
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที ่ 29  เดือน  มิถุนายน  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 

12 นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

จ านวนผูล้าประชุม  -  คน   

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 เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
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6. ว่าที่รอ้ยตรีพิทยา  เรือนนอ้ย รองปลัดเทศบาล 

7. นางธัญญาลักษณ์  เมอืงเล็น หน.กองการศกึษา 

8. นางกฤษณา  ชีวาชุติ หน.ส านักปลัด 

9. นางรัตนา     จิตตริัตนกุล ผอ.กองคลัง 

10. น.ส.เยาวดี    กันยานันท์ ผอ.กองชา่ง 

 

 

เปิดประชุมเวลา   09. 00น. 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญชว่ย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ือครบองค์ประชุมแลว้  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิก

สภาเทศบาลเข้าหอ้งประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น

ประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และด าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  แจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญนายกฯแจง้เรื่อง

ให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายกฯ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและผูเ้ข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผมมเีรื่องที่แจง้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

- การรอ้งทุกข์ของพี่นอ้งประชาชนในพื้นที่ เรื่องความเดือดรอ้นของพี่น้อง

ประชาชน เรื่องน้ ากินน้ าใช้ช่วงฤดูแล้ง โดยขอให้ทาง สท.ในพืน้ที่ชว่ยดูแล

และแจ้งให้เทศบาลให้ทราบ เพื่อที่จะได้ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต่อไป 

- ทางฝ่ายบริหารได้ท าหนังสือประสานขอกล้าไม้ เช่น ต้นพญาเสือโคร่ง 

หญ้าแฝก กล้าไม้อื่นๆ ไปที่ หนว่ยงานเพาะกล้าไม้ที่อ าเภอแม่แตง ให้ทาง 

สท.ในพืน้ที่ชว่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจมารับกล้าไม้ได้ที่

เทศบาล หากได้กล้าไม้มาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และทางเทศบาล

จะได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตใินวันที่ 12 สิงหาคม นี้ 

- เรื่องไฟฟ้าที่ส านักงานได้ให้ รพ.สต.แมเ่ตี๊ยะได้ตอ่ไปใช้งานนั้น ตอนนีท้าง 

รพ.สต.แมเ่ตี๊ยะได้แก้ไขไฟฟ้าเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 
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- ช่วงนีอ้ยู่ในช่วงฤดูแล้ง ถ้าเกิดเหตุสาธารณภัยตา่งๆ ขอให้ทาง สท.ได้แจง้

รายละเอียด วัน เวลาสถานที่ให้ละเอียดเพื่อที่ทางเทศบาลจะได้ช่วยเหลือ

ตามระเบียบฯอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

- การบริจาคโลหิต อ าเภอจอมทองขอเชญิผูส้นใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ใน

วันที่ 9 ก.ค. นี ้ตัง้แต่เวลา 08.30น. -12.00น. ผมมีเรื่องแจง้ให้ที่

ประชุมทราบเพียงเท่านีค้รับ 

ประธานสภาฯ ผมมเีรื่องแจ้งเพิ่มเติมเรื่องแผนแมบ่ทของต าบลดอยแก้ว เรื่องขอ้บัญญัติ

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี วา่ที่ ร.ต.พิทยา     

เรือนนอ้ย เป็นเลขาฯ และมีนางกฤษณา ชีวาชุติ หน.ส านักปลัด เป็น ผช.

เลขาฯ จงึขอแจง้ให้สภาฯได้รับทราบ และคงจะได้ขอความรว่มมอืจาก  

สภาฯในการช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องขอ้บัญญัติฯนีใ้นโอกาสต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญประจ าปี 2558 

   สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ เมื่อวันที่  24  

เมษายน  2558 

ทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

วิสามัญสมัยที่ 1  คร้ังท่ี 1   

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ย

บริหารขอเรียนเชญิครับ 

สท.บุญดี -  สอบถามทางนายก เรื่องโรคระบาด มอื เท้า ปาก ที่เกิดใน ศพด.ขุนแตะ 

ทางฝ่ายบริหารทราบหรอืไม่อย่างไร 

นายกฯ -  โรคระบาดที่เกิดขึน้ทางฝ่ายบริหารไม่ได้รับรายงานฝ่ายศึกษาเลย คงตอ้ง

ถามฝ่ายศึกษา 

ประธานสภาฯ เชญิหัวหน้ากองการศกึษา  

หน.กองการศกึษาฯ ตามที่สภาได้สอบถามเรื่องโรคระบาดที่ ศพด.ขุนแตะนั้น เบือ้งตน้ได้รับรายงาน

จาก ครู ศุภากร ว่ามีเด็กป่วยเข้า รพ.สันนิฐานว่าอาจจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก 
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และได้ประสาน รพ.สต.ขุนแตะเข้าตรวจสอบ และได้ให้ ศพด.หยุดท าการสอน 

และพ่นยาฆา่เชื้อแล้ว 

นายกฯ ขอให้ทางฝ่ายกองการศึกษาเมื่อเกิดโรคระบาดในพืน้ที่ ให้รบีรายงานฝา่ย

บริหารหรอืผูบ้ังคับบัญชา เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให ้

หน.ศกึษา ได้ให้ความส าคัญหรอืเอาใจใส่ ศพด.ทุกศูนย์ เมื่อเกิดปัญหาจะได้

ด าเนนิการได้ทัน ขอฝากและถือปฏิบัติด้วย 

สท.บุญชว่ย ขอสอบถามฝ่ายบริหารการแก้ไขปัญหาล าเหมอืงแม่เตี๊ยะ ที่ทางฝา่ยหัวหน้า

เหมอืงฝาย ในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบจากก่อสรา้งที่ผ่านมาว่า จะด าเนนิการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร เพราะใกล้จะเข้าฤดูฝนแล้ว 

รองฯสมบูรณ์ ในเรื่องของล าเหมอืงที่มปีัญหาน้ันทางฝา่ยหน.เหมอืงฝายคนเดิมได้หมดวาระ

ไปแล้วแต่ยังฝากทางเทศบาลใหช่้วยแก้ไขปัญหาล าเหมอืงให้ดว้ย ผมขอ

สอบถามทางรองปลัดฯ วา่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

ประธานฯ เชญิรองปลัดฯ  

รองปลัดฯ ในการแก้ไขปัญหาล าเหมอืงที่จะเกิดผลกระทบจากปริมาณน้ าช่วงฤดูผลนัน้ 

เบือ้งตน้ให้ทางกองช่างเข้าไปส ารวจพร้อม หน.เหมอืงฝ่าย เพื่อวางแผนการ

แก้ไขปัญหาวา่จะใช้งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวเท่าไหร่เพื่อจะได้

เสนอทางนายกฯพิจารณา การด าเนนิการไปตามระเบียบฯต่อไป 

ประธานฯ มสีมาชิกสภาท่านใดที่กระทู้ถามอีกหรอืไม่ หากไม่มีขอไประเบียบวาระที่ 4  

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา

เสร็จแล้ว 

 ตามที่สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มวีาระที่พิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้  

4. 1 ญัตติ พิจารณา เปลี่ยนแปลงโครงการตามเทศบัญญัติ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี่ 6  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 460 ตารางเมตร สายหว้ยยางค า  วงเงิน 254 ,000 บาท ตามแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลดอยแก้ว เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสรา้งผนังกั้น

ดินศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 วงเงิน 254 ,000 บาท  ตามแบบเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว 
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4.2 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งบบุคลากร เงนิเดือน(ฝา่ยประจ า) จ านวน 380 ,000 บาท แผนงาน

บริหารงานทั่วไปส านักปลัด งบบุคลากร เงนิเดือนฝ่ายประจ า จ านวน 

200 ,000 บาท และแผนงานบริหารงานคลังงบบุคลากร เงนิเดือน         

(ฝา่ยประจ า) จ านวน 200 ,000 บาท โดยขออนุมัตสิภาฯ โอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑร์ถกระบะเทท้ายจ านวน 780 ,000 บาท จ านวน  1 

คัน  

4.3 ญัตติ การพิจารณา จา่ยขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑร์ถ

กระบะเทท้ายโดยขออนุมัติสภาฯ จา่ยขาดเงินสะสมสมทบ จ านวน

1,200,000 บาท เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑร์ถกระบะเทท้าย  จ านวน 1 คัน ตาม

บัญชมีาตรฐานครุภัณฑร์าคา 1,980,000 บาท  

สามเรื่องหลักๆที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบไป ตอนนีอ้ยู่ในขั้นตอนไหน

ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบด้วย เชญินายกฯ 

นายกฯ โครงการก่อสร้าง หมูท่ี่ 6 ที่เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างผนังกั้นดนิศาลา

เอนกประสงค์ วงเงิน 254 ,000 บาท ตอนนีอ้ยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะ

ด าเนนิการ หากมีงบประมาณทางฝ่ายบริหารจะด าเนนิการ ตามระเบียบพัสดุ

ต่อไป และในส่วนโครงการจัดซือ้รถกระบะเทท้ายนั้น เบือ้งตน้ได้ประสานกับ

บริษัทไปบางสว่น เพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการด าเนินการ การด าเนินการ

นั้นจะต้องปฏิบัติไปตามระเบียบพัสดุ รายละเอียดจะให้รองปลัดได้ช้ีแจง

เพิ่มเติม 

รองปลัดฯ ในส่วนโครงการจัดซื้อครุภัณฑร์ถกระบะเทท้ายหรือรถ 6 ล้อดั้มพ์นัน้ ครุภัณฑ์

ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ์ การด าเนินการนัน้ต้องถือ

ปฏิบัติตามระเบียบฯ  และในส่วนโครงการก่อสร้างผนังกั้นดนิ หมู่ที่ 6นั้น ใน

เรื่องของระเบียบฯสภาได้ให้ความเห็นชอบไปตามระเบียบแล้ว หากมี

งบประมาณเพียงพอที่จะด าเนนิการจะได้แจง้ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนนิการตอ่ไป 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะถามขอเชิญครับ 

สท.ทนง ตามที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบอนุมัตใิห้ด าเนินการจัดซือ้รถ 6 ล้อดั้มพ์ไปเมื่อ

คราวประชุมที่ผา่นมาขอให้เร่งด าเนนิการ ขอฝากไว้ด้วยครับ 

นายกฯ ในเรื่องงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 นั้นงบประมาณไม่ได้รับตาม

ประมาณที่คาดการณ์ไว้ อาจจะท าให้โครงการในเทศบัญญัติ โครงการหมู่บ้าน

บ้านหมูท่ี่ 1 -2 -3 -6 -7 ไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติ  
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สท.บุญดี ในเรื่องงบประมาณหากไม่มีงบประมาณในส่วนหมู่บ้านข้างลา่ง ก็สามารถใช้

งบประมาณในปี 59 ได้ เพราะปี58 บนดอยได้ไปแล้วก็เปลี่ยนให้หมูบ่้าน

ข้างลา่งได้ในปี59  

สท.ทนง ในปี 58 งบประมาณหมูบ่้านข้างลา่งหากไม่ได้ด าเนินการ สท.ก็ชีแ้จงให้

ประชาชนได้รับทราบได้ เพราะงบประมาณไม่มดี าเนนิการ ประชาชนก็เข้าใจได้ 

ประธานฯ ในระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติมหรอืไม่อย่างไร หากไม่มีขอ

ไประเบียบวาระที่ 5 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระที่ 5  ไม่มีเรื่องเสนอพิจารณา  

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามขอเรยีนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  - ขอฝากฝ่ายบริหารในเรื่องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถ มอเตอรไ์ซค์วิบากที่ขี่ขึน้บนดอย 

เนื่องจากช่วงนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้งถนน เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุละที่ส าคัญ ขับขี่รถเร็วใน

เขตหมูบ่้าน จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยประสานประชาสัมพันธ์ ผา่นทางวทิยุด้วย 

. - แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบในห้วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงสมัย ประชุมสภาฯสมัย

สามัญที่ 3 ในเรื่องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จงึขอความร่วมมือสมาชิก

สภาฯถ้าไม่จ าเป็นในชว่งระยะเวลาดังกล่าวใหอ้ยู่ในพืน้ที่เพื่อพรอ้มประชุม 

  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรอืไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ปิดประชุมเวลา   1 4.00น. 

 

   (ลงช่ือ)      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

      เลขานุการสภาเทศบาล   
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(ลงช่ือ)           ผูต้รวจรายงานการประชุม  

            (นายทนง  ศรียอดพิรุณ)                           

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายชิต  นันต๊ะโส) 

         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

 

  

(ลงช่ือ)                ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายเลื่อน  สุปินนะ) 

         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

(ลงช่ือ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา) 

    ประธานสภาเทศบาล 


