
 

   

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   

เมื่อวันที่ 15  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2561 
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 านวนผู้ขาดประชุม  -   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. นายสุค า  วรกิจ ปลัดเทศบาล 
7. นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษาฯ 
8. น.ส.วภิาวี  นันติตา นักจัดการงานทั่วไป 
9. น.ส.พักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห ์ นิติกร 

10. น.ส.เยาวดี  กันยานันท์ นักบริหารงานช่าง 



เปิดประชุมเวลา   09.40  น. 

บัดนี้เลยเวลานัดประชุม   นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานใน   
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

- วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณาวาระงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2562  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ  

- เนื่องด้วยผมได้รับการประสานจากหัวหน้าหน่วย  อล.8  ขอความร่วมมือชาวบ้านและ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ช่วยกันแผ้วถางหญ้าข้างทางถนนบริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ าห้วยโป่งจนถึง  อล.8
ในวันที่  16  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2561 
   สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   4  พฤษภาคม  2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา     
ถ้าเห็นว่าขาดตกบกพร่องที่ไหน  ก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2561 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน  
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 ในวาระท่ี 3 นี้เรื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามทางฝ่ายบริหารขอ 
เรียนเชิญครับ 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  รองประธานสภาฯ 

   ขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความคืบหน้าการถ่ายโอนถนนคืนกรมทางหลวง
ชนบทสายหน้าวัดท่าต้นแหน   -  อล.8  ไปถึงไหนแล้ว 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

   ถนนสาย  อล.8  เนื่องจากการถ่ายโอนกลับคืนให้แก่กรมทางหลวงชนบทหน่วยงาน
ที่ต้องท าคือเจ้าของสถานที่  ได้แก่  อบจ.เชียงใหม่  ซึ่งกระบวนการถ่ายโอนต้องผ่านคณะกรรมการกระจาย
อ านาจระดับจังหวัดและระดับประเทศ  จึงได้หาช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือ  ขอให้โครงการหลวงห้วยส้มป่อย
เป็นหน่วยงานเสนอ  เนื่องจากเป็นถนนที่อยู่ในเส้นทางหมู่บ้านบริวารโครงการหลวง  จะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนามากกว่าและรวดเร็วกว่า  ซึ่งกระผมจะได้เข้าประชุมร่วมกับโครงการหลวงอีกครั้งในวันที่  20  สิงหาคม  
ที่จะถึงนี้  และจะเสนอเพ่ือบรรจุเข้าแผนของโครงการหลวงห้วยส้มป่อยต่อไปครับ 

นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

   ขอสอบถามเรื่องไฟกิ่งศาลาแดง  ว่าท าไมยังไม่มีการปล่อยกระแสไฟ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

   กระทู้นี้ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นคนตอบครับ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   ไฟกิ่งศาลาแดงนั้นเป็นโครงการก่อสร้างของอ าเภอจอมทองในงบพัฒนาจังหวัดได้ให้
งบประมาณการก่อสร้างแต่มิได้ให้งบประมาณการต่อเข้าระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมา  กรณีนี้หากจะ
ต่อเชื่อมเข้าระบบของการไฟฟ้าจะต้องมีมิเตอร์ส าหรับวัดค่ากระแสไฟและใช้ไฟจากสิทธิไฟฟ้าส่วนเกินที่
เทศบาลได้รับ  ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างมีค่าไฟที่สูง  ซึ่งกองช่างได้จัดส่งโครงการเพ่ือขอรับงบ  จาก  สสส.  เพ่ือ
เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

   โครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2561  ที่ค้าง  5  
โครงการ  จะประกาศเมื่อไหร่ 

 

 

 



นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากองช่างอยู่ในระหว่างการจัดท าแบบและประมาณ
การส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายปี  2562  ซึ่งในขณะนี้กองช่างได้เหลือบุคลากรส าหรับจัดท าแบบ
และประมาณการเพียง  1  คน  ได้แก่  ผู้อ านวยการกองช่าง  และผู้ช่วยนายช่างโยธาก็มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุม
งานก่อสร้างจ านวนทั้งสิ้น  3  โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างสัญญา  เมื่อเสร็จการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  จะได้ด าเนื่องจากห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากองช่างอยู่ในระหว่าวงการ
จัดท าแบบและประมาณการส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ซึ่งในขณะนี้กองช่างได้เหลือ
บุคลากรส าหรับจัดท าแบบและประมาณการเพียง 1 คนได้แก่ ผอ.กองช่าง และผู้ช่วยนายช่างโยธาก็มีหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจ านวน ทั้งสิ้น 3 โครงการที่ยังอยู่ในระหว่างสัญญาเมื่อเสร็จการประชุมพิจารณาร่าง
เทศฯ 2562   จะได้ด าเนินการจัดท าราคากลาง จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ ม.2 2 โครงการ ม.1 และ 
ม.3 เนื่องจากค านวณจากสถานะการเงินการคลัง  จะยังคงค้าง 1 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 6 และหากตรวจสอบแล้ว
ยังไม่มีสถานะการเงินที่พอจะท าได้ จะขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีในการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ต่อไป 

นายบุญช่วย  สุทธนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

   ก านันขอโครงการไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ของสนามกีฬาหมู่ที่  7  และขอไฟกิ่งเพ่ิม
จ านวน  5  จุด 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขอแยกตอบเป็น 2 กรณีนะคะ  

กรณีที่ 1 ไฟฟ้าสปอร์ตไลท์สนามกีฬา กองช่างได้ตรวจสอบแล้วพบว่าลักษณะ
โครงการเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องท าการบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี และเสนอเข้าสู่สภาฯพิจารณา
งบประมาณตามปกติ แต่ในการจัดท าแผนครั้งล่าสุดที่ผ่านมาตรวจสอบไม่พบปรากฏในแผนแต่อย่างใด ขอให้
ทาง สท. ประสานกับหมู่บ้านให้น าบรรจุเข้าในแผนฯ เพ่ือด าเนินการในส่วนงบประมาณต่อไปค่ะ 
   กรณีท่ี 2 เรื่องขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กรณีท่ีต้องการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
ที่มีสายไฟพาดผ่าน สามารถมายื่นเรื่องได้ที่ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้โดยตรง จะมีการตรวจสอบและพิจารณาหาก
สามารถด าเนินการได้ จะด าเนินการทันที แต่หากไม่มีสายไฟฟ้าสาธารณะพาดผ่าน จะต้องท าเรื่องให้การไฟฟ้า
มาด าเนินการ ซึ่งจะต้องไปเข้าระเบียบเงินอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -  

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2562   
วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 

นายศรีบุญ ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   เชิญนายกเทศมนตรีแถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

   เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วบัดนี้ ถึงเวลาที่   
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้วจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลดอยแก้วอีกครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอกล่าวให้             
ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดังต่อไปนี้ ( ตามเอกสารแนบที่แจกให้ทุกท่าน ) 

ในโอกาสนี้   จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562  เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   ตามท่ีนายกได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผล ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบดูส าเนาโครงการ
ต่างๆตามเอกสารที่ได้แจกไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขถึงฉบับที่  2  พ.ศ.2554  หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับหลักการแห่ งข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะ อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่อย่างไรขอ
เรียนเชิญครับ   

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระที่ 5.1 สมาชิกสภาเห็นชอบร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562   ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
มาประชุม  จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
      งดออกเสียง จ านวน  - คน 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 



เริ่มประชุม 13.40 น.  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   เมื่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕62  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖2 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   

ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปร ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังนั้นผม
จึงขอใหน้ิติกร ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ    

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103, 
ข้อ 105  และข้อ  107 ก าหนดให้สภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้ไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการแปรญัตติครั้งละหนึ่งคน  ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอต้องให้สมาชิก
สภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  แต่กรณีนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อไม่ต้องมีผู้รับรอง  และลงมติ
เป็นรายไปเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาล   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ดังนั้น ล าดับแรกจะขอมติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อที่ประชุม 

นายทนง ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  3  คน   โดยมีนายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต  1  และนายบิยา  สงวนไพรวัลย์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดยกมือเสนอ  หากไม่มีจึงขอ
มติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน   

มติที่ประชุม ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2562  จ านวน  3  คน 

มาประชุม  จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 
 



นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน  ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 

นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เสนอนายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1     
โดยมีนายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  และนายพรชัย  เสรีดวงใจ   สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2     เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเสนอนายบุญดี  
เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 1  คือ  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 2 

นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เสนอนายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2  
โดยมีนายบิยา สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  และนายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต   2  เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเสนอให้           
นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 2  คือ  นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1   ต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    

เสนอนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ    
คนที่ 3  โดยมีนายเชษฐ์  กัลป์ยาณพฤกษ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  และนายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1  เป็นผู้รับรอง 

 

 



นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเสนอให้           
นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา   ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1    

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่านดังนี้ 
1.  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2.  นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     
3.  นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547       
ข้อ 45 วรรคท้าย  และข้อ 49 วรรคแรก   ก าหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่ง            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อที่ประชุม 

นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯตั้งแต่เวลา  08.00  น.  
ของวันที่   16  สิงหาคม  2561   ถึงเวลา  16.30  น.   ของวันที่  18   สิงหาคม ๒๕61   โดยมีนายเลื่อน  
สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายสุวรรณ์   ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1            
เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนจึงถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯตั้งแต่ เวลา  08.00  น.  ของวันที่   16  สิงหาคม  2561   ถึง
เวลา  16.30  น.   ของวันที่   18   สิ งหาคม ๒๕61    และก าหนดสถานที่ ยื่ นค าแปรญัตติฯ                      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารฯที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯภายในระยะเวลา
และสถานที่ก าหนด 

 
 



นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ขอเชิญท่านเลขาฯ นัดประชุม 

นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

   เมื่อที่ประชุมมีมติให้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติ   
เวลา  08.00  น.  ของวันที่   16  สิงหาคม  2561   ถึงเวลา  16.30  น.   ของวันที่  18   สิงหาคม ๒๕61   
หากนับเวลาตั้งแต่สภามีมติรับหลักการก็จะได้เวลารวมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอภายในเวลาที่ก าหนด  

ที่ประชุม -รับทราบ-  

นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

   โดยขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มาประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ
แปรญัตติครั้งแรก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  เวลา 16.00  น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ทต.ดอยแก้ว    

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

แจ้งขอนัดหมายการประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2561  วาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  ขอนัดประชุมสภาฯ  ในวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ.
2561  เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจ านวน 1  
เครื่อง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ  Fuji 
Xerox  รุ่น  DocuCentre  S2320  จ านวน  1  เครื่อง  ให้แก่เทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เชิญนิติกรชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง ไม่
ปรากฏว่ามีแนวทางก าหนดไว้ใน พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง หรือประกาศ ตลอดจนหนังสือสั่งการใดๆ จึงขอ
อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535  แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ตาม ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็น
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  
 



การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในบทเฉพาะกาล 
มาตรา 122 ก าหนดไว้ว่าให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ดังนั้นในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือรับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์อ่ืนใดจากใคร หรือหน่วยงาน
ภายนอก ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุข้อ 9 ไปพลางก่อนคะ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีท่านใดซักถาม  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดของพัสดุที่จะรับ
บริจาค  ให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ด้วยห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นอร์ทเทิร์น  โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง  ได้บริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอลยี่ห้อ  Fuji Xerox  รุ่น  DocuCentre  S2320  จ านวน  1  เครื่อง  โดยมอบให้แก่ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือใช้งานทางด้านเอกสารต่างๆและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างาน  โดย
ไม่มีเงื่อนไข 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ขอมติที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ  Fuji Xerox  รุ่น  DocuCentre  S2320  จ านวน  1  เครื่อง  จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นอร์ทเทิร์น    
โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง   

มติที่ประชุม เห็นชอบรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ  Fuji Xerox  รุ่น  DocuCentre  
S2320  จ านวน  1  เครื่อง  จากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นอร์ทเทิร์น    โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง   

มาประชุม จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
     ลา  จ านวน  - คน 
      งดออกเสียง จ านวน  - คน 



ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  กระผมอยากหารือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เกี่ยวกับรถกู้ชีพกู้ภัย  ของเทศบาลต าบล      
ดอยแก้ว  เนื่องจากรถที่ใช้อยู่เป็นรถที่ได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลจอมทอง  เมื่อวันก่อนน ารถออกไปรับ
ผู้ป่วยแล้วรถติดๆดับๆ  ถ้าเป็นเช่นนี้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยที่เราไปรับ  จะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไรดี 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เนื่องจากงบประมาณของทางเทศบาลต าบลดอยแก้วมีจ ากัด  กระผมมีความเห็นว่าเราน่าจะ
ไปขอพ่ึงบารมีหลวงปู่ทอง   

นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เขต  1 

  ผมเสนอว่าเราน่าจะท าผ้าป่าและขอหลวงปู่ทองเป็นประธานในพิธี 

ที่ประชุม -เห็นชอบ- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ  และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 
 

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

 

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)           ผู้รบัรองรายงานการประชมุ     
         (นายเลื่อน  สุปินนะ)                         (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1        ประธานสภาเทศบาล 

 
 


