
รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลดงเจน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ 

วันที่   ๒๕  พฤษภาคม  2564    
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน 

เริ่มประชุมเวลา   09.00   น.  
ผู้มาประชุม 
ลำดับที่          ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง 
     1   นายมานิตย์  ฟักแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
     2   นายสุนทรทัด  พวงคำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
     3   นายธีรพงศ์  รักษาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     4   นายยุทธนา  ฟองคำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
     5      นายมานพ  เผ่าเครื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     6   นายชุมพล  ชื่นวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     7   นายอัฐพล  สำเนียง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     8   นายอุทิศ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
     9   นายกิตติศักดิ์  วงศ์ไชย  สมาชิกสภาเทศบาล 
    10   นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข  สมาชิกสภาเทศบาล 
    11   นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ  สมาชิกสภาเทศบาล 
    
ผู้ลาประชุม 
    ๑   นายสุพิชญ์  โพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่           ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง 
    1   นายวุฒิชัย  รูปศิร ิ  นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    2   นายสุริยะ  ฟองคำ  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน      
    3   นางณัฐธิดา  วงศ์ไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    4   นางดวงทิพย์  ชาวเหนือ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    5    นายบุญเที่ยง  เย็นจิต  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
    6   นายสัมพันธ์  สุภากาวี  ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน/เลขานุการสภาฯ 
    7   นายองอาจ  บุญมา  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
    8   นายอนุทิน  แก้วเทพ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
    9   นางกรรณิกา  สุริยะวงศ์            หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   
    10   นางอัมพรรณ  สิงห์แก้ว  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
    11   นายแสนยา  สัญญะพันธ์  ผอ.กองช่าง 
    12   นางสาวแสงระวี  กัลยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน   
    13   นางสาววิรัญชนา  วงศ์ไชย นักจัดการงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา   09.๐0  น.            
เลขานุการฯ - ขณะนี้สมาชิกสภาฯ ก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชา

พระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี 

๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๑๑ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๔                   
ประธานสภาฯ   - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม  จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่   
   หากไม่มีขอมติเห็นชอบ  ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย 
มติที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๓ กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ๕.๑ การเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดินพะเยา 
 (ส.ป.ก.พะเยา) 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ -ด้วยเทศบาลตำบลดงเจน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการ
 ให้บริการประชาชน ซึ่งอาคารสำนักงาน อาคารโรงจอดรถ และอาคารประกอบอ่ืนไม่
 เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้
 มาติดต่อราชการ และเพ่ือรองรับการขยายตัวตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในวัน
 ข้างหน้า ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค และกิจการอ่ืนๆ 
 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิง ฝั่งซ้าย ที่ดินตั้งอยู่
 ที่ ๑๓ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพ่ือก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน จำนวน ๓๒ ไร่ ทั้งนี้ในการขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือดำเนิน
 โครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ด้าน อันได้แก่ ทางเสียง ทางดิน ทางน้ำ
 และทางอากาศ จึงขอที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป  
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม       - มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ๕.๒ การขอความเห็นชอบรับมอบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริ) จาก
 พลังงานจังหวัดพะเยา 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ -ตามท่ีสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
 ให้กับกลุ่มลดใช้พลังงานจากเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ภายใต้ “โครงการเพ่ิมสมรรถนะ 



-๓- 
 
 ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงาน
 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” (งบอุดหนุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และเพ่ิมสัดส่วน 
 การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน และได้แจ้งให้เทศบาลตำบลดงเจนเข้าร่วมลงนามการส่ง
 มอบให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
 รับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตาม
 ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง จึงจะดำเนินการลงนามในบันทึกการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน
 ชุมชน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร)  ได้ ดังนั้นเทศบาลตำบลดงเจน 
 จึงขอยืมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒x๒ เมตร ให้กับกลุ่ม ชิโบริผ้ามัดย้อมแม่
 อิง เพื่อให้กลุ่มได้นำไปใช้กระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์ และลดการใช้พลังงานเพ่ิม
 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน จึงขอความเห็นชอบในการรับโอนตู้อบแห้ง
 พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม          - มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 ๕.๓ การขอความเห็นชอบรับมอบเลื่อยยนต์ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ตามท่ีสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพะเยา ได้มอบเลื่อยยนต์ให้แก่สมาชิกสันนิบาตเทศบาล
 ในแต่ละจังหวัด เทศบาลละ ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
 การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสถานการณ์ต่างๆ จึง
 ขอความเห็นชอบในการรับมอบเลื่อยยนต์ยี่ห้อ STRONGER รุ่น ST๕๘๐๐ เครื่องยนต์
 แบบเบนซิน  
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม          - มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี   ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ – แจ้งแผนการฉีดพิษสุนัขบ้าและพ่นหมอกควัน เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านทราบ  
ประธานสภาฯ -ขอชมเชยพนักงานเก็บขยะมีการคว่ำถังได้เรียบร้อยขึ้น 
 ท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม  
 
                  ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 
                                 ลงชื่อ                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
                                                  (นายสัมพันธ์  สภุากาวี) 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ 
         เมื่อวันที่             เดอืน     พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ลงชื่อ               ประธานกรรมการ 

           (นายธีระพงศ์  รักษาวงศ์) 
 

 
        ลงชื่อ            กรรมการ 

            (นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ) 
 
 

           ลงชื่อ                   กรรมการ 
           (นางณัฐณิชชญา  บำรุงสุข) 

 
สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
     เมื่อวันที่            เดือน                        พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 ลงชื่อ                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน 
(นายมานิตย์   ฟักแก้ว) 

 
 
 
 
 


