
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3   

เมื่อวันท่ี  30  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************* 

รายชื่อผูม้าประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 

2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายบุญชว่ย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายชติ  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 านวนผูล้าประชุม  -  คน   

จ านวนผูข้าดประชุม  -   คน 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล     ต าแหนง่ 

1. นายสาวิตร์  นยิมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 

2. นายสมบูรณ์  ชูเจรญิสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 

3. นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 

4. นายสุพจน์  ตั้งใจเจรญิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5. นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
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6. นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 

7. ว่าทีร่.ต.พิทยา  เรอืนน้อย รองปลัดเทศบาล 

8. นางกฤษณา  ชีวาชุติ หน.ส านักปลัด 

9. น.ส.เยาวดี    กันยานันท์ ผอ.กองช่าง 

10. นางธัญญาลักษณ์ สุพรรณ ผอ.กองการศกึษา 

11. นางนัฏฐกานต์  ปัญญาแดง นวก การเงินและบัญชี 

12. นางสายทอง  แสงวังค า นวก.จัดเก็บรายได้ 

 

เปิดประชุมเวลา   09.50น. 

  เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญชว่ย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล         ดอยแก้ว  

  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ือครบองค์ประชุมแล้ว  จงึ

  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

  ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์

  ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

  สามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ ศรีจันตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   กล่าวเปิดประชุม  และแจง้ระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใน

 วันที่ 23สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต าบลสบเตี๊ยะ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2559 

   สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1  เมื่อวนัที่  11  สิงหาคม  2559 

ประธานสภาฯ   ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 

  2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2559 ว่ามีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงาน

  การประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชญิสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  

2559 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมอืขึน้  

ที่ประชุม  มีมติจ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ยบริหาร

ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีผมขอพิจารณาวาระที่ 4 ตอ่ไป 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว

เสร็จเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 คร้ังที่ 2 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 

2559 

1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 งบประมาณ  2560  วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตตินายบุญดี  เกษตรสุขใจ  ประธาน

 คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงให้ประธานสภาฯ/คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

 เทศบาลต าบลดอยแก้ว    ได้ทราบดังนี้ ตามที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้มีมติเมื่อ

 คราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  แต่งตั้ง

 คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 1.นายทนง ศรียอดพิรุณ 

 สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   2.นายบุญช่วย  สุธนะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 และกระผมนายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และที่ประชุม

 คณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2559 เมื่อเวลา15.30

 น. เห็นชอบให้กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินั้น    คณะกรรมการ

 แปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่

 เวลา 8.30 น.  ของวันที่  12  สิงหาคม  2559 ถึงเวลา 16.30 น.  ของวันที่ 

 16  สิงหาคม  2559  ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่น

 ขอแปรญัตติ   แต่อย่างใด  และวันที่ 17  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น. 

 คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ที่นายกฯได้เสนอมานั้น  เห็นว่าถูกต้อง จึงได้

 เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวตามรา่งเดิม เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้

 พิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป   

2 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 งบประมาณ  2560  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ 

ที่ประชุมสภาฯได้เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 จ านวน 

 12 เสียง 
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3 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบตั้งจา่ยรายการใหม่ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์

เก้าอีส้ านักงานกองคลัง กองช่าง กองการศกึษา รวมทั้งสิ้น 10 ตัว    วงเงนิ 

10,000 บาท  เชญินายก 

นายกฯ ตามที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบโอนตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซือ้ครุภัณฑเ์ก้าอี้

ส านักงานกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา รวมทั้งสิน้ 10 ตัว วงเงนิ 10,000 

บาท   นั้นทางฝา่ยบริหารได้ให้เจา้หน้าที่ ที่เกี่ยวข้องไปด าเนนิการต่อไป 

ประธานสภาฯ ขณะนีเ้วลา 11.58 น.ผมขออนุญาตพักการประชุม และขอเริ่มการประชุมช่วง

บ่าย ต่อไปครับ โดยขอนัดเวลาประชุม 13.00 น. 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.10 น. 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจา่ยรายการใหม ่

โครงการขยายผวิจราจร คสล.ชว่งสะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 

1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  240 เมตร พรอ้มรางระบายน้ า คสล.ยาว 

140 เมตร วงเงนิ 270,000 บาท ตามแบบเทศบาลดอยแก้ว ที่ 37/2559  

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกสาวติร์ 

นายกฯ เรียนประธานสภาสมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่มีประชาชน

สัญจรสายทางขึ้นบนดอย หมู่ที่ 4-5-8-9 นั้น ได้ประสบปัญหาการใช้ถนนสาย

สะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 เนื่องจากผิวจราจรแคบและบริเวณดังกล่าว

เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับเพื่อรองรับจุดก่อสร้างถนนของทางหลวง

ชนบท ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ หากมีการขยายผิวจราจรหรือผิวถนน จะท าให้การ

สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนจะเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ทางฝ่ายบริหารจึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ปัญหาถนนจุดดังกล่าว โดยขออนุมัติสภาฯโอน

งบประมาณ เหลือจ่าย  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 

120,000 บาท และแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จ านวน 150 ,000 

บาท รวม 270,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการขยายผิวจราจร 

คสล.ช่วงสะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว  240 เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล.ยาว 140 เมตร เพื่อบรรเทา

ความเดือนร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อให้สภาได้โปรดพิจารณาต่อไป 

ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯได้ชีแจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอความเห็นชอบโอน

งบประมาณเหลือจ่าย ก่อนปิดบัญชีงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ตาม

โครงการขยายผิวจราจร คสล.ช่วงสะพานผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 

1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  240 เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล.ยาว 

140 เมตร วงเงิน 270,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน 

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางฝ่ายบริหาร ขอยกมือ

สอบถามตอ่ไป 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่  5 .1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโอน

งบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขยายผิวจราจร คสล.ช่วงสะพาน      

ผาลาด ถึง ทางแยก อล.8 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  240 

เมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล.ยาว 140 เมตร วงเงิน 270 ,000 บาท ตาม

แบบเทศบาลดอยแก้ว ที่ 37/2559  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสยีง   

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 

นายกฯ   - การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สภาฯ/พนักงาน ด้วยทางฝ่ายบริหาร

   ได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก จนท. เทศบาล ขึ้นใน

   วันที่ 2-3 กันยายน 2559 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม

   โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อุทยานล้านนารีสอรท์ อ าเภอหางดง 

รองปลัดฯ  - การด าเนินการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.จอมทอง หรือการกู้ชีพ/

   กู้ภัยเบื้องต้น ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้รับมอบรถยนต์กู้ชีพจ านวน 2 คัน เพื่อ

   บริการประชาชนในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยัง รพ. แต่ยังขาดแคลน

   บุคลากรในการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นในการจ้างเหมาบริการบุคลากรที่ผ่าน

   การฝึกอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นมาด าเนินการช่วยเหลือบริการประชาชนต่อไป โดย

   มอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ด าเนินการ 

หน.สป.   การแจกเบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้ทาง สท.ทุกท่านช่วย 

   ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มสีิทธิ์รายใหมไ่ด้รับทราบ ในเรื่องการมอบอ านาจด้วย 

ผอ.กองชา่ง  โครงการขยายไหล่ทาง ถนน หมู่ 2(ท่ามณี) ตามที่ สท.เขตที่ 1 ได้ขอให้ทาง

   เทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขขยายผิวจราจร ในช่วงหลัง รพ.จอมทอง โดยทาง สท.

   ได้ร้องขอให้เจ้าของที่ ดินในเขตพื้นที่ ได้อุทิศให้เพื่อขยายไหล่ทาง พอกองช่างเข้า

   ไปด าเนินการถมดินลูกรัง ปากฎว่ามีเจ้าของที่ดิน 4-5 รายไม่ยินยอมให้พื้นที่ดิน

   ของตนเอง ในการขยายไหล่ทาง จึงท าให้กองช่างได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของ

   ที่ดนิ ในการนี้จึงยากหารอืที่ประชุมว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
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นายกฯ   ตามที่กองช่างได้ชี้แจงมานั้นทางฝ่ายบริหารเห็นว่า สท.ในพื้นที่ ควรจะเข้าไป

   เจรจากับเจ้าของที่ดินก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคืนสภาพพื้นที่เหมอืนเดิม 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรือไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้เข้า

 ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 

 

   (ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

                    เลขานุการสภาเทศบาล 

 

(ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

    (นายทนง  ศรียอดพิรุณ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายชติ  นันตะ๊โส) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

               (นายเลื่อน  สุปินนะ) 

           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

 

(ลงช่ือ)    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

           (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 

ประธานสภาเทศบาล 


