
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ  สมยัที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี 2564 

วันที่   29  ธันวาคม  2564 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 

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

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

 

นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ
นายสุริยะ  ฟองคำ 
นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย 
นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ 
นายบุญเที่ยง  เย็นจิต 
นายสัมพนัธ์  สุภากาวี 
นายอนันต์   นยัติ๊บ 
นางสาวแสงระวี  กัลยา 
นางสาวชุลี  สุริโย 
นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว 
นายสมบูรณ์  สิงห์แก้ว 
น.ส.วิรัญชนา  วงศ์ไชย                 
นายอรัญ  อินต๊ะราช 

                     
                                            

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
รองนายกเทศมนตรฯี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน 
ผอ.กองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
หัวฝ่ายบริหารงานคลัง 
หน.สำนักปลัดเทศบาล 
 
นักจัดการงานทั่วไปฯ 
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.   
เลขานุการฯ -ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำป ี2564   
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 1.1 การจดัทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 1.2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิม่เติม ฉบับที่ 7 
 1.3. การจัดทำแผนดำเนินงานเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 
 1.4. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
 1.5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน (2561-2565) ประจำปี

งบประมาณ 2564 
 1.6.รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.7. แนะนำพนักงานเทศบาล  
  -นายอนนัต์  นัยติ๊บ  ผอ.กองช่าง 
  -นางสาวชุลี  สุริโย  หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 

2564  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2564 
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบในการ    
                   รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่   3 กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่   5   เรื่องที่เสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่ 5.1 การเสนอญัตตโิอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง 
 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ       กองช่างโอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 

  - งบประมาณตั้งไว ้จำนวน 2,278,760 บาท 
  - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 2,175,340 บาท 
  - ขอโอนลด จำนวน 20,000 บาท 
  - งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 2,155,340 บาท 
  รวมยอดขอโอนลด จำนวน 20,000 บาท       
  ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี ้
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
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งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
จำนวน  2  เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 
2563 ตั้งจ่ายราคาท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

    - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีกำลังเครื่องยนต์ 1.9 แรงม้า 1.4 w 
    - เครื่องจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร 
    - ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

  - (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 15 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ้ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อต้ังรายการใหม่ของกองช่าง เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภาฯ -ระเบียบวาระที่ 5.2 การเสนอญัตตแิก้ไขโครงการการจ่ายเงินสะสม 
 -ขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการฯ     -ตามที ่กองช่าง เทศบาลตำบลดงเจน ไดเ้สนอโครงการจ่ายเงินสะสม เพื่อให้สภาเทศบาล               
                    ตำบลดงเจน ได้พิจารณาอนุมัติตามสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2          

          ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 รายการที่ 32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง     
          เฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตร.ม. ซอยข้าง    
          บ้านนางสิรภา ชอบจิต หมู่ที่ 2 บ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็น    
          เงินจำนวน 84,900.- บาท น้ัน 

กองช่าง ได้ตรวจพบว่าชื่อโครงการดังกล่าว ไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)   
เพิม่เติม ฉบับที่ 5 ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตรงกันกับแผนฯ และความเป็นจริง จึงขอแก้ไขจากเดิม 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม ่
น้อยกว่า 133.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนางสิรภา ชอบจิต หมู่ที่  2 บ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง             
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน 84,900- บาท 

  แก้ไขเป็น  
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ไม ่
น้อยกว่า 133.00 ตร.ม. ซอยข้างบ้านนางสิรภา ชวนคิด หมู่ที่ 2 บ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง             
อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวน 84,900.- บาท 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุม 
มติในที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในการขออนุมัตแิก้ไขโครงการการจ่ายเงินสะสม เห็นชอบ 
   11 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
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ประธานสภาฯ   -ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี ้
 
                   ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 

 
 

                           ลงชื่อ               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                (นายสัมพันธ์  สภุากาวี) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
เมื่อวันที่     7       เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2564 

 
    ลงชือ่   ธีระพงศ์  รักษาวงศ์     ประธานกรรมการ 

         (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 
 

        ลงชื่อ     สายรุ้ง  พวงษ์คำ      กรรมการ 
         (นางสาวสายรุ้ง  พวงษ์คำ) 

 
ลงชื่อ       ณัฐณิชชญา  บำรุงสุข กรรมการ 

        (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 
 

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่     28  เดือน  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 

 
 

 ลงชื่อ     มานิตย์   ฟักแกว้        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 


