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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที ่ 2  ครั้งที ่ 1   
เมื่อวันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
******************* 

รายชื่อผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 
2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายชิต  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 านวนผู้ลาประชุม  -  คน   
จ านวนผู้ไม่มาประชุม  -   คน 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง 

1 นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 
2 นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 
4 นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
5 นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 
6 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิภาวี  นันติตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 
9 นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2562  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

- เนื่องจากเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ 
ทราบทั่วกัน  ตามที่  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ได้ถึงอสัญกรรมเนื่องจาก
ระบบหัวใจล้มเหลว  ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ในวันอาทิตย์  ที่  26  พฤษภาคม  2562  เวลา  9  
นาฬิกา  9  นาที  สิริอายุ  99  ปี  และให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษา   
ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม  7 วัน 

-  เนื่องจากเมื่อวันที่  10  เมษายน  2562  ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้ท าบุญ 
ทอดผ้าป่าสามัคคี  เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์  ได้ยอดเงินท าบุญรวม
ทั้งสิ้น  193,338.-บาท  ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน )  ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วม  และท าให้งานประสบผลส าเร็จและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2562 
   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ าปี  2562  สมัยที่ 
1  ครั้งที่  1    เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม
หรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  ญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จ านวน  9  
หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 180,000.00 บาท   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามทีร่ะเบียบวาระที่  5.1  ขอเชิญเจ้าหน้าที่  เป็นผู้กล่าวชีแจงให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 
ตามญัตติที่เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ยื่นต่อสภาดังนี้ด้วยครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว   

  เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบตั้ง
จ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนโอนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
เพ่ือสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จ านวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-บาท  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 180,000.00 บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล 

หลักการ 

  ด้วย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข  โดยโอนผ่านทางระบบ  e-LAAS 
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เหตุผล 

  อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/15159-15234       
ลงวันที่  11  ตุลาคม  2561  เลขที่ใบจัดสรร  593-668/2562  โดยมีการจัดสรรเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ  20,000. -บาท  จ านวน  9  
หมู่บ้าน  โดยสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นจ านวนเงิน  180,000.00  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด  จ านวน  180,000.-  บาท 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ  2,742,840.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  80,000.-บาท 

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบด าเนินงาน   
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์จอมทองสัมพันธ์  งบประมาณ  100,000.-บาท       
โอนงบประมาณเพ่ิมครั้งที่  1  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2561 จ านวน 200,000.-บาท  รวมงบประมาณ 
300,000  บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  88,000.-บาท 
  2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น          
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการผ้าฝ้ายทอมือและของดีอ าเภอจอมทอง  งบประมาณ  20,000. -บาท  ขออนุมัติโอนลด
จ านวน  12,000.-บาท 

  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  180,000.-บาท 

  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  จ านวน  180,000.-บาท  โดยมีโครงการดังนี้ 

 
หมู่ 1 บ้านแม่กลางป่าปู 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

2. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5,750 
 

7,100 
7,150 

รวม 20,000 

 

 



 

-5- 

 
หมู่ 2 บ้านแพะดินแดง – บ้านท่ามณี 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

3. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

7,060 
 

5,880 
7,060 

รวม 20,000 
หมู่ 3 บ้านแม่เตี๊ยะ 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
2. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

5,575 
8,850 
5,575 

รวม 20,000 
หมู่ 4 บ้านห้วยส้มป่อย 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

6,700 
6,600 
6,700 

รวม 20,000 
หมู่ 5 บ้านขุนแตะ 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

7,250 
7,850 
4,900 

รวม 20,000 
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หมู่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 
ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 

1. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 

6,700 
6,600 

 
6,700 

รวม 20,000 
หมู่ 7 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

6,850 
5,900 
7,250 

รวม 20,000 
หมู่ 8 บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 

6,700 
6,600 

 
6,700 

รวม 20,000 
หมู่ 9 บ้านห้วยขนุน 

ชื่อโครงการ จ านวน (บาท) 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER one 

6,700 
6,600 

 
6,700 

รวม 20,000 

  กรณีเทศบาลจะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดเงิน
อุดหนุน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  ตาม  มาตรา  67  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  แก้ไขถึงฉบับที่  13  พ.ศ.2552  “การจ่ายเงินตามมาตรา  67  (8)  และการจ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว” 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต่อไป 
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นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุน  มีสมาชิกท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่หมวดเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  9  
หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  180,000.-  บาท 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมต่อในเวลา 13.30 น.  

5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นขอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000  ซีซี  
จ านวน  1  คัน  รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.2561  เป็นเงินจ านวน  
652,000.-บาท   

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องจากรถยนต์ 
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  บว  6691  เชียงใหม่  ซึ่ง เทศบาลได้ครอบครอง  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  
2542  นั้น  รถยนต์คันดังกล่าวมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  ไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมประกอบกับ        
คันดังกล่าวต้องใช้ในการติดต่อราชการและมีการใช้งานในพ้ืนที่สูง  ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้  เทศบาลต าบลดอยแก้ว  
จึงขออนุมัติโอนเงินเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  โดยโอนลด 
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   โอนลด  จ านวน  652,000.-บาท 

   1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้อฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ   
งบประมาณ  590,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  502,500.-บาท  

   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน          
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณ  
150,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  49,500.-บาท 

   3.  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  จ านวน  140,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  100,000.-  บาท 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  652,000.-บาท 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  90  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ  (Cab)  จ านวน  1  คัน  รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   พ.ศ.2561            
เป็น   เงินจ านวน  652,000.-บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
มีสมาชิกท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   ตามที่นายกฯได้เสนอญัตติโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางฯ กระผมเห็นด้วย  และเห็นควร
ตัดจ าหน่ายรถยนต์ส่วนกลางสีน้ าเงิน  และ  รถบรรทุก  6  ล้อ  แบบเทท้าย  หมายเลขทะเบียน  82-0335  
เชียงใหม่  ด้วย  เนื่องจากในแต่ละปีนั้น  เทศบาลต้องเสียงบประมาณในการซ่อมและปรับปรุงเป็นจ านวนมาก 

นายทนง    ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  

   กระผมเห็นด้วยตามที่ท่านบุญดีเสนอครับ   

 

 
 



 

  -9- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000  ซีซี  จ านวน  1  คัน เป็นจ านวนเงิน  652,000.-บาท    
มีสมาชิกท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  90  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  (Cab)  จ านวน  1  คัน  
เป็นจ านวนเงิน  652,000.-บาท 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

-  แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ( Integrity  and  Transparency  Assessment  :  
ITA )  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน     ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  เทศบาลต าบล
ดอยแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน  ( IIT )  ช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/iit/c9uama และ  QR Code  ประเมินด้วยตนเอง  
โดยเมื่อเข้าระบบแล้วต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ 

-  แจ้งเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินตามกฎหมายใหม่  ในวันพฤหัสบดี  ที่  13  มิถุนายน  2562  เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุม  
พรหมมงคล  เทศบาลต าบลจอมทอง  โดยผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีของเทศบาลต าบล  ได้แก่ 

1.  นายกเทศมนตรี 
2. รองนายกเทศมนตรี 
3. ที่ปรึกษาฯ 
4. เลขานุการนายกเทศมนตรี 

- แจ้งก าหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทบทวนแผนชุมชนและรับฟังปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลดอยแก้ว  ประจ าปี  2562 
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ล าดับ 
ที ่

บ้าน หมู่ที ่ วัน/เดือน/ป ี สถานท่ี เวลา 

1 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 6 27 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.00  น. 
2 บ้านแม่เตี๊ยะใต ้ 7 27 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 17.00-20.00  น. 
3 บ้านดอยแก้ว 2 28 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.00  น. 
4 บ้านแม่เตี๊ยะ 3 28 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 17.00-20.00  น. 
5 บ้านห้วยส้มป่อย 4 29 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 09.00-12.00  น. 
6 บ้านขุนแตะ 5 29 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.00  น. 
7 บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ 8 30 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 09.00-12.00  น. 
8 บ้านห้วยขนุน 4 30 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.00  น. 
9 บ้านแม่กลางป่าปู 1 31 พฤษภาคม  2562 อาคารอเนกประสงค์ 09.00-12.00  น. 

 

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือ อื่นๆ โปรดแจ้ง นักวิเคราะห์ฯ  081-032 8221 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและ   
ปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

    (ลงชื่อ)  บุญช่วย สุธนะ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายบุญช่วย  สุธนะ) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ) ทนง ศรียอดพิรุณ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)  ชิต  นันต๊ะโส   ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
         (นายทนง  ศรียอดพิรุณ)                            (นายชิต  นันต๊ะโส) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

(ลงชื่อ) เลื่อน สุปินนะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ) ศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา    ผู้รับรองรายงานการประชุม     
         (นายเลื่อน  สุปินนะ)                         (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1        ประธานสภาเทศบาล 


