
 

   

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2558  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 1   

เมื่อวันท่ี 14  เดือน  สิงหาคม  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 

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  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา

เทศบาลเข้าหอ้งประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

ข้อ 25  โดยมีนายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา   ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธาน ในการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2558  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

วันนีเ้ป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาวาระงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2559 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ แต่ก่อนจะพิจาณาแตว่าระนั้น ผมขอแจ้ง

วาระประชุมเพิ่มเติมดังนี ้ในระเบียบวาระที่สภาฯได้รับไปนั้น ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

เสนอใหม ่ขอเพิ่มวาระเพิ่มเติมดังนี ้ 

วาระที่ 5.3 เรื่องญัตติยกเลิกมติเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 

เมษายน พ.ศ.2558 

วาระที่ 5.4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขุดลอกอ่างห้วยโป่ง 

วาระที่ 5.5 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ 

ก่อนจะเข้าสู่วาระพิจารณาวันนี ้มที่านสจ.ยงยุทธ  ยาวชัิย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

สภาฯเทศบาลต าบลดอยแก้ว ผมขอเชญิท่าน สจ.ยงยุทธ ได้พูดคุยชีแ้จงขอ้ราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ขอเรยีนเชิญครับ 

สจ.ยงยุทธ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝา่ยบริหาร สมาชิกสภาฯดอยแก้วทุกท่านที่ใหโ้อกาสผมได้มา

ชีแ้จงถึงงานของ อบจ.เชยีงใหม่ที่ผ่านมาและที่จะด าเนนิการในอนาคต เมื่อวานผมมี

โอกาสประชุมที่เทศบาลต าบลบ้านแปะได้รับทราบปัญหาแต่ละ่พืน้ที่มาโดยตลอด

โดยเฉพาะได้เติบโตมาจากท้องถิ่นผา่นการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

เข้าใจถึงการท างานในท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยในพืน้ที่ต าบลดอยแก้ว อบจ.เชยีงใหม่ 

 



 

โดยนายกฯบุญเลิศ ท่านได้ใหโ้อกาสผมได้ท างานรับใช้ประชาชนชาวอ าเภอจอมทอง ใน

เรื่องการพัฒนาในพืน้ที่ ที่ผ่านมาผมได้ประสานงบประมาณในการพัฒนา ทุกต าบลใน

ส่วนต าบลดอยแก้วนั้น ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมู่ที่ 2 ท่ามณี

เชื่อมหมู่ที่14 ต าบลสบเตี๊ยะ โครงการแก้ไขปัญหาสะพานบ้านหมูท่ี่ 3 ที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัยปีที่ผา่นมา ในส่วนงบประมาณที่ใชใ้นการก่อสร้างนัน้ อบจ.ได้

จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิการแล้ว แต่ระเบียบของทางราชการนัน้ ทาง อบจ.ต้อง

ได้รับอนุญาตจิากอุทยานแหง่ชาติก่อนเนื่องจากพืน้ที่ของเรานั้น เป็นเขตติดตอ่กับเขต

อุทยานฯการที่จะท าอะไรนั้นตอ้งเป็นไปตามระเบียบทางราชการ และได้ใชเ้ครื่องจักรมา

ปรับเกลี่ยหมูท่ี่ 3 ต าบลดอยแก้ว เช่ือม ต าบลสบเตี๊ยะ ในส่วนโครงการถนนนัน้ต้องเป็น

โครงการที่เช่ือมสองต าบลขึน้ไป จึงยากจะแจ้งสมาชิกใหร้ับรู้ ในส่วนการรายงานเหตุสา

ธารณภัยนัน้ยากให ้สท.ทุกหมู่บ้านได้ส ารวจตรวจสอบเวลาเกิดเหตุ ให้รบีรายงานความ

เสียใหค้รอบคลุมทุกหมู่บ้าน หมู่ที่1 – หมู่ที่ 9 เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ครบทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส าคัญคือ ต้องมีขอ้มูลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อที่จะได้

จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน โดยเฉพาะ

หมูท่ี่ 4-5-8-9 ผมมีความเป็นหว่ง เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมอีย่างจ ากัด แต่

ว่าถนนหนทางบนดอยยังล าบากอยู่ งบประมาณทาง อบจ.เชยีงใหม่ ตามโควตาของ สจ. 

งบประมาณแตล่ะปีมงีบประสานแผนท้องถิ่น ปีละสองล้านกว่า สบิปีได้แค่ยี่สบิกว่าล้าน 

ปีแรกผมได้ของสบเตี๊ยะ ปีต่อมาเป็นของต าบลบ้านหลวง ถนนเชื่อมแมย่ะนอ้ย-ขุนแตะ 

ได้แค่สองลา้นกว่าบาทก าลังด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งปีนีเ้ป็นปีที่สาม เป็นของต าบล    

ข่วงเปา เป็นถนนหนองห่ายเชื่อมดอยหล่อ ที่เหลอืก็เป็นงบของ สจ.ในท้องถิ่นสองล้าน

กว่าบาท และงบฉุกเฉิน ซึ่งผมประสานผ่านท่านนายกบุญเลิศ  ผ่าน จนท.ซึ่งผมให้

ความส าคัญกับจนท.เพราะว่าการท างานทุกอย่างตอ้งได้รับความร่วมมือ ทางช่าง-คลัง-

ส านักปลัด ทุกโครงการที่ผมได้ผมต้องขอความรว่มมอืกับเจ้าหนา้ที่ โดยใช้เหตุใชผ้ล 

บางอย่างตอ้งขอนายกฯอบจ.ยกตัวอย่างถนนบางช่วงยังขาด แต่ขาดงบประมาณต้องเข้า

ไปขอนายกฯ โดยใช้เหตุใชผ้ลเพื่อช้ีแจงถึงความจ าเป็นทางท่านนายกฯบุญเลิศก็เข้าใจ

และในส่วนโครงการขุดลอกอ่างห้วยโป่งและขุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ ซึ่งที่ผ่านมาการขุด

ลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ ติดปัญหาพื้นที่ของชาวบ้าน ตดิกอไผ่บ้างท าให้การขุดลอกไม่ได้ผล

เท่าที่ควร แต่การด าเนนิงานโดยไม่ใช้งบประมาณของหลวง ก็สามารถท าได้โดยใช้วัสดุใน

พืน้ที่ในการด าเนินการ ในส่วนอ่างห้วยโป่งนั้นตอนนีใ้ช้งบของ อบจ.ด าเนนิการเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ หากไม่มีการขุดลอกแล้วจะท าให้พืน้ที่อ่างตื้นเขิน วันนี้ผมตอ้งฝากสภาฯได้

ให้ความเห็นชอบในการขุดลอกและในโอกาสต่อไป เราสามารถขออนุญาตกรมชลฯใน

การขุดลอกโดยใช้วัสดุเป็นงบประมาณในการด าเนินการ และให้ด าเนินการตามระเบียบฯ 

 



 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมตอ่ไป อกีเรื่องหนึ่งที่จะฝากคือที่ดนิข้างอา่งห้วยโป่ง 

ว่าพืน้ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่ของใคร เพื่อที่จะได้ด าเนินการใหถู้กต้อง เนื่องจากมีกลุ่มคน

บางกลุ่ม บางพวก พยายามจะเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งต้องพิสูจนส์ิทธ์เพื่อจะได้ด าเนินการให้

มันถูกต้อง ผมขอฝากทางท่านนายก ท่านสมาชิกฯช่วยกันตรวจสอบ และพสิูจนใ์ห้ได้

ตอนนี้มันเป็นปัญหาในระดับอ าเภอไปแล้ว ผมเสนอตรวจสอบให้หมดทั้งบ้านสีเหลอืง 

ปลูกถูกต้องหรอืไม่ อย่ากรณีทางอาศรมยังก่อสรา้งรัว้ ทางชาวบ้านขอขยายเข้าไปข้างใน

ก็ไม่ยอม ผมเชื่อว่าในอนาคตถนนเส้นนี้สามารถเชื่อมถึงอ าเภอแมแ่จ่มได้  ผมขอฝาก

สภาฯสามเรื่องที่ส าคัญ และขอขอบคุณฝา่ยบริหาร สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้

โอกาสผมชีแ้จงขอขอบคุณครับ 

นายกฯ ที่ผ่านมาผมได้ท างานประสานกับ สจ.มาโดยตลอดโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเข้า

มาช่วยเหลืออย่างเช่น สะพานหว้ยโป่ง ขุดลอกอ่างห้วยโป่ง ผมขอขอบคุณท่าน สจ.เป็น

อย่างสูงครับ 

ประธานฯ ในนามของสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วต้องขอขอบคุณ ท่าน สจ.ยงยุทธ ยาวิชัยเป็นอย่าง

สูงที่ได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงถึงการด าเนินงานที่ผา่นมา และได้ฝากข้อเสนอถึงการท างาน

ในท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจ าปี 2558 

   สมัยที่  2  คร้ังท่ี  1  เมื่อวันท่ี 29  มิถุนายน  2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลง

บันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุม สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2558 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ยบริหารขอเรียน

เชญิครับ 

สท.ทนง  ขอสอบถามท่านนายก กรณีเสียงตามสายของหมูท่ี่ 3 ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหน 

นายกฯ ผมได้ให้ จนท.เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าเสียหายอย่างไร และใชง้บประมาณที่ไหน อาจจะ

ต้องตั้งเป็นเทศบัญญัติประจ าปี เป็นวิธีการที่ดทีี่สุด 

 

 



 

ประธานฯ ตกลงเครื่องเสียง ม.3 จะด าเนนิการอย่างไร ฝากทางฝ่ายบริหารว่าจะด าเนนิการ

อย่างไร ลองพิจารณาดู 

สท.ทนง เรื่องนีเ้ป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่สามารถด าเนินการได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรน่าจะแก้ไข

ปัญหาได้  

รองสมบูรณ์ฯ เรื่องเครื่องเสียงทางหมู่บ้านฝากมาว่าจะใช้งบของเทศบาลได้หรือไม ่ทางกองชา่งยังไม่ได้

แจ้งรายละเอียดใหท้ราบ วา่จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ในส่วนงบประมาณคงต้องประสาน

รองปลัดต่อไป 

นายกฯ ที่ผ่านมาผมได้สั่งการให้ช่างไปแล้ว เดี่ยวจะสอบถามทางกองชา่งอกีทีหนึ่ง  

รองอดศิักดิ์ ตอนนีช่้างออกไปส ารวจพืน้ที่บนดอยอยู่  

ประธานสภาฯ เรื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ยบริหารขอเรียนเชญิครับ  

สท.บิยา ผมขอสะท้อนถึงปัญหาเรื่องหินคลุก หมูท่ี่ 4 ว่ามีปริมาณกี่คิว กี่คัน ที่น าไปแก้ปัญหา

พืน้ที่ หมู่ที่ 4-5- 9 

นายกฯ  ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้รับการรอ้งเรียนปัญหาเรื่องถนนที่ได้รับผลกระทบช่วงฝนตก

หนักชว่งที่ผา่นมา ในส่วนพืน้ที่บนดอยที่ได้รับความเดือดรอ้นคือ หมูท่ี่ 4-5-8- 9 ทาง

ฝา่ยบริหารได้จัดหนิคลุกให้ จ านวน 150 คิว โดยให้หมู่ที่ 4 จ านวน 70 คิว   

สท.บิยา  สอบถามทางนายก วา่จ านวนหนิคลุกที่ลงไปนั้นมีการตรวจสอบจ านวนหินคลุกหรอืไม่

อย่างไร ทางผมคิดว่าดูแล้วจ านวนหนิคลุกที่ได้รับน่าจะไม่ถึงจ านวน 70 คิว 

นายกฯ เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นฤดูฝนไม่มผีูร้ับจ้าง หาผูร้ับจ้างยากการขนสง่ค่อนข้างล าบาก การ

ขนส่งถึงที่หมายอาจจะขนส่งไม่ถึงจุดหมายตามที่ สท.บิยาบอก แตว่่าในส่วนที่เหลอืที่ไป

ไม่ถึงนัน้ผมจะจัดส่งให้เพิ่มเติมอกีครั้งหนึ่ง 

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

 

เมื่อคราวประชุมที่ผา่นมาไม่มเีรื่องที่พิจารณา  วาระต่อไปพิจารณาในวาระที่ 5 ขอพัก

รับประทานอาหารกลางวัน  ขอให้สมาชิกมาประชุมอีกครั้ง เวลา 13.30น. 

 

พักการประชุม 12.20น. 

 

 

 

 

 

 



 

 

เริ่มประชุม 13.45 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559  วาระที่ 1  

ขั้นรับหลักการ 

นายศรบีุญ ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล ต าบลดอยแก้ว 

   เชญินายกเทศมนตรีแถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

นายสาวิตร์  นยิมยอดครีี นายกเทศมนตรี ต าบลดอยแก้ว 

   เรียน ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วบัดนี้  ถึงเวลาที่คณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลดอยแก้วจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่สภาเทศบาลต าบล

ดอยแก้วอกีครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จงึขอกล่าวใหท้่านประธานและ

สมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการ ณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ เพิ่มเติม ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 


