
 

   

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2   

เมื่อวันที่ 21  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 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 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. นายสุค า  วรกิจ ปลัดเทศบาล 
7. นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษาฯ 
8. นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง นักบริหารงานคลัง 
9. น.ส.วภิาวี  นันติตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. น.ส.พักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห ์ นิติกร 
11. น.ส.เยาวดี  กันยานันท์ นักบริหารงานช่าง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 

บัดนี้เลยเวลานัดประชุม   นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว   จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานใน   
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 แจ้งเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ตอนนี้บริษัทโตโยต้าริช  ได้ท าการส่งมอบรถเมื่อวันที่  
19  สิงหาคม  2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ในงานราชการต่อไป 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

- สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯแจ้งเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางนะคะ  จะแจ้งเรื่องการขอ 
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใด  ต้องการใช้รถในการไปปฏิบัติราชการ  หากจะ
น าไปใช้ต้องเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  พร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้รถ  ตามแบบ  3  โดย
สามารถเขียนค าร้องขอใช้รถได้ที่พนักงานขับรถท่ีดูแลรถคันนั้นๆ ได้เลยคะ 

-  แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน 
เทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในวัน  เสาร์  ที่  7  
กันยายน  2562  ณ  ดอยอินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท  ต าบลหนองล่อง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2562 
   สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อ
วันที่  14  สิงหาคม  2562  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  
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มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

 สอบถาม 
1.  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  ตอนนี้โครงการในเทศบัญญัติท าถึงไหน 

แล้วอย่างไร 
 2. ตอนนี้ภาระค่าใช้จ่ายในเทศบาลเท่าไหร่แล้ว เพราะจากการสัมผัสกับชุมชน  มีแต่คนแจ้ง 
ว่าพนักงานเทศบาลเยอะ   
 3. การมาอยู่เวรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 1. โครงการตามเทศบญัญัติทุกโครงการได้เข้าสู่กระบวนการทางพัสดุ  อยู่ในขั้นตอนการ 
บริหารสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  หรือหากเบิกจ่ายไม่ทันก็สามารถกันเงินเพื่อ 
จ่ายเหลื่อมปีกรณีก่อหนี้ผูกพัน  โดยเป็นอ านาจนายกเทศมนตรี 
 2. ภาระค่าใช้จ่ายงานบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ที่ส่งไปขอความเห็นชอบใน 
การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  อยู่ที่  33.83  ซึ่งตอนนี้แต่ละกองก็ยังมีต าแหน่งว่าง  เช่น   
  ส านักปลัด มีต าแหน่ง  รองปลัดฯ , หัวหน้าส านักปลัด  ,  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  กองคลัง  มีต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
  กองการศึกษาฯ มีต าแหน่ง  ครูผู้ช่วยฯ 
  กองช่าง  มีต าแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ 
  3. การมาอยู่เวรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตอนนี้ได้แจ้งให้หัวหน้าแต่ละกองถ้าถึง
เวลาประเมินผลการปฎิบัติงาน  ให้ประเมินตามความเป็นจริง  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์  ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  2563   ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562   ไปแล้ว  ซึ่งการพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  และ
วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่านการพิจารณาร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   พ.ศ. 2563  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ    
ขอชี้แจงเก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที ่  2  พ.ศ.2554  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้อง
ที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
ข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตาม
ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัดนัดประชุม 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 
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นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้มอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือน าไปพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างฯและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ ให้สภาเทศบาลแล้ว  จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผล
การประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วที่เคารพทุก
ท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่   3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม  2562  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  ท่านประกอบด้วย  1.นายทนง ศรียอดพิรุณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต   1   2.นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   และกระผม   
นายบุญดี    เกษตรสุขใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกเมื่อ
วันที่  14  สิงหาคม  2562  เห็นชอบให้กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้น    คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ    ตั้งแต่เวลา 8.00 น.  ของวันที่  
15  สิงหาคม  2562   ถึงเวลา   16.30 น.  ของวันที่  17  สิงหาคม  2562  ปรากฏว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปรญัตติ   แต่อย่างใด  และวันที่   18  สิงหาคม  2562  เวลา  
08.00  น. คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
2563  ที่นายกฯได้เสนอมานั้น  เห็นว่าถูกต้อง จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวตามร่างเดิม เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้พิจารณาในวาระท่ี  3  ต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สรุปแล้วในวาระขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563  ไม่มี
การแปรญัตติ  ดังนั้นจึงขอมติสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบวาระขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 
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 
13.00 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.10 น. 

 



๖ 
 

5.2  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   

วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ในวาระที่  3  นี้  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นขอแปรญัตติ   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ   2563   วาระที่ 3  ขั้นลงมตเิห็นชอบ  เป็นการลงมติโดยไม่มีการ
อภิปราย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 

   -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  15.20 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 


