
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  1   

เมื่อวันที่  4  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 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 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
9 นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง 

10 นายณฐพลษ์  ปันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
11 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 



 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  
- เนื่องด้วยเมื่อวันที่  24  เมษายน  2561  ได้มีโครงการ  “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   

หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย  หมู่ที่  8  
และมีประเด็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่เกินศักยภาพประสงค์จะให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือใน
รายการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสภาพถนน
ที่ประสบเหตุจากอุทกภัยในเขตต าบลดอยแก้ว  ซึ่งเกิดเมื่อวันที่  13 – 17  พฤษภาคม  2560  โดยเทศบาลต าบล
ดอยแก้วได้แจ้งความเดือดร้อนตามหนังสือ  ชม  58203/273  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2560  และได้รับการ
แก้ไขไปบางส่วน  แต่ยังคงค้างความเดือดร้อนอยู่คือ  ถนนสายบ้านหินเหล็กไฟ  หมู่ที่  4  ต าบลดอยแก้ว        
เชื่อมบ้านอมลาน  ต าบลกองแขก  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีสภาพเป็นดินยังไม่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม  ขณะนี้  กองช่างได้จัดส่งเอกสารให้  ส.อบจ.ยงยุทธ์  ยาวิชัย  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้รับการประสาน
จะน าเครื่องจักรเข้าท างานโดยเร็ว  ซึ่งหากจะมีเครื่องจักรเข้าจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ประจ าปี 2561  เม่ือวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1    
ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการ
ประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  1  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  สมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  

 



 
 

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 เรื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะกระทู้ถามขอเชิญครับ 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  

สอบถามฝ่ายบริหารเรื่อโครงการขยายไหล่ทาง  คสล.บริเวณเชิงสะพานน้ าแม่แตะถึงอล.8  ที่ 
ได้ด าเนินการก่อสร้างไปประมาณปี  59-60  เนื่องจากมีความช ารุดเป็นหลุมบ่อ  ขอให้ตรวจสอบว่ายังอยู่ให้
ระยะประกันสัญญาหรือไม่ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  กองช่างรับเรื่องความเสียหาย  จะด าเนินการตรวจสอบกับงานพัสดุ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  ( รอบที่  1  เดือนเมษายน ) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามท่ีระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561  
(รอบที่  1  เดือนเมษายน ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงระเบียบด้วยครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

เรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วที่เคารพทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  2 )   พ.ศ.2559  

ข้อ  29  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



 
 

ข้อ  30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  สรุปคือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  เพ่ือให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 
  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯชี้แจง 
 
นายณฐพลษ์  ปันแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กราบเรียนประธานสภาฯ  คระผู้บริหาร  และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุก
ท่านครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ  ถ้าไม่มีที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะ
สอบถามทางฝ่ายบริหารขอเรียนเชิญครับ  หากไม่มีสมาชิกท่านไดสอบถามฝ่ายบริหาร ตอนนี้เวลา 12.00 น. 
ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.45 น. 

  5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบมูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ  ขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนจอมทอง  เพื่อจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามระเบียบวาระท่ี  5.2  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบมูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ  
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนจอมทอง  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 

 

 



 
 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่เทศบาลได้รับหนังสือจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ที่  ชม  0014.3/14732     
ลงวันที่  18  เมษายน  2561  เนื่องจาก  มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ  จันทวัณโณ  ได้ส่งเรื่องราวค าขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  ตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  ( ป.ส.  21 )  ซึ่งมีความประสงค์ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ท้องที่
ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่  20  ไร่  2  งาน  46  ตารางวา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่นาง
พัตราพร  จารุศร  เคยได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามหนังสือ
อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( ป.ส.23 )  เล่มที่  59  ฉบับที่  34    
ลงวันที่  25  ตุลาคม  2556  จนถึงวันที่  24  ตุลาคม  2566  ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์ขอยกเลิกเข้า
ท าประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว  และยินยอมให้มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ  จันทวัณโณ  ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแปลงนี้ แทน  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้           
มีก าหนดเวลา  30  ปี  ซึ่งหากทางราชการไม่มีการอนุญาตเปลี่ยนแปลงการอนุญาตรายใหม่  นางพัตราพร  
จารุศร  ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ด าเนินการตามใบอนุญาตเดิมต่อไป  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานประกอบค าขอฯปรากฏว่าขาดหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลท้องที่ที่ป่า
นั้นตั้งอยู่  จึงขอให้เทศบาลต าบลดอยแก้ว  น าเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว  เข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผลเป็นประการใดให้แจ้งจังหวัดเชียงใหม่
ทราบเพ่ือน าเอกสารประกอบเรื่องราวค าขอต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

  ตามที่ท่านนายกฯได้ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  สมาชิกสภาฯมีความ
อย่างไรจะเสนอต่อที่ประชุม  เชิญครับ  

นายทนง ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

  เห็นว่ามูลนิธิยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เห็นควรให้ผู้น าชุมชนไปท าการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน  เนื่องจากเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งด้านศาสนา  และสิ่งแวดล้อม 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

  ผมเห็นด้วยกับสท.ทนง  เห็นควรให้ผู้น าชุมชนหรือฝ่ายปกครองทั้ง  9  หมู่บ้าน  ประชาคม
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน  เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งสองฝ่าย 

นายพรชัย  เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

  ในส่วนของการประชาคมหมู่บ้านนั้น  ผมคิดว่าน่าจะประชาคมแค่  หมู่  3  หมู่  6  และหมู่  7  
เพราะได้รับผลกระทบโดยตรง 

 

 



 
 

นายบุญช่วย  สุทธนะ  เลขานุการสภาฯ 

    เสนอให้  หมู่  3  หมู่  6  และหมู่  7  ได้ประชาคมและส่งสรุปรายงานการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน  เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาในคราวต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบมูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ  ขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนจอมทอง  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ท้องที่
จังหวัดเชียงใหม่   ยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงเห็นควรชะลอการลงญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท า
ประโยชน์ออกไปในการประชุมครั้งต่อไป สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ชะลอการลงญัตติพิจารณาในครั้งต่อไป
เพ่ือรอประชาคมโปรดยกมือขึ้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ชะลอการลงญัตติเพื่อรอประชาคมหมู่บ้าน    
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.3  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
หย่อมบ้านท่ามณี เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านท่ามณี 
ซอย1 (หอประชุมหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดอยแก้วเลขที่ 9/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 5 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามระเบียบวาระท่ี  5.3  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือที่ กค.(กวจ)0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีสาระส าคัญคือ ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจความหมายของ งานก่อสร้าง และได้
ก าหนดให้งานก่อสร้าง ตาม พรบ นี้ จะต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องมีการควบคุทมดูแลการปฏิบัติงาน นั้น 

ส่งผลให้การด าเนินงานในส่วนที่ดินสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอยแก้วได้รับผลกระทบคือ 
แบบรูปรายการของเทศบาลต าบลดอยแก้วที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย บางรายการเข้าข่าย
ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ าเป็นต้องมีการรับรองแบบรูปรายการจากสามัญวิศวกรโยธา  ได้แก่   
งานก่อสร้างถนน คสล.จ านวน ทั้งสิ้น 5 โครงการ  

 
 
 



 
 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

จากกรณีที่ เกิดขึ้นกองช่างจึ งได้ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขซึ่ ง ได้รับการสั่ งการจาก
นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้วให้ใช้วิธีที่ประหยัดงบประมาณที่สุด คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโดยน าแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ของส านักงานทางหลวงชนบทมาใช้ จึงจ าเป็นต้องขออ านาจ
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างจ านวน ทั้งสิ้น 5 โครงการ  

   

ล าดับที่   เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการที่  1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริม เหล็ก ห มู่ที่  2 หย่อมบ้านท่ามณี 
งบประมาณ จ านวน 97,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่ าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 หย่อมบ้าน     
ท่ามณี ซอย1 (หอประชุมหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 4 เมตร   ยาว 45 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้ว
เลขที่ 9/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เ หล็ ก  ห มู่ที่  2  หย่ อ มบ้ า น ท่ า มณี 
งบประมาณ จ านวน 97,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หย่อมบ้าน
ท่ามณี ซอย1 (หอประชุมหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 4 เมตร   ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลดอยแก้วเลขที่ 25/2561 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 5 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
หย่อมบ้านท่ามณี งบประมาณ จ านวน 97,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านท่ามณี ซอย1 (หอประชุมหมู่บ้าน) ขนาด
กว้าง 4 เมตร   ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้ว
เลขที่ 25/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 5 

มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

   

 



 
 

5.4  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5       
บ้านขุนแตะ สายซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขุนแตะ   สายซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร         
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 2/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ล าดับที่   เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการที่  2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ สายซอย 2 
จากโบสถ์ถึ ง วัด  งบประมาณ จ านวน 
193,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 บ้านขุนแตะ 
สายซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 
2/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 96 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ สาย
ซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด งบประมาณ 
จ านวน 174,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ 
สายซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้ว
เลขที่ 26/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านขุนแตะ สายซอย 2 จากโบสถ์ถึงวัด  งบประมาณ จ านวน 174,000 บาท          
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ สายซอย 2 
จากโบสถ์ถึงวัด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 26/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 96 

มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 



 
 

5.5  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6      
บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 
จ านวน 3 ซอย ดังนี้ 

1.ซอยบ้านนายสงกรานต์ แก้วก๋องมา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.ซอยบ้านนายจัน สุทธนะ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
3.ซอยบ้านนางศรี ทิพละ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่  3/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี        

(พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ล าดับที่   เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการที่  3 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ งบประมาณ
จ านวน 185,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 
จ านวน 3 ซอย ดังนี้ 

1.ซอยบ้านนายสงกรานต์ แก้วก๋องมา ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

2.ซอยบ้านนายจัน สุทธนะ ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3.ซอยบ้านนางศรี  ทิพละ ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 
3/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 99 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 
งบประมาณจ านวน 185,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 
จ านวน 3 ซอย ดังนี้ 

1.ซอยบ้านนายสงกรานต์ แก้วก๋องมา 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

2.ซอยบ้านนายจัน สุทธนะ ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3.ซอยบ้านนางศรี ทิพละ ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้ว
เลขที่ 27/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 

 
 

 



 
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ งบประมาณจ านวน 185,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ จ านวน 3 ซอย 
ดังนี้ 
1.ซอยบ้านนายสงกรานต์ แก้วก๋องมา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.ซอยบ้านนายจัน สุทธนะ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
3.ซอยบ้านนางศรี ทิพละ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 27/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 99 

มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

 
 

5.6  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9  
หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 ช่วง  บ้านกมลวรรณ เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร   ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร   ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 5/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 14 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ล าดับที่   เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการที่  4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 
ช่วงบ้านกมลวรรณ งบประมาณ จ านวน 
209,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หย่อม
บ้านห้วยขนุน 2  ขนาดกว้าง 3 เมตร   ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 5/2561 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 14 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 
2 ช่วงบ้านกมลวรรณ งบประมาณ 
จ านวน 205,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 28/2561 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 14 



 
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 ช่วงบ้านกมลวรรณ งบประมาณ จ านวน 205,000 บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 หย่อมบ้านห้วยขนุน 2 ขนาดกว้าง 
3 เมตร  ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 
28/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 14 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.7  ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1        
สายทุ่งใหม่ถึงบ้านไร่สิริภูมิ  (บ้านแก่อิน) เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
บ้านแม่กลางป่าปู ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ดอยแก้วเลขที่ 1/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 88 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ล าดับที่   เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการที่  5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทุ่งใหม่ถึงบ้านไร่สิริ
ภู มิ (บ้ านแก่ อิน)  งบประมาณ จ านวน 
201,000 บาท 

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลางป่าปู 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
ดอยแ ก้ ว เ ล ขที่  1 /2 56 1  ป ร าก ฏ ใ น
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 8 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทุ่งใหม่ถึงบ้านไร่
สิริภูมิ(บ้านแก่อิน) งบประมาณ จ านวน 
201,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลาง
ป่ า ปู  ข น า ด ก ว้ า ง  3  เ ม ต ร                  
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลดอยแก้วเลขที่ 
29/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 

 



 
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบจากเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 สายทุ่งใหม่ถึงบ้านไร่สิริภูมิ(บ้านแก่อิน)  งบประมาณ จ านวน 201,000 บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลางป่าปู 
ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล      
ดอยแก้วเลขที่ 29/2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.8  ญัตติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
ศูนย์ราชการต าบลดอยแก้วงบประมาณ 330,000 (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว 
เลขที่ 28/2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์ด้านยาเสพติดในปัจจุบัน  มีแนวโน้มจะกลับมาและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ประกอบกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสังคมที่อยู่  มีส่วนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดซึ่งผู้ เสพยามีอยู่
ทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแรงงานเพ่ิมมากขึ้น  ปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งเนื่องมาจากพลัง
แผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่ผลึกก าลังร่วมกันแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่ชัยชนะได้อย่างยั่งยืน          
การจัดการกับปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบวงจร  โดยด าเนินไปพร้อมๆกัน  เพ่ือขจัดและทุเลา
ปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  อันเป็นฐานรากน ามาซึ่งความ
มั่นคงในการขับเคลื่อนและก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึง
ได้จัดท าโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  ส าหรับรองรับการ สนามวอลเลย์  และสนามตะกร้อ  เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี  ได้มีสนามเพ่ือใช้ในการออกก าลังกายและสติปัญญา  
เพ่ือให้ประชาชนทุกวัยในพ้ืนที่ได้ร่วมกันแกก าลังกาย  เสริมสร้างความแข็งแรง  ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย  และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ
ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย   
   



 
 

จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์
ราชการต าบลดอยแก้ว  งบประมาณ 330,000 (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว เลขท่ี 
28/2561 

ปริมาณงาน   
1.ขุดปรับแต่งพ้ืนที่พร้อมตัดต้นไม้ออก 1 ต้น 
2.ก่อสร้างลานกีฬา คสล. ขนาด 15x50 เมตร หนา 0.10 เมตร(ผิวขัดมันเรียบ) 
3.จัดหา ตั้งเสาไฟฟ้าสูง 8 เมตร จ านวน 4 ต้น ติดตั้งลวดสลิง ขึงตาข่ายด้านหลังสนาม 

ฟุตบอล ยาว 50 เมตร  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.  2561-2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่  2  หน้า  7 

โดยขอโอนลดจาก  

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งไว้ 952,000 บาท คงเหลือ 263,020 บาท ขอโอนลด 260,000บาท 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต าบลดอยแก้ว 
ตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท 

3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลุงทุน  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้  
50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท 

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  330,000.-บาท 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ราชการต าบลดอยแก้ว  งบประมาณ 
330,000 (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ    ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 28/2561  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ.  2561-2564 ) เพ่ิมเติมฉบับที่  2  หน้า  7 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
ศูนย์ราชการต าบลดอยแก้ว  งบประมาณ 330,000 (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว 
เลขที่ 28/2561 

มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและปิด
การประชุม 

ปิดประชุมเวลา  15.30 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 
 
 


