,๐๐๐ บาท 
  ๓๗.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.90 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า672.80 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 1.10 
  เมตร ลึกเฉลี่ย  0.90 เมตร ยาว 232.00 เมตรสันมะขาม หมู่ที่ 10 บ้านเชียงหมั้น ตำบลดง 
  เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอย ข้างบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกาม 
  ยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๖,๙๐๐ บาท 
  ๓๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอยสันป่าต้อม หมู่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๖,๙๐๐ บาท 

-๘- 
 



  ๔๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี 
  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  
  เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๔๐๐ บาท 
  ๔๑.ขุดลอกรางระบายน้ำบ้านกว้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็น 
  เงินจำนวน ๗๐,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๗,๖๐๐ บาท 
 จึงขอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัตติ่อไป  
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
ปลัดเทศบาลฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี ้

 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ งเกี่ยวกับ
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.งาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ ม. เมตร ยาวรวม ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร ซอยโรงสีข้าว หมู่ ๕ บ้านเจน ตำบลดงเจน 
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๔๓,๑๐๐ บาท 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 

-๙- 
 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา               
                      ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร ซอยบ้านนายโอด รำไพ หมู่ ๕ บ้านเจน  
                      ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใด 
                      ที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร ซอยบ้านนายนวย หมู่ ๕ บ้านเจน 
ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๓,๙๐๐ บาท  มีสมาชิกท่านใดที่
จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๔.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย  

0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตรซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๐,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติในที่ประชุมด้วย 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๕.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 เมตร ยาว 115.00 เมตรซอย 2 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๘๔,๘๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ขอมติในที่ประชุมด้วย 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๖.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
  0.40 เมตร ยาว 54.00 เมตร ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว     
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๓๕,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๗.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว

300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1500 ตร.ม. บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๔,๖๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอมติในที่ประชุมด้วย 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 

-๑๐- 
 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 116.00 ม.หนา     
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406.00 ตร.ม. ตรอกชายทุ่ง ซอย 4 บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1  
  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๕๖,๑๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา      
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ซอย ข้างบ้านเลขที่ 170  บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 
  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๘๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกาม 
  ยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดทีจ่ะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่ม ี
  ผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอยแม่เหมือง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4    
  ตำบลดง เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00- 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.  
  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. ถนนสายฝายร่องธง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท มีสมาชิกทา่นใดที่จะสอบถาม 
  หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๓.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย ก๊างบอกไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน อำเภอ  
  ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๑๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่  
  ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๔.ขอยกเลิกโครงการที่ ๑๔ เนื่องจากว่าจะเป็นการซ้ำซ้อนกับโครงการที่จะทำอีก ๑ 
  โครงการจึงขอยกเลิกโครงการนี้ 
 

-๑๑- 
 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๕.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย  0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านกว้านใต้ ตำบลดงเจน อำเภอ     
  ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๘๘,๖๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่  
  ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๖.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 85.00 เมตร ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านกว้านใต้ ตำบลดงเจน  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๘๓,๘๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
  หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๗.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 111.00 เมตร ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านกว้านใต้ ตำบลดงเจน  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๖๓,๗๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
  หรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 9 หมู่ที่ 9  ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๑๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ซอยตรงข้ามป่าสุสาน หมู่ 10 บ้านกว้านเหนือ  
  ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๔๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00-3.50 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนายสุรพล  เต็มสวัส หมู่ 10 บ้าน  
  กว้านเหนือ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๘๐๐ บาท        
  มีสมาชิกท่านใดที ่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ซอยจากบ้านนางปี๋ อินต๊ะ ถึง สวนมนูญ พรหม 
  เสน หมู่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๕๐๐  
  บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 

-๑๒- 
 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๒.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ยาว 175.00 เมตร ซอย บ้านนายเชียร  พงษ์คำ ถึง บ้านนายทิพย์   
  ชื่นวงค์ หมู่ที่ 7  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๑๐,๘๐๐ บาท มี 
  สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๓.งานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร ยาว 29.00 เมตร ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลแม่อิง  
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๕๗,๗๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
  หรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๔.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. รอบในหลง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกาม 
  ยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๒๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่ม ี
  ผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๕.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่อิงสันกลาง หมู่ที่ 
  7 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๑๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใด 
  ที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 



มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๖.งานโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
  เฉลี่ย 0.30 - 0.60 เมตร ยาว 71.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๗.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50-4.00 ม. ยาว 13.50 ม. หนา 
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. ซอย บ้านนางวาสนา บุตรสืบ หมู่ที่ 3  ตำบลดง 
  เจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๔,๗๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะ 
  สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๘.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่อิง หมู่ที่ 2  
  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒๙๗,๔๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 

-๑๓- 
 

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๒๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอย 1  หมู่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๙,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาวรวม 136.00  
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 526.00 ตารางเมตร ซอย 5 ฃ้างวัด หมู่ที่ 2   
  บ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๒๙,๑๐๐ บาท     
  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๑.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 88.00 ม.หนา 0.15 
  ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนายมงคล  ตันกูล หมู่ 2 บ้านแม่อิงหลวง 
  ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑๙๓,๔๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที ่
  จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๒.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 
  ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนางสิรภา ชอบจิต หมู่ 2 บ้านแม่อิง 
  หลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๘๔,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่าน 
  ใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เหน็ชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๓.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกลางหมู่ที่  
  1,3,4,10,12,13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒,๕๘๕,๙๐๐  
  บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมตใินที่ประชุมด้วย 



มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๔.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางขึ้นเทศบาลตำบลดง 
  เจน หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท  
  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

 
 
 

-๑๔- 
 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๕.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดสันป่าเหียง หมู่ที่ 
  2 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๓๒๘,๗๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใด
  ที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๖.งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าตลาดสดเชียง 
  หมั้น หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๖๗๗,๐๐๐ บาท มี 
  สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๗.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.90 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา  
  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า672.80 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากราง
  กว้าง 1.10 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.90 เมตร ยาว 232.00 เมตรสันมะขาม หมู่ที่ 10 บ้านเชียง 
  หมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท             
  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๘.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอย ข้างบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน 
  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๖,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดทีจ่ะสอบถาม 
  หรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๓๙.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ซอยสันป่าต้อม หมู่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอ     
  ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๗๖,๙๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม 
  หรือไม ่ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๔๐.งานโครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา  
  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว  
  จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๔๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มผีม 
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 



ประธานสภาฯ -โครงการที่ ๔๑.ขุดลอกรางระบายน้ำบ้านกว้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัด 
  พะเยา เป็นเงินจำนวน ๗๐,๘๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ถ้าไม่มีผม  
  ขอมติในที่ประชุมด้วย 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

-๑๕- 
 
  ๕.๓ การขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้     
                    ผูกพัน 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านเลขานุการสภาฯได้ชี้แจง 
เลขานุการสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา        

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้

ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

 หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม ซึ่งมีรายการดังต่อไปน้ี 

 ๑. โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอ     
  ภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงิน ๓๘๔,๓๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 จึงขออนุมัติกันเงินขอให้สภาฯพิจารณาด้วย 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
  ๕.๔ การขอรับความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมด้วย 
เลขานุการฯ -ตามที่แขวงทางหลวงพะเยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 

๑๒๐๒ ตอน พะเยา-สันต้นแหน ระหว่าง กม. ๘+๕๐๐.๐๐๐ – กม.๓๗+๗๘๒.๐๐๐ ซึ่งพื้นที่
ดำเนินการอยู่ในตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองและตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา โดยมีบางช่วงอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงมีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวง เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดี
ขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต แขวงทางหลวง
พะเยา จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลดงเจน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อจะได้ใช้เป็น
เอกสารประกอบการยื่นคำขอการใช้พื้นที่ป่าไม้ ต่อกรมป่าไม้ จึงขอให้ทางสภาเทศบาลตำบลดง



เจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ซึ่งทางหลวงจะได้นำไป
ดำเนินการย่ืนต่อทางป่าไม้ต่อไป 

-๑๖- 
 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมท่านใดเห็นชอบในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม ้

มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ  ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที่   ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ  
 -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  
 
                   ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สภุากาวี) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่            เดือน                 พ.ศ. 256๔ 

 
 

    ลงชื่อ        ประธานกรรมการ 
         (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 

 
        ลงชื่อ           กรรมการ 

         (นางสาวสายรุ้ง  พวงษ์คำ) 
 

ลงชื่อ          กรรมการ 
        (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 

 
สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแล้ว 

เมื่อวันที่            เดือน                 พ.ศ. 256๔ 
 
 

 ลงชื่อ                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


