
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2559 สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที ่29  เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 

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 

   

 

 

เปิดประชุมเวลา   09. 55น. 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม นาย ศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา   ประธาน สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ื อผูเ้ข้าร่วมประชุม ปรากฏว่าเลขาสภาฯ

ติดภารกิจเร่งด่วน ได้แจง้ให้ประธานสภาฯทราบ  ประธานสภาเห็นว่าที่ประชุมมาร่วมเกินครึ่งคือจ านวน 

11 ท่าน  จงึขอหารอืที่ประชุมคัดเลือก เลขานุการสภาฯชั่วคราว ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้              

ว่าที่ ร.ต.พิทยา เรอืนน้อย รองปลัดเทศบาล ท าหน้าที่เลขาสภาฯชั่วคราว  โดยปฏิบัติ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547     โดยมีนายศรบีุญ  ศรี

จันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ

ประจ าปี 2559 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  แจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญนายกฯแจง้เรื่อง

ให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานสภาฯขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน

กีฬาต าบล ในวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญประจ าปี 2558 

   สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ เวลานี ้10.23 เลขาสภาฯได้มาเข้าร่วมประชุม จึงให้นายบุญชว่ย  สุธนะ ได้ท า

หนา้ที่เลขาสภาฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่1 เมื่อวันที ่ 14  

ธันวาคม  2558 
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ทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 4  คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  2558 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะกระทู้ถามขอเชิญครับ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ สท.บุญดี 

สท.บุญดี เขต 2 กระทู้ถามเรื่องที่ 1 เรื่องสอบถามการท างานของครู ผดด.ที่เข้าไปท างานใน 

ศูนย์ฯ สายบ่อยครั้ง และบางทีอยู่ที่ ส านักงาน เทศบาล ไม่ทราบว่าเพราะเหตุ

ใด 

ประธานสภาฯ เชญิท่านายกฯ 

นายกฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและผูเ้ข้าร่วมประชุม

ตามที่ สท.บุญดี ได้สอบถามนัน้ ในเรื่องครู ผดด.นั้นผมได้สั่งการให้ รองปลัดฯ 

เป็นผู้ก ากับดูแล กองการศึกษา ขอให้ทางรองปลัด ได้ช้ีแจง 

รองปลัดฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและคณะผู้บริหาร ตามที่

ทางท่าน สท.บุญดีได้สอบถามนัน้ ในส่วนของครูแนท ซึ่งประจ าที่ศูนย์ ห้วย

ส้มป่อย ในชว่ง 2 อาทิตย์ ที่ผ่านมาผมได้สั่งการให้มาช่วย ทางกองการศึกษา

ในการจัดเตรยีมการแขง่ขันกีฬาประชาชน ซึ่งศูนย์หว้ยส้มป่อยมีครูดูแล 2 ท่าน 

แตถ่้าในส่วนศูนย์อื่นนั้น ผมไม่ได้สั่งการ แตห่ากในช่วงที่ผ่านมามีครู ท่านใด

ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามหนา้ที่ ทางผมจะได้ประชุมและชีแ้จงให้ครูถือปฏิบัติ

ต่อไป ผมตอ้งขอขอบคุณท่าน สท.บุญดี ที่ช่วยเป็นกระจกสะท้อนการท างาน 

ของบุคลากร และผมจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยงขอ้งตอ่ไปครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบในวาระนี้อีกหรอืไม่ หากไม่มีขอไปในวาระที่ 

4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ   เมื่อคราว

ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่  14 เดือน ธันวาคม  2558 

ดังนี้ 

1. ญัตติพิจารณา ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตัง้จ่ายจ่ายรายการใหม่

ตามโครงการอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัด

เชยีงใหม่ จ านวน 40,000บาท ขอเชญิฝา่ยบริหาร 
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นายกฯ ตามที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตัง้จ่ายจ่ายรายการใหม่ตาม

โครงการอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ่

จ านวน 40 ,000บาท  ไปแล้วนัน้ ทางส านักปลัดได้ด าเนินการสง่เรื่องให้

คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาด าเนนิการไปเป็นที่เรียบร้อย จงึเรียนมาเพื่อให้สภาฯได้

รับทราบ 

2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558   

ประธานสภาฯ  ตอนนีเ้วลา 12.20 น. ขอพักการประชุม วาระที่เหลอื ขอเชิญสมาชิกประชุม

   ช่วงบ่ายในเวลา 13.30 น. ครับ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ในการพิจารณาในวันน้ี ตามญัตติท่ี

   ผู้บริหารได้เสนอให้สภาพจิารณา ขอเชิญท่านนายก  

นายกฯ   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและผูเ้ข้าร่วมประชุม

   ตามที่ ทางฝา่ยบริหารได้รับค ารอ้งและหนังสอืร้องเรียน ถึงปัญหาความ 

   เดือดรอ้นของประชาชาชนในเขตต าบลดอยแก้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ในอ านาจ

   หน้าที่ของเทศบาลที่ ต้องช่วยเหลือประชาชน โครงการต่างๆที่เสนอให้สภาฯได้

   พิจารณาในวันนี ้เป็นโครงการที่เน้นและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ 

   ประชาชน โดยฝ่ายบริหารเห็นควรว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ 

   ประชาชน เห็นควรจา่ยขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเทศบัญญัติ

   งบประมาณรายจ่าย 2559  ไม่มโีครงการก่อสร้างพื้นฐานในเทศบัญญัติ แต่

   เรามีเงินสะสมส่วนหน่ึงที่จะน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้ 

   และในส่วนเงนิสะสมคงเหลือเท่าไหร่นัน้ ผมขอให้ทาง ผอ.กองคลังได้ช้ีแจงให้

   สภาฯได้รับทราบ เพื่อจะได้พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 

ผอ.กองคลัง  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและคณะผู้บริหาร ใน

   สว่นเงินสะสมคงเหลอืนั้น เทศบาลมเีงินสะสมคงเหลอื ณ วันนีร้วม จ านวน 

   5 ,428,689.48 บาท หากกันเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายจา่ยประจ า    

   เช่น เงินเดอืนค่าตอบแทน ,ค่าส ารองจ่ายเบีย้ยังชีพ ,ส ารองจ่ายเงนิเดือน 

   บุคลากรทางการศึกษา , ค่าใช้จ่ายเหตุสาธารณะภัย รวมแล้วประมาณ  

   2,500,000 บาท จะสามารถน ามาจา่ยเพื่อแก้ไขปัญหาความ  

   เดือดรอ้นให้กับ ประชาชน ไม่เกิน 3 ,000,000บาท  
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ประธานสภาฯ  เชิญ รองปลัดฯ  

รองปลัดฯ  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและคณะผู้บริหาร  ใน

   การจา่ยขาดเงินสะสมน้ันมี ระเบียบ ขอ้กฎหมาย และหนังสอืที่เกี่ยวข้อง โดย

   การพิจารณาการจา่ยขาดนัน้ เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาลที่จะพิจารณา

   ให้ความเห็นชอบโดยมี ระเบียบ และขอ้กฎหมายใหส้ภาฯได้ใชป้ระกอบในการ

   พิจารณา  ดังนี้ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิก 

   จา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง

   ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ

   จา่ยขาดจากเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 

   ดังตอ่ไปนี ้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรอืกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้

   ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของ 

   ประชาชน ทั้งนีต้้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืตามที่ 

   กฎหมายก าหนด 

 ( 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท0808.2/ว2150 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2556 

 ( 3) กรณีจา่ยขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่มใิช่เรื่อง

เร่งดว่น ให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรอืโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 

2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ขอ้ 3  

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม

2553 

3. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่หรือกิจการที่

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรอืซือ้

ที่ดนิ หรอืโครงการที่ใชว้งเงินงบประมาณที่มมีูลค่าสูง ให้พิจารณาด าเนนิการ ดังนี้ 

 3.1 จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

หรอืโอนงบประมาณรายจ่ายมาตัง้จ่ายก่อนเป็นล าดับแรก 

 3.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตัง้งบประมาณหรอืโอนงบประมาณ

รายจ่ายมาตัง้จ่ายไว้แลว้แตง่บประมาณมีไมเ่พียงพอก็อาจใชจ้า่ยจากเงินสะสมสมทบเพื่อ
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การนัน้ได้ หากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มคีวามจ าเป็น

เร่งดว่นในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรอืการบริการชุมชนและสังคมของ

ประชาชนในพื้นที่และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีตอ่ไปได้ก็อาจ

ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบริหารงาน

เพื่อมใิห้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังระยะยาว 

 3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจแยกการจัดซือ้จัด

จา้งเป็นส่วนๆและมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนนิการในปีงบประมาณเดียวให้ตัง้

งบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2543 

4. ให้จัดท าประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสมโดยให้ระบุให้ชัดเจน

ว่าด าเนนิการในเรื่องใด สถานที่ด าเนินการที่ใด วงเงนิที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของ

โครงการเชน่เดียวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น

ที่ไม่อาจจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น และเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้ 

 ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ ที่ผมได้เสนอใหส้ภาเพื่อประกอบการ

พิจารณา ให้ความเห็นชอบ  ขอให้สภาได้โปรดพิจารณาตามระเบียบฯที่ผมได้ชี้แจงให้

สมาชิกทุกท่านได้รับทราบด้วยขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ ตามที่ท่านนายกได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น 

และท่านรองปลัดได้ช้ีแจงถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มสีมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถาม

หรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5  เรื่องพิจารณา ตามที่นายกได้เสนอ

ญัตติ จ านวน 9 ญัตติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน ผมขออนุญาตให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเป็นญัตติไป  ดังนี้   

 5 .1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. สายทุ่งเหล่า (ซอยบ้านนายอิน) หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 

150 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 1/2559  จ านวน 

238,000บาท มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ  

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .1  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสม เพื่อก่อสรา้งโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งเหล่า (ซอยบ้าน

นายอิน) หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบ 
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ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 1/2559  จ านวน 238,000บาท     เพื่อแก้ไขปัญหาถนนใน

การสัญจรของประชาชน  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   

ประธานสภาฯ 5.2 ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ระบบกรองน้ าประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 2/2559  

จ านวน 248,300บาท  มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสม เพื่อก่อสรา้งโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 

ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 2/2559  จ านวน 248,300บาท เพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ าดื่มเพื่อการอุปโภค บริโภค โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   

ประธานสภาฯ 5.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ล าเหมืองรูปตัว U (เหมอืงแม่เตี๊ยะบริเวณสวนหมอสัมพันธ์) ขนาดกว้าง 0.50 

เมตร ลกึ 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ ทต.ดอย

แก้ว เลขที่ 3/2559   จ านวน 319 ,600บาท  มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะ

สอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ  

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 3 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสม เพื่อก่อสรา้งโครงการก่อสร้างล าเหมืองรูปตัว U (เหมอืงแม่เตี๊ยะ

บริเวณสวนหมอสัมพันธ์) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลกึ 0.50 เมตร หนา 0.10 

เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 3/2559   จ านวน 

319,600บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายเพื่อการเกษตร  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   

ประธานสภาฯ 5 .4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. สายช่วงห้วยมะนาว – หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร 

ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 4/2559  จ านวน 

251,000บาท มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ  

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 4 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่วงห้วยมะนาว – หินเหล็กไฟ หมู่ที่ 

4 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว 

เลขที่ 4/2559  จ านวน 251,000บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและขนส่ง

พืชผลทางการเกษตร  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   
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ประธานสภาฯ 5 .5 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหนา้วัดขุนแตะ(ต่อ คสล.เดิม) หมูท่ี่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 5/2559  จ านวน 

267,000บาท มสีมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 5 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนา้วัดขุนแตะ(ต่อ คสล.เดิม) หมูท่ี่ 

5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม.ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว 

เลขที่ 5/2559  จ านวน 267,000บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   

 

ประธานสภาฯ 5 .6 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจา่ยขาดเงินสะสมตามโครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. สายหนา้ ผญบ.ประเสริฐ  หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

ม. หนา 0.15 ม.   ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 10/2559  จ านวน 

232,000บาท มสีมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 6 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนา้ ผญบ.ประเสริฐ  หมู่ที่ 5 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.   ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว 

เลขที่ 10/2559  จ านวน 232,000บาท    เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตร  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง   

 

ประธานสภาฯ 5.7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าประจ าหมูบ่้าน บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  หมูท่ี่ 6 เพื่อ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปริมาณขุดดินไม่นอ้ยกว่า 7 ,780 ลบ.ม.ตามแบบ ทต.

ดอยแก้ว เลขที0่6/2559  จ านวน 234,900บาท มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะ

สอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 7  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าประจ าหมูบ่้าน บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  หมูท่ี่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปริมาณขุดดินไม่นอ้ยกว่า 7 ,780 ลบ.ม.ตามแบบ 

ทต.ดอยแก้ว เลขที0่6/2559  จ านวน 234,900บาท โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสีย  
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ประธานสภาฯ 5.8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสขนาด 25 ลบ.ม. หย่อมบ้านหว้ยขนุน 1 

หมูท่ี่ 9  ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 9/2559  จ านวน 242,400บาท 

 มสีมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม ่ขอเชิญครับ  

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 . 8 สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสขนาด 25 ลบ.ม. หย่อมบ้านหว้ยขนุน 

1 หมูท่ี่ 9  ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 9/2559  จ านวน 242,400บาท

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสีย  

 

ประธานสภาฯ 5.9 โครงการขุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 7 บริเวณสะพานข้ามล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ 

– ท้องฝาย ปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า 7 ,300 ลบ.ม ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว 

เลขที่ 7/2559  จ านวน 234,200 บาท มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถาม

หรอืไม่ ขอเชิญครับ 

นายกฯ โครงการ ขุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 7 บริเวณสะพานข้ามล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ – ท้อง

ฝายนั้น เป็นความตอ้งการของชุมชน ผมได้ไปดูมาแล้วเห็นควรขุดลอกจริงๆ 

เนื่องจากล าน้ าแมเ่ตี๊ยะตื้นเขิน แต่ทั้งนีก้ารด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับการ

เห็นชอบจากกรมเจา้ท่าหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงจะด าเนนิการได้ โดย

ส่วนหนึ่งตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาฯก่อนถึงจะด าเนนิการ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกชีแ้จง มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ขอเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ ที่ 5 .9  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรจา่ยขาด

เงินสะสมโครงการขุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 7 บริเวณสะพานข้ามล าน้ าแม่

เตี๊ยะ – ท้องฝาย ปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า 7 ,300 ลบ.ม ตามแบบ ทต.ดอย

แก้ว เลขที่ 7/2559  จ านวน 234 ,200 บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ

ป้องกันเหตุอุทกภัย  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสีย  

 

ประธานสภาฯ 5.10 ญัตติพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.

2559 และสมัยสามัญแรกใน ปี พ.ศ.2560 ตามระเบียบการประชุมสภาฯนั้นขอให้

ทางรองปลัดฯได้ช้ีแจง 

รองปลัดฯ  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 21  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 
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ระยะเวลาและวันเริ่มตน้สมัยประชุมสภาสามัญประจ าปีแตล่ะสมัย  ให้เริ่มสมัย

สามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษาในที่ประชุมสภา

ครั้งแรกในแตล่ะปี  โดยใหน้ าความในข้อ 11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ซึ่งขอ้ 

11  ให้แตล่ะเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีในแต่ละสมัยจะ

เริ่มเมื่อใดและในปีนัน้มกี าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันใหเ้ริ่มประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีนัดแรกในปีถัดไป พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  

สมัยสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมครั้งแรก  และสมัยสามัญประจ าปีให้สภา

เทศบาลก าหนด  ซึ่งก็ หมายความว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยสามัญได้  4  สมัย  สมัยหนึ่ง

ไม่เกิน  30  วัน 

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดได้ช้ีแจง ระเบียบ  และกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  ต่อไปก็จะขอ

พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ  และเชญิสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ

ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญได้เลย 

สท.ทนง(เขต1) ขอ เสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  4  สมัย  ดังนี้  เหมอืนปี พ.ศ.2558 ที่

ผา่นมาคือ 

 สมัยสามัญที่ 2  

 วันที่  1  มิถุนายน  255+  ถึง 30  มิถุนายน  2559 ระยะเวลา 30 วัน 

 สมัยสามัญที่  3   

 วันที่  10 สิงหาคม  2559 ถึง  8  กันยายน 2559 ระยะเวลา 30 วัน 

 สมัยสามัญที่  4   

 วันที่  1  ธันวาคม  2559  ถึง 30 ธันวาคม  2559  ระยะเวลา 30 วัน 

 และขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญของปี  2560 

  สมัยสามัญที่ 1  

  ครั้งที่ 1 วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2560 ถึง 2   มีนาคม  2560 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามขอเรยีนเชิญครับ 

นายกฯ - แจ้งเทศบัญญัติสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว คือ หมูท่ี่ 9 และหมูท่ี่ 4  

- เทศบาลได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ครื่องจักร จาก อบจ. โดยประสาน สจ.ยงยุทธ์ 

สท.ทนง - ขอหารอืการจัดงานประเพณีปีใหมเ่มือง (งานผู้สูงอายุ) ในแต่ละปีควรก าหนดวันให้ชัดเจน 

เพื่อที่จะสามารถด าเนินการตามโครงการได้ พนักงาน เจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ จะได้วางแผน

งานโครงการ ได้ถูกต้อง 
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ที่ประชุม มีมติให้จัดงานดังกล่าว ในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี 

  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรอืไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ปิดประชุมเวลา   1 5.40น. 

 

   (ลงช่ือ)      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

      เลขานุการสภาเทศบาล   

 

 

 

(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 


