
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2   

เมื่อวันที่  21  เดือน  สิงหาคม 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 นักบริหารงานช่าง 
8. นางปรียภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษาฯ 
9 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 

10. นางสาววิภาวี  นันติตา นักจัดการงานทั่วไป 



 

เปิดประชุมเวลา   09.00น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2561 
   สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อ
วันที่  15  สิงหาคม  2561  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561  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 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลว้เสร็จ 

- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  2562   ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
พ.ศ.2561  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561   ไปแล้ว  ซึ่งการพิจารณาในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  และ
วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่านการพิจารณาร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   พ.ศ. 2561  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ    
ขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ 2 และ
วาระที่ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที ่พ.ศ.2554  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร
ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
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 ่ 
 
 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้มอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562   
ให้กับคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือน าไปพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างฯและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการฯ ให้สภาเทศบาลแล้ว  จึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผล
การประชุมคณะกรรมการให้ที่ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป 

นายบุญดี  เกษตรสุขใจ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วที่เคารพทุก
ท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม  2561  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  ท่านประกอบด้วย  1.นายทนง ศรียอดพิรุณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต   1   2.นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   และกระผม   
นายบุญดี    เกษตรสุขใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรกเมื่อ
วันที่  15  สิงหาคม  2561  เห็นชอบให้กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้น    คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   ตั้งแต่เวลา 8.00 น.  ของวันที่  
16  สิงหาคม  2561   ถึงเวลา   16.30 น.  ของวันที่  18  สิงหาคม  2561  ปรากฏว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปรญัตติ   แต่อย่างใด  และวันที่  19  สิงหาคม  2561  เวลา  
08.00  น. คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
2562  ที่นายกฯได้เสนอมานั้น  เห็นว่าถูกต้อง จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวตามร่างเดิม เพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้พิจารณาในวาระท่ี  3  ต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สรุปแล้วในวาระข้ันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562  ไม่มี
การแปรญัตติ  ดังนั้นจึงขอมติสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบวาระขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ 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 
13.00 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.15 น. 

 

 



 

5.2  ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562   

วาระท่ี 3  ขั้นลงมติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ในวาระท่ี  3  นี้  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นขอแปรญัตติ   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ   2562   วาระท่ี 3  ขั้นลงมติเห็นชอบ  เป็นการลงมติโดยไม่มีการ
อภิปราย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 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 

5.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่อง  การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่อง  การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561  ดังนั้นก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ขอเชิญนิติกร  ชี้แจง           
ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้  เชิญครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   

ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิ จารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านตรวจสอบร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน  ซึ่งการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561  จะพิจารณาเป็นสามวาระ  
หรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอผู้เสนอครับ 

 

 



 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ.2561  พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว    เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561   

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  12 เสียง 

  ไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  - เสียง 

  งดออกเสียง     -   เสียง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอเชิญนายกฯเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

เรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติ  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน และก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว  โดยก าหนดหลักเกณฑ์  สุขลักษณะ  และการอ่ืนที่จ าเป็น  รวมถึงอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการอนุญาต  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2550 จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.
2561  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว ต่อไป 

  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอต่อเทศบาลต าบลดอยแก้วเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) 

  เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติ  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 2561  โปรดยกมือครับ 



 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.
2561 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสยีง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

การพิจารณาในวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและผม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้   ต่อไปเป็นการ
พิจารณาในวาระที่  2  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ  หรือแก้ไขร่างเทศบัญญัตินี้  โปรดยกมือ(ไม่มี)  
เมื่อไม่มี  ผมถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ผ่านวาระท่ี  2  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ.2561  เดิม 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 
 
วาระท่ี  3  ลงมติ 

  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  3  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่โดยไม่มี
การอภิปรายแต่อย่างใดผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติต าบล     
ดอยแก้วเรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561  โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว เรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.2561 ทั้งสามวาระ  และจะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 

 

 



 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุม 13.30 น.  

5.4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบมูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ  ขออนุญาต 
เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนจอมทอง  เพื่อจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามระเบียบวาระท่ี  5.4  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  ได้ส่งค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  ตามมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติ     
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  ( ป.ส.  21 )  มีความประสงค์ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ท้องที่ต าบลดอยแก้ว  
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่  20  ไร่  2  งาน  46  ตารางวา  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่นางพัตราพร  จารุศร  
เคยได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ( ป.ส.23 )  เล่มที่  59  ฉบับที่  34    ลงวั นที่  25  
ตุลาคม  2556  จนถึงวันที่  24  ตุลาคม  2566  ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์ขอยกเลิกเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว  และยินยอมให้มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ  จันทวัณโณ  ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขต   
ป่าสงวนแห่งชาติแปลงนี้แทน  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีก าหนดเวลา     
30  ปี  ซึ่งหากทางราชการไม่มีการอนุญาตเปลี่ยนแปลงการอนุญาตรายใหม่  นางพัตราพร  จารุศร  ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเป็นผู้ด าเนินการตามใบอนุญาตเดิมต่อไป  ซึ่งสภาฯ  ได้น าเข้าบรรจุในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ     
ที่  2  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2561  และสภาฯมีมติให้ชะลอการลงมติ  เพ่ือให้ผู้น า
ชุมชนหมู่ที่  3  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  ท าการประชาคมเพ่ือฟังความคิดเห็นของประชาชน  เนื่องจากอาศรม
พรหมธาดาพุทธสถาน  ได้ตั้งส านักอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าซึ่งประชาชนทั้ง  3  หมู่บ้านได้ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และ
ส่งสรุปรายงานเพ่ือให้สภาฯพิจารณาเนื่องจากตามระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยภายในป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2548  ข้อ  8  พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ ต้องอยู่ในเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้  (5)  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง  และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบล
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่   บัดนี้  ทางผู้น าชุมชนได้    จัดประชุมประชาคม   และ   
ได ้ส่งหนังสือสรุปผลการประชุมประชาคมให้แก่เทศบาล  เลขรับที่  502  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2561   
และ  เลขรับที่  577  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2561  ซึ่งมีใจความสรุปว่าคัดค้านการขอต่อใบอนุญาตเช่า
พ้ืนที่ป่า  และการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง  ของนางพัตราพร  จารุศร  
หรือมูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ  จันทวัณโน  โดยเด็ดขาด 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

  ตามที ่ท่า นนายกฯ ได้ชี ้แ จ งต่อที ่ป ระชุม ไปแล้วนั ้น   สมาชิกสภาฯมีค วาม เห็น
อย่างไรจะเสนอต่อที่ประชุม  เชิญครับ  

เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ   
เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนจอมทอง  เพ่ือจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ เข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน
จอมทอง  เพื่อจัดท าโครงการพุทธอุทยานและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ท้องที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  - เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน   12  เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.4  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (กองช่าง) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามที่ ระเบียบวาระที่   5 .4  ญัตติขออนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ .ศ .2561  ไป เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ  พ.ศ .2562  กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน   กองช่า ง   
เชิญฝ่ายบริหาร  ครับ  

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

เรียนท่านประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วที่เคารพ     
ทุกท่าน  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  กองช่าง  

หลักการ  ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.
2561  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
จ านวน  1  รายการ  

เหตุผล   ตามที่กองช่าง  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และประสงค์จะขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี  พ.ศ.
2561  ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี  พ.ศ.2562  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่จ าเป็นต้องด าเนินโครงการและใช้เงินนั้นต่อไปอีกจ านวน  1  รายการ  คือ 

 

 

 



 

-   โครงการก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ราชการต าบลดอยแก้ว 
งบประมาณ 330,000 (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 28/2561 

จึงขอเสนอญัตตินี้  เพ่ือรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2561  
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  กรณียิงมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาลตามรายการข้างต้น       
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากเทศบาลด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญนิติกร  ชี้แจงระเบียบการกันเงิน 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  หมวด  5  การกันเงิน 

  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีก  ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  เมื่อไม่มีผมขอให้ท่านสมาชิกลงมติ  เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (กองช่าง)  จ านวน  1  โครงการ 
มาประชุม  จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ฝากเน้นย้ าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษารถกู้ชีพ  และการท างานของนายมนัส  ศรีสุข  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตั้งแต่รถ  JCB  จอดได้เข้ามาท างานบ้างมั้ย  เนื่องจากวันที่  16  
สิงหาคม  2561  ที่ไปช่วยกันแผ้วถางหญ้าข้างทางถนนบริเวณตั้งแต่อ่างเก็บน้ าห้วยโป่งจนถึง  อล.8  นั้น   
ได้แจ้งให้ไปช่วย  แต่ไม่ไป 

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  

  ในวันดังกล่าวผมได้รับแจ้งจากเพ่ือนสมาชิกเก่ียวกับการมาท างานของเจ้าหน้าที่  ผมได้แจ้งไป
ผอ.กองช่าง เรียบร้อยแล้ว   

 

 



 

นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ขอให้ท าหนังสือตักเตือนอีกครั้ง  ถ้ายังเหมือนเดิม  ให้ผู้บริหารด าเนินการตามระเบียบ
ขั้นตอนต่อไป 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561  ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยส้มป่อย  และได้ประสานขอให้เอาถนนสาย  อล.8  บรรจุเข้าในแผนของโครงการหลวง  ซึ่งหัวหน้า
โครงการหลวงจะได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือภายในหน่วยงานอีกครั้งครับ  ถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้
อย่างไรจะแจ้งให้สภาฯทราบอีกครั้ง 

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  แจ้งความคืบหน้าในการของบ  อบจ.  ในส่วนของงบสาธารณภัย  จ านวน  4  หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่  4  หมู่ที่  5  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  9   โดยซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการพร้อม   
ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จนครบทุกวาระ
และปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและปิดการประชุม 

 

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 
 


