
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที ่ 24  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2558 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

รายชื่อผูม้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 

2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายบุญชว่ย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ ์ ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายชติ  นันตะ๊โส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

9 นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายพรชัย  เสรีดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

11 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

จ านวนผูล้าประชุม  1  คน (สท.บรรจง มหรรณพนทีไพร 

จ านวนผูข้าดประชุม  -   คน 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสาวิตร ์ นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 

2 นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 

3 นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 

4 นายสุพจน ์ ตั้งใจเจริญกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5 ว่าที่รอ้ยตรีพิทยา  เรือนนอ้ย รองปลัดเทศบาล 
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เปิดประชุมเวลา   09. 20น. 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญชว่ย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ือครบองค์ประชุมแลว้  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิก

สภาเทศบาลเข้าหอ้งประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น

ประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และด าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  แจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ  และแจง้ให้ที่ประชุม วา่

นายบรรจง มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขออนุญาตลา

ประชุม เนื่องจากติดภารกิจงานศพญาต ิ

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจ าปี 2557 

   สมัยที่ 4  คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  3  ธันวาคม  2557 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที ่ 3  

ธันวาคม  2557 

ทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  11  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

สามัญสมัยที่ 4  คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  3  ธันวาคม  2557                             

(ลาประชุม 1 เสียง สท. บรรจง ) 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธานสภาฯ  3.1 ญัตติ พิจารณา เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2     

(ท่ามณี) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 400 ตารางเมตร สายเลียบน้ าแมก่ลางฝ่ังบ้านท่ามณี วงเงิน 

221,000 บาท ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอยแก้ว เปลี่ยนแปลง

เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ท่ามณ)ี จ านวน 

3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร  
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ยาว 32 เมตร ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร สายบ้านพ่อวรรณ สิทธิสอน 

ถงึ โรงเก็บของหมู่บ้าน  วงเงนิ 221 ,000 บาท  ตามแบบเทศบาล  

ต าบลดอยแก้ว 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกเทศมตรีเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

นายกสาวติรฯ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ใน

วาระ 3.1 นี้ ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้วได้รับค ารอ้งทั่วไป เลขหนังสือรับที่ 1810 ลง

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รับรองค ารอ้งโดย นายชติ  นันตะ๊โส และนายทนง  ศรียอดพิรุณ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เขต 1  ซึ่งหนังสือดังกล่าว แจ้งว่าชาวบ้านท่ามณี ได้

จัดเวทีประชาคมเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้าง โครงการถนนในหมูบ่้าน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2558  คือโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 (ท่ามณี) สายเลียบน้ าแม่

กลาง ฝัง่บ้านท่ามณี  ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 01.5 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 221,000 บาท มคีวามความประสงค์

เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 (ท่ามณี) 

จ านวน 3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 

เมตร  ยาว 32 เมตร ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร สายบ้าน พ่อวรรณ สิทธิ

สอน ถึง โรงเก็บของหมู่บ้าน วงเงิน 221 ,000 บาท (วงเงนิเท่าเดิม) 

ตามแบบเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ระเบียบวิธีงบประมาณจะให้รองปลัดฯได้

ชี้แจงต่อไป 

รองปลัดฯ เรยีนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ตามที่ท่านนายกได้ช้ีแจง

เหตุผลและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสรา้งดังกล่าวนั้น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 

หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังน้ันในระเบียบวาระ ที่ 3.1 ขอให้ท่าน

ประธานสภาได้โปรดให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 3.1 ตามที่ท่านนายกและท่านรองปลัดได้ช้ีแจงถึงหลักการและเหตุผล

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มสีมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามหรือไมอ่ย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 3.1 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใดเห็นควรให้ย้ายจุดโครงการก่อสรา้งก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 2 

(ท่ามณี) สายเลียบน้ าแมก่ลาง ฝัง่บ้านท่ามณี  ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
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0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 400 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 221,000 บาท 

มีความความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี่ 2 (ท่ามณี) จ านวน 3 ช่วงช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 57 เมตร ช่วงที่ 2 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 32 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 399 ตารางเมตร สายบ้าน พ่อวรรณ 

สิทธิสอน ถึง โรงเก็บของหมู่บ้าน วงเงิน 221,000 บาท โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  (ลาการประชุม 1  เสียง สท.บรรจง  เขต2)  

 

ประธานสภาฯ 3.2 ญัตติการพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ถังเก็บน้ าประปาภูเขาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  ขนาดความจุ 25 

ลูกบาศก์เมตร วงเงนิ 250,000  บาท  ตามแบบเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เลขที่ 14/2557 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯ เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้วได้รับหนังสือค าร้องปัญหาภัยแล้งใน

พืน้ที่ จากผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9   ขอความอนุเคราะหส์ร้างแท็งค์น้ า บ้านหว้ยขนุน 

เนื่องจากถังเก็บน้ าเดิมช ารุดเสียหาย ท าใหห้มูบ่้านขาดแคลนแหลง่กักเก็บน้ า

เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้วสั่งการให ้ กองชา่ง

ด าเนนิการส ารวจเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ นั้น                                                                                                       

กองชา่ง ตรวจสอบพบว่าความเดือดรอ้นของชุมชนหว้ยขนุน 2 เป็นความ

เดือดร้อนที่มมีายาวนาน และเทศบาลต าบลดอยแก้วได้พยายามที่จะแก้ไข

ปัญหามาต่อเนื่อง ตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งเดิมได้จัดตั้ง

งบประมาณ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร าจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

2557 เพื่อด าเนนิการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 9    

จ านวน 223,400 บาท  เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ าประปาภูเขาคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลดอย

แก้ว เลขที่ 14/2557  และด าเนนิการจัดหาผูร้ับจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ 

ปรากฏว่าในหว้งขณะที่มกีารจัดหาผูร้ับจ้างมผีูซ้ือ้ซองสอบราคา จ านวน 5 

ราย   แตไ่ม่มผีูใ้ดยื่นซองเสนอราคา ท าให้งบประมาณการก่อสร้างได้ตกเป็น

เงินสะสมซึ่งหว้ง เวลาการก่อสร้างเป็นช่วงใกล้ฤดูฝน เส้นทางการคมนาคมเข้า

สู่สถานที่ก่อสร้างยากล าบาก จึงท าให้ไม่สามารถจัดหาผูร้ับจ้างได้ และใน

ปัจจุบันนีป้ัญหาภัยแล้งดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้กับพี่นอ้งประชาชน คณะ

ผูบ้ริหาร จึงเสนอโครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าประปาภูเขา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ
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ประชาชน โดยขอความเห็นชอบจากสภาเพื่อได้โปรดพิจารณาต่อไป ในส่วนระเบียบการจา่ย

ขาดเงินสะสม ใหร้องปลัดได้ช้ีแจงตอ่ไป 

ประธานสภาฯ เชญิรองปลัดฯ  

รองปลัดฯ  ระเบียบ ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น(ฉบับที่  2) 

พ.ศ. 2558 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงนิสะสมได้  

โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรอืกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว2150 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 

2556 

3. กรณีจา่ยขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่มใิช่เรื่องเร่งด่วน ให้

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรอืโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยถือ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 

2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ขอ้ 3  

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม

2553 

3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่หรือกิจการที่

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรอืซือ้

ที่ดนิ หรอืโครงการที่ใชว้งเงินงบประมาณที่มมีูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนนิการ ดังนี้ 

3.1 จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรอืโอน

งบประมาณรายจ่ายมาตัง้จ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

3.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตัง้งบประมาณหรอืโอนงบประมาณรายจ่ายมาตัง้

จา่ยไว้แลว้แตง่บประมาณมีไมเ่พียงพอก็อาจใชจ้า่ยจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนัน้ได้ หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการ

บ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชนหรอืการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่



6 

 

และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีตอ่ไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงิน

สะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมใิห้เกิดผล

กระทบกับฐานะการคลังระยะยาว 

3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจแยกการจัดซือ้จัดจา้งเป็น

ส่วนๆและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนนิการในปีงบประมาณเดียวให้ตัง้งบประมาณ

รายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2543 

4. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสมโดยให้ระบุให้ชัดเจน

ว่าด าเนนิการในเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงนิที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของ

โครงการเชน่เดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น

ที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น และเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 3.2 ตามที่ท่านนายกและท่านรองปลัดได้ช้ีแจงถึงหลักการและเหตุผล

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มสีมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามหรือไมอ่ย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 3.2 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บ

น้ าประปาภูเขาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 9  ขนาดความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร 

วงเงิน 250,000  บาท  ตามแบบเทศบาลต าบลดอยแก้ว เลขที่ 14/2557 

 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเดือดรอ้นของประชาชน โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  (ลาการประชุม 1  เสียง สท.บรรจง  เขต2)  

 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3.3 ถงึวาระที่ 3.6 ขอให้ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาได้

พิจารณาพร้อมกันสามวาระ เน่ืองจากเป็นเรื่องเดียวกัน ขอเชิญท่านายก  

นายกเทศมตรีฯ  นายสาวิตร  นยิมยอดคีรี  

 ขอให้รองปลัดได้ช้ีแจงหลักการเหตุผล  ในวาระที่ 3.3-3.6 

รองปลัดฯ เรยีนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผูบ้ริหาร  ด้วยส านักปลัด/กองคลัง/กองชา่ง

และกองการศกึษา ยังขาดตู้เก็บเอกสารต่างๆ  ประกอบกับอาคารส านักงานในปัจจุบันนี้

คับแคบ การเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกในการค้นหา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

จัดหาตู้เก็บเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมเอกสาร  ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็น ขอความเห็นชอบจาก

สภาฯเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี ้
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3.3 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไปส านักปลัด 

งบด าเนินการ คา่วัสดุส านักงานงบประมาณตามเทศบัญญัติ 80,000บาท  

โดยขออนุมัติสภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บ

เอกสาร(ตู้เหล็ก) จ านวน 3 ตู ้   จ านวน 10,500 บาท 

3.4 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา งบด าเนนิการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 20,000บาท   โดยขออนุมัตสิภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้

ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บเอกสาร (กองการศกึษา) จ านวน 2 ตู้ จ านวน 7 ,000 

บาท 

3.5 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน

คลัง งบบุคลากร เงนิประจ าต าแหน่ง  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 42 ,000

บาท  โดยขออนุมัติสภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน

ตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) จ านวน 3 ตู ้จ านวน 10,500 บาท 

3.6 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

บริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนนิการ ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงบประมาณตามเทศบัญญัติ 70,000บาท  

โดยขออนุมัติสภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บ

เอกสาร (กองชา่ง) จ านวน 3 ตู้ จ านวน 10,500 บาท 

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดได้ช้ีแจงถึงหลักการและเหตุผลมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะ

สอบถาม หรอืไม่อย่างไร 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3.3- 3.6 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม  ญัตติพิจารณาโอน

งบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ 

3.3  โอนงบประมาณ   แผนงานบริหารงานทั่วไปส านักปลัด งบด าเนนิการ ค่า

วัสดุส านักงานงบประมาณตามเทศบัญญัติ 80 ,000บาท  โดยขออนุมัติ

สภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บเอกสาร(ตู้

เหล็ก) จ านวน 3 ตู ้   จ านวน 10,500 บาท  

3.4  โอนงบประมาณแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา งบด าเนนิการ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตามเทศ

บัญญัติ 20,000บาท   โดยขออนุมัตสิภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อ

จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บเอกสาร (กองการศกึษา) จ านวน 2 ตู้ 

จ านวน 7,000 บาท 
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3.5 โอนงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

เงินประจ าต าแหน่ง  งบประมาณตามเทศบัญญัติ 42 ,000บาท  โดยขอ

อนุมัตสิภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บ

เอกสาร (กองคลัง) จ านวน 3 ตู ้จ านวน 10,500 บาท  

3.6 โอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนนิการ ค่าใช้สอย รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการงบประมาณตามเทศบัญญัติ 70,000บาท  โดยขอ

อนุมัตสิภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงานตู้เก็บ

เอกสาร (กองชา่ง) จ านวน 3 ตู้ จ านวน 10,500 บาท 

จ านวนทั้งสิน้ 4 รายการ โปรดยกมอืขึน้ 

 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  (ลาการประชุม 1  เสียง สท.บรรจง  เขต2)  

 

ประธานสภาฯ  3.7 ญัตติพจิารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.

2558 และสมัยสามัญแรกใน ปี พ.ศ.2559 

ประธานสภาฯ เชญิรองปลัดฯชีแ้จงระเบียบกฎหมาย 

รองปลัดฯ  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 21  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 

ระยะเวลาและวันเริ่มตน้สมัยประชุมสภาสามัญประจ าปีแตล่ะสมัย  ให้เริ่มสมัย

สามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษาในที่ประชุมสภา

ครั้งแรกในแตล่ะปี  โดยใหน้ าความในข้อ 11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ซึ่งขอ้ 

11  ให้แตล่ะเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีในแต่ละสมัยจะ

เริ่มเมื่อใดและในปีนัน้มกี าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันใหเ้ริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีนัดแรกในปีถัดไป พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  

สมัยสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมครั้งแรก  และสมัยสามัญประจ าปีให้สภา

เทศบาลก าหนด  ซึ่งก็ หมายความว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยสามัญได้  4  สมัย  สมัยหนึ่ง

ไม่เกิน  30  วัน 

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดได้ช้ีแจง ระเบียบ  และกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปก็จะขอ

พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ  และเชญิสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ

ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญได้เลย 

สท.ทนง(เขต1) ขอ เสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  4  สมัย  ดังนี้  เหมอืนปี พ.ศ.2557 ที่

ผา่นมาคือ 
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 สมัยสามัญที่ 2 วันที ่1  มิถุนายน  2558  ถึง 30  มิถุนายน  2558 

 ระยะเวลา 30 วัน 

 สมัยสามัญที่  3  วันที ่10  สิงหาคม  2558 ถึง  8  กันยายน 2558  

  ระยะเวลา 30 วัน 

 สมัยสามัญที่  4  วันที ่1   ธันวาคม  2558   ถึง 30 ธันวาคม  2558 

 ระยะเวลา 30 วัน 

 และขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญของปี  2559 

  สมัยสามัญที่  1   ครั้งที่ 1 วันที่ 1  กุมภาพันธ์  255 9 ถึง 2   มีนาคม  

2559 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

 

ประธานสภาฯ วาระ 3.8 ขอความเห็นชอบสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (แผนสามปี)จ านวน 3 ท่าน 

ประธานสภาฯ เชญิรองปลัดฯ 

รองปลัดฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.

ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ขอ้ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1. ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

2. รองนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 

4. ผูท้รงคุณวุฒิที่ผุ้บริหารคัดเลือกจ านวน 3 คน 

5. ผูแ้ทนภาคราชการและหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อย

กว่า 3 คน 

6. ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 3 

คน 

7. ปลัด อปท. 

8. หัวหนา้ส่วนที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผน 
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ในส่วนของสภา(3) ขอให้ท่านประธานสภา ได้พิจาณาขอให้สมาชิกสภาเสนอ

รายชื่อสมาชิกสภาจ านวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดได้ช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ขอให้

สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาร่วมเป็นเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 3 ท่าน โดยมีผู้เสนอและผูร้ับรองจ านวน 2 ท่าน ขอเรยีนเชิญ

คณะกรรมการท่านที่ 1 ครับ  

 สท.สิทธิสนิ ด ารงศฤงคาร ขอเสนอ สท.บุญดี เกษตรสุขใจ เป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  

ผูร้ับรอง สท.พรชัย เสรีดวงใจ และสท.เชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท่านที่ 2 ขอเชญิครับ  

 สท.ชิต  นันตะโส ขอเสนอ สท.บุญช่วย สุธนะ เป็นคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นท่านที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 

ผูร้ับรอง สท.ทนง ศรยีอดพิรุน และ สท.เลื่อน สุปินนะ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท่านที่ 3 ขอเชญิครับ  

 สท.สุวรรณ ชูเจริญสัมพันธ์ ขอเสนอ สท.ชิต  นันตะโส เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นท่านที่ 3 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 

 ผู้รับรอง สท.บิยา สงวนไพรวัลย์ และ สท.บุญดี เกษตรสุขใจ  

ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 1. สท.บุญดี เกษตรสุขใจ 

 2.  สท.บุญช่วย สุธนะ 3. สท.ชิต  นันตะโส 

 

ประธานสภาฯ 3.9 ขอความเห็นชอบสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จ านวน 3 ท่าน  

 ประธานสภาฯ เชญิรองปลัดฯ 
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รองปลัดฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 

หมวด 6 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ้ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

2. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ่นที่ประชาคมทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

5. ผู้ทรงคณวุฒิที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 

ในส่วนของสภาข้อที่ 1  ขอให้ท่านประธานสภา ได้พิจาณาขอให้สมาชิกสภา

เสนอรายชื่อสมาชิกสภาจ านวน 3 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตดิตามและ

ประเมินผลแผนครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดได้ช้ีแจงระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ขอให้

สมาชิกสภาได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภาร่วมเป็นเป็นคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน โดยมีผู้เสนอและผูร้ับรอง

จ านวน 2 ท่าน ขอเรยีนเชิญคณะกรรมการท่านที่ 1 ครับ  

 สท.บิยา  สงวนไพรวัลย์ ขอเสนอ สท.สิทธิสนิ ด ารงศฤงคาร เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  

ผูร้ับรอง สท.สุวรรณ ชูเจริญสัมพันธ์ และสท.เชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท่านที่ 2 ขอเชญิครับ  

 สท.ทนง ศรยีอดพิรุน ขอเสนอ สท.เลื่อน สุปินนะ เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน ท่านที่ 2 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 

ผูร้ับรอง สท.ชิต  นันตะโส และ สท.พรชัย เสรีดวงใจ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท่านที่ 3 ขอเชญิครับ  

 สท.สิทธิสนิ ด ารงศฤงคาร ขอเสนอ สท.พรชัย เสรีดวงใจ เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผน ท่านที่ 3 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 

 ผู้รับรอง สท.บุญชว่ย สุธนะ และ สท.บุญดี เกษตรสุขใจ  

ประธานสภาฯ สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประกอบด้วย 

 1. สท.สิทธิสิน ด ารงศฤงคาร 2.  สท.เลื่อน สุปินนะ 3. สท.พรชัย เสรี

ดวงใจ 

ประธานสภาฯ  3.10 ญัตติขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้าน

ห้วย  มะหนาว – หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 8 บ้านห้วย

ส้มป่อย(ป่าเกี๊ยะนอก – ป่าเกี๊ยะใน) และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยขนุน 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านายกฯ  

นายกฯ สืบเนื่องจากหมู่บ้านในเขตต าบลดอยแก้วประกอบด้วย หมูท่ี่ 4 หมูท่ี่ 5 หมูท่ี่ 

9 และหมูท่ี่ 8 บางสว่น ไม่มไีฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ทางเทศบาลได้ประสานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งทางการไฟฟ้าได้แจง้ให้เทศบาลได้

พิจาณาให้สภาฯใหค้วามเห็นชอบในการขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ที่ดังกล่าว เพื่อที่

ทางการไฟฟ้าจะได้น าผลการพิจารณาจากสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ทางคณะผู้บริหารจงึขอให้ท่าน

ประธานสภาฯ ได้โปรดให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ ในวาระ ที่ 3.10 ตามที่ท่านายกได้อธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็น ในการให้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 4 บ้านหว้ยมะหนาว – หินเหล็ก

ไฟ หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยส้มป่อย(ป่าเกี๊ยะนอก – ป่าเกี๊ยะใน) 

และหมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยขนุน มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามท่านนายกบ้าง ขอ

เรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดสอบถามผมขออนุญาตสภา ฯ สมาชิกสภาท่านใด

เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า พืน้ที่  หมูท่ี่ 4 บ้านหว้ยมะ

หนาว – หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยส้มป่อย(ป่าเกี๊ยะ

นอก – ป่าเกี๊ยะใน) และหมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยขนุน  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  (ลาการประชุม 1  เสียง สท.บรรจง  เขต2)  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ  ทางฝา่ยบริหาร หรอื สมาชิกสภาท่านใด มีขอ้สอบถามในวาระที่ 4 นีข้อเรียนเชญิครับ 

รองปลัดฯ - ขอหารอืที่ประชุมในการออกประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  ใน

เดือน มีนาคม 2558  โดยเสนอให้พิจาณาดังนี้  

หมูท่ี่ 4  หว้ยมะหนาว – หินเหล็กไฟ วันที่ 16 มีนาคม เวลา 09.00 น. – 12.00 น 

หมูท่ี่ 9  บ้านหว้ยขนุน  วันที่ 16 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หมูท่ี่ 8  บ้านหว้ยส้มป่อย  วันที่ 16 มีนาคม เวลา 19.00 น. 

หมูท่ี่ 5  บ้านขุนแตะ  วันที่ 17 มีนาคม เวลา 19.00 น.  

หมูท่ี่ 3  บ้านแมเ่ตี๊ยะใน  วันที่ 18 มีนาคม เวลา 19.00 น. 

หมูท่ี่ 7  บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้  วันที่ 19  มีนาคม เวลา 19.00 น. 

หมูท่ี่ 6  บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 19.00 น. 

หมูท่ี่ 2  บ้านแพะดินแดง  วันที่ 25 มีนาคม เวลา 19.00 น. 

หมูท่ี่ 2  บ้านท่ามณี   วันที่ 26  มีนาคม เวลา 19.00 น. 

ที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ  

  

นายกเทศมตรีฯ  นายสาวิตร  นยิมยอดคีรี  

4 ขอหารอืการจัดหารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เนื่องจากว่าในพืน้ที่เทศบาล

ต าบลดอยแก้วมีความจ าเป็นที่ต้องหารถบรรทุก ใชง้านรว่มกับรถ  JCB ซึ่งใน

ปัจจุบันเทศบาลมรีถบรรทุก ใชง้านอยู่ 1 คัน แต่สภาพการใชง้านรถคัน

ดังกล่าว เสียบ่อยท าให้ใชง้บประมาณซ่อมแซมสูงมาก จึงขอหารอืทางฝ่ายสภา

โดยพิจารณาโอนงบประมาณ โครงการก่อสรา้งในเทศบัญญัติปี 2558 เพื่อ

จัดซื้อรถบรรทุกดังกล่าวเพื่อใช้ในอ านาจหน้าที่ ทางฝ่ายบริหารอาจจะขอโอน

งบประมาณบางสว่น และจ่ายขาดเงินสะสมสมทบ เพื่อจัดซือ้รถบรรทุกดัมพ์ ในวันนีจ้งึขอ

หารอืสภาไว้เป็นเบือ้งตน้ 

ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการที่จะให้ฝ่ายบริหารจัดซื้อรถบรรทุกดัมพ์ แตก่็ใหท้างฝ่ายบริหารได้

พิจารณางบประมาณอย่างรอบครอบและเหมาะสม 

 สท.บุญดี สอบถามการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการผา้ฝา้ยทอมอื และโครงการแข่งขัน

กีฬาจอทองสัมพันธ์ ครัง้ที่ 2 

รองปลัดฯ โครงการผ้าฝา้ยของดีจอมทองได้ด าเนนิการไปเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ใน

ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้นั้น จะให้ทางกองการศึกษาได้สรุปเป็นรูปเล่ม 

พร้อมกับโครงการแขง่ขันกีฬาจอมทองสัมพันธ์ ในคราวเดียวกันในการประชุม

ครั้งต่อไป 
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ประธานสภาฯ  - ตามที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงรายกับทางรองนายกฯอดิศักดิ์ เมื่อวันที่ 

20 – 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ใคร่ขอให้ทางฝา่ยเลขาสภาฯได้ แก้ไขวาระการประชุมสภา

ให้ถูกต้อง โดยฝากทางรองปลัดชว่ยด าเนินการจัดวาระประชุมดังนี้ 

1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

2. รับรองรายงานการประชุม 

3. กระทู้ถาม 

4. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารราเสร็จแล้ว 

5. เรื่องที่เสนอใหม่ 

6. เรื่องอื่นๆ 

ขอให้ทางฝ่ายเลขาช่วยด าเนินการในการประชุมครั้งต่อไปด้วย  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องสอบถามอกีหรือไม่หากไม่มีขอปิดการชุม

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  14.40น. 

                      

   (ลงช่ือ)      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

      เลขานุการสภาเทศบาล   

 

 

(ลงช่ือ)           ผูต้รวจรายงานการประชุม  

            (นายทนง  ศรียอดพิรุณ)                           

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายชิต  นันต๊ะโส) 

         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

 

 

(ลงช่ือ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา) 

ประธานสภาเทศบาล 


