
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2   

เมื่อวันท่ี  19  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************* 

รายชื่อผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 

2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายบุญชว่ย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายชติ  นันต๊ะโส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

9 นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายพรชัย  เสรีดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

11 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

12 นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

จ านวนผูล้าประชุม  -  คน   

จ านวนผูข้าดประชุม  -   คน 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล     ต าแหนง่ 

1. นายสาวิตร์  นยิมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 

2. นายสมบูรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 

3. นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 

4. นายสุพจน์  ตั้งใจเจรญิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
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6. นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 

7. ว่าทีร่.ต.พิทยา  เรอืนน้อย รองปลัดเทศบาล 

8. นางกฤษณา  ชีวาชุติ หน.ส านักปลัด 

9. น.ส.เยาวดี    กันยานันท์ หน.กองช่าง 

เปิดประชุมเวลา   09.00น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล         

ดอยแก้ว  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบ

องค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น

ประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

2  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ ศรีจันตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   กล่าวเปิดประชุม  และแจง้ระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

-แจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 

23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต าบลสบเตี๊ยะ การแต่งการ

เครื่องแบบกากีแขนยาว 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2559 

  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1  เมื่อวนัที่  11  สิงหาคม  2559 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559 ว่ามีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการ

ประชุมหรอืไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  

2559 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมอืขึน้  

ที่ประชุม  มีมติจ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ยบริหาร

ขอเรียนเชญิครับ 

สท.ทนง  ขอสอบถามท่านนายกฯการด าเนินการ 

เรื่องอาคารส านักงานด าเนนิการไปถึงไหน 

เรื่องที่ฝ่ายบริหารยืมขอ ป ปลา ที่ให้ผมเป็นผู้ไปขอยืมร้านดุ๊กดั๊มไปใช้แล้วช ารุด

เสียหายจะด าเนนิการอย่างไร 

สท.บรรจง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร 

ประธานสภาฯ เชญินายกฯชี้แจง      

นายกฯ   เรื่องอาคารส านักงานจะให้ทางกองช่างชี้แจง 

เรื่องขอ ป ปลา นั้นทางรองนายกฯอดิศักดิ์ เป็นผู้เอาไปด าเนินการ เมื่อเกิดการ

ช ารุดเสียหายทางฝ่ายบริหารจะเป็นผูร้ับผิดชอบในการชดใช้คนืครับ 

เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลอยู่ ในระหว่างด าเนินการประสานผู้รับจ้าง เข้า

ด าเนนิการ 

ผอ.กองชา่ง เรียนประธานสภา/สมาชิกสภา/คณะผูบ้ริหาร เรื่องอาคารส านักงานตอนนีท้างกอง

ช่างได้ด าเนินการเขียนแบบประมาณการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างก าลังจะส่ง

ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบรับรองแบบแปลนและประมาณการ

หากแล้วเสร็จจะเสนอใหท้างส านักปลัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารและทางกองช่างได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะกระทู้ถามทาง

ฝา่ยบริหารอีกหรอืไม่ หากไม่มีผมขอพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

เสร็จเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 

2559 

-  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2560  มคีณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่านดังนี้ 

1.  นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     

2.  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  

3.  นายบุญชว่ย  สุธนะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และ 

จะได้เสนอสภาฯในระเบียบวาระให้สภาพิจารณาให้ทราบต่อไป   

- ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 13 ทวิ ของส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และ 
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-  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการโครงการขุดเจาะ

บ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00 นิ้ว ความลึกไม่

น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม/ชม. ตามแบบ ทต.ดอย

แก้ว จ านวน 280,900บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 นิ้ว 

ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม/ชม. ตามแบบ 

ทต.ดอยแก้ว เลขที่  35/2559  วงเงนิ  220,900บาท  นั้น 

ประธานสภาฯ  ขอเชญินายก   

นายกฯ ตามที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ประธานสภาฯ - ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา ขอพิจารณาในช่วงบ่าย ผมขอพักการประชุมเพื่อ

รับประทานอาหารและ ให้สมาชิกมาประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00น. 

 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.15 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2560 วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2560  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญ

สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559   

ไปแล้ว  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  ข้อ  51  ก าหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  2  

ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ

แก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น  ถ้าที่ประชุม

สภาท้องถิ่นลงมติด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  

ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ ยนแปลงมตินั้นอีก  และสภา

เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้มอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2560 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อน าไปพิจารณาเรียบร้อย

แล้ ว และคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ได้ ส่ งร่ างฯและรายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ ให้สภาเทศบาลแล้ว  จงึขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป 
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นายบุญดี  เกษตรสุขใจ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว    

ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาสมัย

สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 1.นายทนง ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1   2.นายบุญช่วย  สุธนะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และกระผมนายบุญดี  

เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เมื่อเวลา 15.30น. เห็นชอบให้กระผม

เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้น    คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนด

ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  ของ

วันที่   12  สิงหาคม  2559 ถึงเวลา 16.30 น.  ของวันที่  16  สิงหาคม  

2559  ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปรญัตติ   

แต่อย่างใด  และวันที่ 17  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น. คณะกรรมการ

แปรญัตติได้ประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560  ที่นายกฯได้เสนอมานั้น  เห็นว่าถูกต้อง จึงได้เสนอร่าง

เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวตามร่างเดิม เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้

พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ ประธานคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ได้ รายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาได้รับทราบถึงผลการประชุม กระผมในฐานะ

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่าน สท.บุญดี และกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ในการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้

เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปรญัตติ และคณะ

กรรมการฯไม่มีการแก้ไข ผมขอเข้าสู่ระเบียบประชุมในวาระที่ 3 ต่อไป  

3.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ 2560  วาระที่ 3  ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ 

2560 วาระที่ 3  ขั้นเห็นชอบเป็นการลงมติโดยไม่มีการอภิปราย  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลดอยแก้วท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 12 เสียง  
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ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้ว จะได้น าร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอให้นายอ าเภอ

จอมทองซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ

เทศบาลต าบลดอยแก้วต่อไป 

 

3.3 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ขออนุมัติจัดซื้อ

 ครุภัณฑ์เก้าอี้ส านักงานกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 ตัว    

วงเงนิ 10,000 บาท   

ประธานสภาฯ  เชญิผูเ้กี่ยวข้อง 

รองปลัดฯ  เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยกองคลัง กองช่างและกองการศึกษา 

 ได้ขออนุมัติจัดหาเก้าอี้ส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปัจจุบันเก้าอี้ที่

 ใช้งานอยู่ช ารุดใช้การไม่ได้ประกอบกับใช้งานมานานพอสมควรเกิดการช ารุด

 เสียหายจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเก้าอี้ตัวใหม่เพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขอ

 อนุมัติสภาฯโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้  จ านวน 10 ตัว 

 วงเงิน 10,000บาท 

ประธานสภาฯ  ตามที่รองปลัดฯ ได้ชี้แจงเหตุผลถึงความจ าเป็นได้ขออนุมัติจัดหาเก้าอี้ส านักงาน

 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งในปัจจุบันเก้าอีท้ี่ ใ ช้ งานอยู่ ช ารุ ด ใ ช้ก าร ไม่ ได้

 ประกอบกับ ใช้งานมานานพอสมควรเกิดการช ารุด เสี ยหายจึงมีความ

 จ าเป็นต้องจัดหาเก้าอี้ตัวใหม่เพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยขออนุมัติสภาฯโอน

 ตั้งจา่ยรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑเ์ก้าอี ้ จ านวน 10 ตัว วงเงิน 10,000บาท 

 ผมขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อ

จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบจ านวน  11  เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

นายกฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2560  ทางฝา่ยบริหารจะได้ประกาศใช้และใช้งบประมาณฯอย่างคุ้มค่าให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม พิจารณาร่างงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการ    

ประชุมฯ ขอขอบคุณและปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 

 

   (ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาล 

 

(ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

    (นายทนง  ศรียอดพิรุณ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงชื่อ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายชติ  นันตะ๊โส) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายเลื่อน  สุปินนะ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

           (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 

ประธานสภาเทศบาล 


