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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที ่ 4  ครั้งที ่ 1   

เมื่อวันที่  27  เดือน  ธันวาคม  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 นายสุพจน์  ตั้งใจเจริญกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
6 นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษา 
7 นางสาววิภาวี  นันติตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ นักบริหารงานช่าง 
9 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 

10 นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง นักบริหารงานคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา  09.45  น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรี ยก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2562  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญประจ าปี 2562 
   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญประจ าปี  2562  สมัย
ที ่1  ครั้งที ่ 1    เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม
หรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยวิสามัญที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 )   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามท่ีระเบียบวาระท่ี  5.1  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาตามญัตติที่ 
ได้ยื่นต่อสภาฯด้วยครับ 

นางสาววิภาวี  นันติตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม  ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม  ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (ปี  2562)    มีจ านวน  132  โครงการ  งบประมาณ  16,648,700.-บาท  สรุป
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการโดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  จ านวน  108  โครงการ  งบประมาณ  13,011,976.80  บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้
ทุกท่าน 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  5.2  ญัตติขอความเห็นชอบกรณีย้าย/รวม  และยุบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามท่ีระเบียบวาระท่ี  5.2  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาตามญัตติที่ 
ได้ยื่นต่อสภาฯด้วยครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้วร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้จัดประชุม
ประชาคม  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2562  ณ  หอประชุมหมู่บ้าน  บ้านแม่เตี๊ยะใน  และ  หอประชุม
หมู่บ้าน  บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  เพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชนในการยุบ/รวม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เตี๊ยะในและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่บ้านแม่เตี๊ยะใน  และพ้ืนที่บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  โดยรวมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอยแก้ว
ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการต าบลดอยแก้ว  หมู่ที่  7  บ้านแม่เตี๊ยะใต้  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่    ซึ่งบัดนี้  การด าเนินการเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชนในการยุบ/รวม  และยุบเลิกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จ านวน  2  แห่ง  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีผู้เข้าประชุม  เมื่อวันที่  4  
พฤศจิกายน  2562  จ านวน  35  คน  มีมติให้ย้ายรวม  จ านวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  และจากก
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  จ านวน  68  คน  มีมติให้ย้ายรวม  จ านวน  68  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  100  ดังนั้น  เพื่อให้การยุบ/รวม  และยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นไปด้วย 
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ความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  และถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนัง สือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  เทศบาลต าบลดอยแก้วจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วต่อไป 

นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษา 

  ตามระเบียบเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ.2562
หมวด  5  การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อ  20  “การยุบเลิกหรือย้าย/รวม  ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  ซึ่งประกาศ   วันที่  1  พฤษภาคม  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามท่ีนายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบกรณีย้าย/รวม  และยุบ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีสมาชิกท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบกรณีย้าย/รวม  และยุบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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.  
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5 .3   ญั ตติพิ จารณ าให้ ความ เห็ นขอบ โอนงบประมาณ ตั้ งจ่ ายรายการให ม่                
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง   ประกอบไป
ด้วย   (1)  ตู้สาขา รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน จ านวน 1 เครื่อง  (2)  AC Line Surge Protector  
(อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก) จ านวน 1 ชุด  (3)  ค่าแรงในการติดตั้งเซ็ตอัพระบบ ตามที่เทศบาลต าบล
ดอยแก้วก าหนด งบประมาณ  20,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ของเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว ล าดับที่ 41 หน้าที่ 128  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามท่ีระเบียบวาระท่ี  5.3  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาตามญัตติที่ 
ได้ยื่นต่อสภาฯด้วยครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ทุกท่าน 

หลักการ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 จนถึงที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ .ศ. 2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้   ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 

  เนื่องจากปัจจุบัน ตู้สาขาโทรศัพท์หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.ดอยแก้ว 422 -46-0001        
ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ที่มีอยู่เกิดการช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี  ท าให้การ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในยากล าบากอีกทั้งเมื่อมีการเรียกสายติดต่อประสานงานมาจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ จากประชาชน เกิดการเสียเวลาในการเรียกหาเจ้าหน้าที่มารับสายยังจุดต่อเชื่อม งาน
พัสดุได้ประสานงานซ่อมแซมเครื่องเดิมพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้อีก จึงสมควรที่จะด าเนินการจัดหาเครื่อง
ใหม่มาเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชนต่อไป 

   โอนลด  จ านวน  20,000.-บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            
งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัด
กองช่าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
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ที่ได้รับการแต่งตั้งฉบับปัจจุบันโดยค านวณจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งไว้  803,340. -บาท   เบิกจ่ายไป 
82,620.- บาท  คงเหลือ 720,720.- บาท   ขออนุมัติโอนลดจ านวน  20,000.- บาท   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  20,000.-บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง  
ประกอบไปด้วย (1)ตู้สาขารองรับ 3 สายนอก 8 สายใน จ านวน 1 เครื่อง (2)AC Line Surge Protector  
(อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก) จ านวน 1 ชุด  (3)ค่าแรงในการติดตั้งเซ็ตอัพระบบตามที่เทศบาลต าบลดอย
แก้วก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ล าดับที่ 41 หน้าที่ 
128 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน มีสมาชิก
ท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์
พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง  จ านวน  20,000.-บาท 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

  - 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและ   
ปิดการประชุม 
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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 


