
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที ่14  เดือน ธันวาคม  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. 15น. 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญชว่ย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ือครบองค์ประชุมแลว้  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิก

สภาเทศบาลเข้าหอ้งประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น

ประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และด าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  แจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ  และเชิญนายกฯแจง้เรื่อง

ให้ที่ประชุมทราบ 

นายกฯ ขออนุญาตช้ีแจงในวาระอื่นๆ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญประจ าปี 2558 

   สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม 2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่ 29 

ตุลาคม  2558 

ทีป่ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 2 
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ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯได้มหีนังสือถึงประธานสภาฯ 

กระทู้ถามจ านวน 7 เรื่องโดยถามฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

1. เรื่องการจัดซือ้รถบรรทุกเทท้าย รถ 6 ล้อ 

2. เรื่องขยายถนนบ้านท่ามณี – บ้านดอยแก้ว  

3. การซ่อมแซมล าเหมอืงแม่เตี๊ยะ  

4. เรื่องฟ้าสาธารณะ 

5. เรื่องสนามกีฬา (ลานกีฬา) 

6. เรื่องการซ่อมแซมรถ JCB /การจัดซือ้ยางรถ 

7. เรื่องผา้หม่กันหนาว  

ลงช่ือผู้ยื่นกระทู้ นายทะนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเขต 1  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ สท.ทนง 

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 1 ตามที่ผมได้ยื่นกระทู้ถามฝ่ายบริหารผ่านประธานสภาใน

วันนี ้เพื่อสอบถามถามถึงผลการด าเนนิการในเรื่องต่างๆที่ผ่านมา ฝ่ายบริหาร

ได้ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการ เพื่อที่ทางสภาฯจะได้น าค าตอบจากฝ่าย

บริหาร ได้ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป  กระทู้ถามเรื่องแรก เรื่องการ

จัดซื้อบรรทุก 6 ล้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ผมขอสอบถามว่าเพราะเหตุใด 

ถึงไม่ได้ด าเนนิการตามที่ฝา่ยบริหารได้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ โดยที่สภาฯ

ได้ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องการจัดซือ้รถ จ านวน 12 เสียง  ตามญัตติที่ฝ่าย

บริหารได้เสนอเรื่องให้สภาฯได้พิจารณา  และที่ส าคัญท าให้เงินสะสมตกไปถึง

สามล้านกว่าบาท 

ประธานสภาฯ เชญิท่านายกฯ 

นายกฯ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วและผูเ้ข้าร่วมประชุม

ตามที่ สท.ทนง ได้สอบถามนัน้ ในเรื่องการจัดซือ้รถบรรทุก 6 ล้อ ทางฝ่าย

บริหารได้ใหค้วามส าคัญในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด แตเ่นื่องจากหาก

ด าเนนิการไปแล้ว เกรงวา่จะผดิระเบียบฯ เลยท าให้ฝ่ายบริหารกังวล ในการท า

ผดิระเบียบฯ ติดปัญหาในเรื่องระยะเวลา และทางฝ่ายบริหารไม่มคีวามรูใ้น

การจัดซือ้จัดจา้ง จงึท าให้การจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อตกไป แต่ในเทศบัญญัติปี 

2559 หากมีงบประมาณเพียงพอ ก็จะด าเนินการเป็นล าดับแรก 
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สท.ทนง เขต 1 ในเมื่อนายกฯไม่มีความรูใ้นการจัดซื้อจัดจ้างท าไมนายกฯ ไม่ปรึกษาข้าราชการ 

เจ้าหนา้ที่ ที่มคีวามรู ้ถือวา่ฝา่ยบริหารบกพร่องในการท างาน 

นายกฯ เรื่องรถผมยอมรับว่าบกพร่องในการด าเนินการขอนอ้มรับ และจะด าเนนิการ

โดยเร็วในเทศบัญญัติ 2559 เมื่อมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 2 ขอเชิญ สท.ทนง 

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 2 ผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเรื่องการขยายถนน บ้านท่ามณี 

ไปดอยแก้ว  ตามที่ สท.ในเขตที่ 1 ได้ประสานเจ้าของที่ดินในเขตทางเพื่อขอ

พืน้ที่ ขยายถนนใหก้ว้างขึ้น ซึ่งเจ้าของที่ดินได้อนุญาต อุทิศที่ดินให้ แต่ใน

ปัจจุบันนี ้ทางเทศบาลยังไม่เข้าไปด าเนนิการ ทางเจา้ของที่ดินได้ทวงถามตลอด

ว่าให้ที่ดินแล้วท าไมถึงไม่ด าเนนิการ  

สท.บุญชว่ย เขต 1 ขออนุญาตเสริม สท.ทนง ในเรื่องขยายถนน เนื่องจากช่วงนี ้ชาวบ้านได้เก็บ

เกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้ สามารถที่จะด าเนนิการได้เลย 

สท.ชิต เขต 1 ในการขอพืน้ที่ขยายถนน ทาง สท.หลายๆท่านไปขอเจ้าของที่ดิน หลายรอบถึง

จะได้ที่ดินเมื่อเขาให้แล้ว ทางเทศบาลควรจะรีบด าเนินการ เพราะทาง สท. ไม่

ยากตอบค าถามชาวบ้าน วา่ให้ที่ดินแล้วท าไมไม่ด าเนินการ 

นายกฯ เนื่องจากในปัจจุบันนี้รถบรรทุกที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ใชก้ารไม่ได้ หากจะ

ซ่อมแซมเกรงวา่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ตอ้งเสียงบประมาณค่อนขา้งสูง 

ฝา่ยบริหารคิดว่า นา่จะรอรถบรรทุกคันใหม ่ที่จะจัดซื้อในวันข้างหน้านี ้

ประกอบกับ เรื่องขยายถนนไม่ใชเ่รื่องจ าเป็นเร่งด่วน ผมเห็นว่าควรจะรอเมื่อได้

รถบรรทุกคันใหม ่แล้วถึงจะด าเนนิการ 

รองสมบูรณ์ ขอชีแ้จงเพิ่มเติม กรณีขยายถนนท่ามณี หากจะซ่อมแซมรถบรรทุก ตอ้งใช้

งบประมาณค่อนขา้งสูง ไม่คุ้มคา่และหากจะด าเนินการจ้างเหมาก็ใช้

งบประมาณมาก ทางออกที่ดคีวรจะรองบประมาณเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกคันใหม ่

จะได้คุ้มค่าต่อการด าเนนิการ และที่เงนิสะสมตกไป 3 ล้านกว่าบาท ทางฝา่ย

บริหารคงจะต้องพิจารณา งบประมาณในปี 2559 จะไม่ให้เกิดเหตุการณ ์

แบบนีข้ึน้อีกในส่วนของพี่นอ้งประชาชน ขอใหท้างสมาชิกฯได้ช้ีแจง และท า

ความเข้าใจใหช้าวบ้านได้รับทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็น ในเรื่องดังกล่าว 

สท.เลื่อน เขต 1 ผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของฝา่ยบริหาร ต้ังแตก่ารจัดซือ้รถบรรทุกหาก

ฝา่ยบริหารด าเนินการตามที่สภาฯเห็นชอบ ปัญหามันคงไม่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้  

ในเรื่องการขยายถนน 
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สท.บุญดี เขต 2 ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ลงพืน้ที่ ไม่ใชใ่ห้ สท. ลงไปด าเนนิการกันเอง และ

เมื่อเจา้ของที่ดินเขาให้ที่ดินแล้ว ควรจะไปด าเนนิการปักเป็นแนวเขต พื้นที่ไว้

ก่อน 

สท.ทนง เขต 1 ตามที่รองสมบูรณ์ได้ชีแจงว่างบประมาณตกเป็นเงินสะสม 3 ล้านกว่านั้น ท าให้

ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการแก้ไขปัญหา หากเงนิดังกล่าวทางฝ่าย

บริหาร ใหค้วามส าคัญและเข้าใจ ก่อนสิน้ปีงบประมาณควรพิจารณา จัดสรร

งบประมาณในเรื่องที่จ าเป็นและด าเนนิการ ปัญหาหลายอย่างคงได้รับการ

แก้ไข 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 3 ขอเชิญ สท.ทนง  

สท.ทนง เขต 1 กระทู้เรื่องที่ 3 ผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเรื่องการซ่อมแซมล าเหมอืงแม่เตี๊ยะ

ตั้งแตเ่ดือน พฤษภาคม ปี2558แล้ว ท าไมถึงไม่ด าเนนิการ และเหมอืงนางู 

ทาง สท.ชิตได้ส่งเรื่องค ารอ้งมาที่เทศบาล พอสอบถามทางรองอดศิักดิ์ จะตอบ

ว่าไม่มงีบประมาณตลอด แต่วันนี้เทศบาลมีงบประมาณตกเป็นเงิน สะสม สาม

ล้านกว่าบาท ถ้าฝา่ยบริหารเข้าใจ ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเหมอืงได้ 

สท.ชิต เขต 1 ในเรื่องหนังสอืค ารอ้งเรื่องเหมอืงได้ส่งมาให้เทศบาลแลว้ แต่ไม่ได้รับค าตอบ 

จากฝ่ายบริหาร 

รองสมบูรณ์ ในเรื่องเหมอืงนัน้ทางฝ่ายบริหารรับทราบ และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่ตดิ

ที่ปัญหา บางอย่าง แตท่างผมได้ปรึกษาหารอืกับรองปลัดแล้ว วา่ในปี 2559 

นีจ้ะด าเนนิการแก้ไขให้ครับ 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 4 ขอเชิญ สท.ทนง  

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 4 ผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ สายหน้า

เทศบาลและหนา้สุสานบ้านแมเ่ตี๊ยะ และหนา้เทศบาลต าบลดอยแก้วรวมถึง

ไฟฟ้าสาธารณะหมูบ่้าน ที่ใชก้ารไม่ได้ทางฝ่ายบริหารจะด าเนนิการอย่างไร 

ทั้งๆที่ เป็นนโยบายของฝา่ยบริหาร บอกว่าทางสะดวกไฟสว่าง ทุกครั้งเวลา

สภาฯสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว ทางรองฯอดิศักดิ์ จะตอบว่าไม่มงีบประมาณ  

ซึ่งวันนีห้ลายท่านก็ทราบว่าเรามีงบประมาณตกไปเป็นเงินสะสมสามล้านกว่า

บาท ผมถือว่าทางฝ่ายบริหารไม่รูเ้รื่อง หรอืไม่สนใจ ในเรื่องตา่งๆผมจงึตัง้

กระทู้ถามในวันนี ้ 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านนายกฯ  

นายกฯ ในเรื่องไฟฟ้าสาธารณะผมขอให้ทางกองช่างเป็นผู้ตอบค าถาม  
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หน.กองชา่ง ทางกองช่างได้ด าเนินการแก้ไขปัญหากรณีไฟฟ้าสาธารณะที่เสีย และที่

สามารถซ่อมได้ แตใ่นจุดที่ซ่อมไม่ได้ได้ประสานทางเทศบาลจอมทองเพื่อขอใช้

รถกระเชา้ไฟฟ้า เพื่อด าเนินการซ่อมแซมตอ่ไป และในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณหนา้สุสานแม่เตี๊ยะนัน้ ทางเทศบาลไม่สามารถขยายหรือด าเนินการเอง

ได้ เนื่องจากอยู่ในความรับผดิชอบของการไฟฟ้าที่จ าเนินการ แตท่างเทศบาล

ต้องอุดหนุนเงนิงบประมาณให้การไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการ หากเราด าเนนิการ

เองจะถือว่าผดิกฎหมาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ซึ่งในอดีตเรา

เคยด าเนนิการมาแล้ว ก็ถูกการไฟฟ้าฯใหร้ื้อถอนเพราะผดิกฎหมายฯ  

สท.ทนง เขต 1 ผมเข้าใจผมไม่ได้โทษเจ้าหนา้ที่ แตท่ี่ถามเรื่องไฟฟ้าทุกครั้ง ทางรองฯอดิศักดิ์ 

จะตอบว่าไม่มงีบประมาณ ทั้งๆที่เรามีงบประมาณ แต่วันนี้ทางฝา่ยบริหารไม่

ทราบเลยว่ามีงบประมาณ ตกเป็นเงินสะสมสามล้านกว่าบาท ถ้าฝา่ยบริหารรู้

และเข้าใจการบริหาร ผมว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชนได้ ประเด็นไหนเรื่องไหนที่ฝ่ายบริหารไม่เข้าใจ ท่านก็สามารถ

สอบถามเจา้หนา้ที่หรอืข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะ ปลัด  รองปลัด 

เจ้าหนา้ที่คลัง ผมขอฝากนายกไว้ดว้ย 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 5 เรื่องลานกีฬาหรอืสนามกีฬา ขอเชิญ สท.ทนง  

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 5 ผมขอสอบถามเรื่อง ลานกีฬาหรอืสนามกีฬา  ตามที่นายก

ได้มอบหมายใหร้องฯอดิศักดิ์ เป็นผู้ด าเนินการเรื่องสนามกีฬา โรงเรียนบ้าน  

แมเ่ตี๊ยะ กรณีที่ผู้รับจ้างท าถนนของกรมทางหลวงชนบท เข้ามาใช้พื้นที่เป็นที่

พักอาศัย และที่เก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่จอดรถบรรทุก ตลอดจนใช้เป็นลานกอง

หนิ ดนิ ทราย ท าให้สนามเปลี่ยนสภาพไปไม่สามารถใช้การได้ ทางเทศบาลได้มี

การให้ใชพ้ืน้ที่อย่างไร มีการเชา่หรอืไม่ ถ้าหากฝ่ายบริหารให้เชา่ในแต่ละเดือน

เราก็มีงบประมาณเข้ามา เพื่อใชใ้นการซ่อมแซมปรับปรุงสนามได้บ้าง  ซึ่งทาง

เราจะมีการแขง่ขันกีฬาต าบลขึน้ในเร็ววันนี ้ทางฝา่ยบริหารจะด าเนนิการ

อย่างไร 

ประธานสภาฯ ขอเชญิฝา่ยบริหาร  

รองฯอดิศักดิ์  เรื่องสนามขอช้ีแจงว่าทางผู้รับจ้างท าถนน ไม่ได้มคี่าเชา่ ตอนแรกคิดว่าที่มาขอ

ใช้พื้นที่เพียงบางสว่นเท่านั้น แตพ่อนานวันเข้า ได้มกีารขนอุปกรณ์ก่อสรา้ง

ต่างๆเข้ามาในพืน้ที่  ทางฝ่ายบริหารไม่รูจ้ะท าอย่างไร ก็ได้แต่ขอรอ้งให้ออก

จากพืน้ที่ เนื่องจากจะมกีารปรับปรุงสนาม  ในส่วนฝา่ยบริหารขอรับผดิชอบ

เองในการปรับปรุงสนาม 
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นายกฯ ผมในฐานะฝา่ยบริหารก็เห็นใจผู้รับจ้าง เนื่องจากมาท าถนนพืน้ที่บนดอย      

ในเรื่องการปรับปรุงสนาม ผมจะรับผิดชอบเองให้ทันการแขง่ขนกีฬาแนน่อน 

สท.บุญดี ในเรื่องสนามกีฬาถึงแม้ผู้รับจ้างท าถนนมาใช้ก็ต้องต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่

แล้ว ที่ส าคัญทางฝ่ายบริหารตอ้งวางแผนว่าจะด าเนนิการเมื่อไหร่ วันไหน

อย่างไร ควรจะรีบด าเนินการให้ทันก่อนการแขง่ขันกีฬาต าบล 

รองฯสมบูรณ์ ขออนุญาตเสริมทางท่านนายกฯ ตอนนี้ฝ่ายบริหารยืนยันว่าจะด าเนนิการและ

รับผิดชอบเองในการปรับปรุงสนามให้ทันการแขง่ขันแน่นอน ประเด็นนี้นายกฯ

รับปาก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 6 เรื่องการซ่อมแซมรถ JCB 

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 6 ผมขอสอบถาม เรื่องการซ่อมแซมรถ JCB ในเรื่องการ

ซ่อมแซมรถ JCB ทางฝ่ายบริหาร ควรจะมีการวางแผนในการซ่อมแซม เชน่ 

การเปลี่ยนยางรถที่ผ่านมา ก่อนสิ้นปีงบประมาณควรจะตรวจดูว่า ถึงเวลาที่

จะต้องเปลี่ยนยางรถ ก่อนที่งบประมาณจะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งพอถึงเวลาที่

ต้องเปลี่ยนยางรถ บอกว่าไม่มงีบประมาณด าเนนิการ พึ่งตน้ปีงบประมาณ ทั้งๆ

ที่รถใช้งานในพื้นที่ตลอด ถ้าหากฝ่ายบริหารเข้าใจ ก็สามารถโอนงบประมาณ

มาด าเนนิการก่อนที่จะสิน้ปีงบประมาณ หากเงนิที่จะด าเนนิการไม่มฝีา่ยบริหาร

ก็ปรึกษาเจ้าที่งบประมาณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ตอบว่าไม่มงีบประมาณ วันนี้ทุก

ท่านก็ทราบว่ามีงบประมาณตกเป็นเงินสะสมสามล้านกว่าบาท  

ประธานสภาฯ ขอเชญิฝา่ยบริหาร  

นายกฯ เรื่องรถ JCB ให้ทางกองช่างช้ีแจง 

หน.กองชา่ง ในเรื่องการซ่อมแซมรถ JCB นั้นทางกองชา่งได้ดูงบประมาณในเทศบัญญัติแลว้

เนื่องจากงบประมาณมีไมเ่พียงพอ ที่จะซ่อมแซมท าให้ไม่ทันในปีงบประมาณ

2558 คิดว่าต่อไปคงจะต้องท าแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี ที่ผ่านมาการซ่อม

บ ารุงเสียเมื่อไหร ่ซ่อมแซมเมื่อนัน้ ทางกองชา่งขอรับไปด าเนนิการในปีตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  กระทู้ถาม เรื่องท่ี 7 เรื่องผ้าห่มกันหนาว  

สท.ทนง เขต 1 กระทู้ถามเรื่องที่ 7 ผมขอสอบถาม เรื่องผา้หม่กันหนาวในปีนี้ ทางฝ่ายบริหารมี

มาตรการที่จะด าเนนิการอย่างไร 
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ประธานสภาฯ ขอเชญิฝา่ยบริหาร  

นายกฯ ในเรื่องผ้าหม่กันหนาว ทางเทศบาลโดย จนท.ป้องกันฯได้สง่เรื่องไปยัง

หนว่ยงานตา่งๆ ตอนนี้ ก็รอการตอบรับอยู่ ในส่วนของหน่วยงานสงเคราะห์

ชาวเขา ตอนนีเ้ขาก็ด าเนินการกันเอง โดยที่เทศบาลไม่ทราบว่าเขาจะมอบผ้า

หม่ที่ไหน จ านวนเท่าไหร่ อย่างไร   

รองฯสมบูรณ์ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมตอนนี้เราได้ให้ จนท.ป้องกันด าเนินการประสานผู้ที่ได้รับผ้าหม่

จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ จ านวน 60 ผนื โดยประสานใหผู้ร้ับผ้าหม่ พื้นที่บน

ดอยไปรับผ้าหม่ ที่อ าเภอจอมทองแลว้ และได้รับการประสานจาก ท่าน สส.สุ

รพล  อกีจ านวน 90 ผืน/หมูบ่้าน จนท.ป้องกัน ส่งรายชื่อไปแล้ว และทาง อบจ.

เชยีงใหม่อกีจ านวน 80 ผนื ผ่านทางท่าน สจ.ยงยุทธ ขอแจง้รายละเอียด

เพิ่มเติม เท่านีค้รับ 

ประธานสภาฯ เชญิ สท.ทนง  

สท.ทนง ที่ผมได้กระทู้ถามทั้งหมดในวันนี้ ฝา่ยบริหารรับปากในเรื่องการปรับปรุงสนาม

กีฬา ที่เหลอืฝา่ยบริหารรับว่าจะน าแก้ไขในปีต่อไป ผมขอฝากในเรื่องการ

บริหารงบประมาณที่ตกไปเป็นเงินสะสม ฝา่ยบริหารตอ้งน าไปพิจารณาเพื่อ

ไม่ให้เกิดเหตุการณเ์หมอืนปีงบประมาณที่ผ่านมา  

นายกฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาผมได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติครบทุก

โครงการโดยเฉพาะงบพัฒนา และในปีงบประมาณ 2559 โครงการแรกเมื่อมี

งบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จัดซือ้รถบรรทุกผมจะด าเนนิการทันที่ โดยใหท้าง

รองปลัดไปด าเนนิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ทางรองปลัดได้ช้ีแจง

เพิ่มเติมครับ 

ประธานสภาฯ เชญิ ท่านรองปลัดฯ  

รองปลัดฯ เรยีนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน ในเรื่องการ

ด าเนนิการตามเทศบัญญัติในปี พ.ศ.2559 นั้น ตามที่นายกได้สั่งการในเรื่อง

การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ ์รถบรรทุก 6 ล้อ ในวันนีผ้มได้สั่งการให้ทางกอง

คลังในฐานะหัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ ได้เตรียมข้อมูลการประกาศคุณลักษณะ

ของรถไว้พรอ้มแลว้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานฯ เมื่อมี

งบประมาณเพียงพอก็สามารถด าเนินการตามระเบียบฯพัสดุได้ทันที           

ขออนุญาตเรยีนชี้แจงเบือ้งตน้เพียงเท่านีข้อบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบในวาระนี้อีกหรอืไม่ หากไม่มีขอไปในวาระที่ 

4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ   เมื่อคราว

ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่  29 เดือน  ตุลาคม  

พุทธศักราช  2558 จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

1. ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง

หมูบ่้าน และซอยภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)  ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่

เตี๊ยะใน  หมูท่ี่ 4 บ้านหว้ยมะนาว - หนิเหล็กไฟ , หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ-ป่า

เกี๊ยะนอก , หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ , หมูท่ี่ 7 บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้ , หมู่ 8 บ้าน

หว้ยส้มป่อย และก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยขนุน  ต าบล

ดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง  เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)ในพืน้ที่ หมู่ที่ 5 บ้าน

ขุนแตะ (ป่าเกี๊ยะนอก)   ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีต (ทดแทนสะพานเดิมที่

ช ารุด) ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6    บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ   ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

4. ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่

ที่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน ต าบล     ดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

5. ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่

ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

6. ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  พืน้ที่หมูท่ี่ 6 บ้านใหม่

แมเ่ตี๊ยะ  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

7. ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองสง่น้ า เป็นคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณ ล าเหมอืงดอย ,ล าเหมืองตาดโจ ้ , ล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะ – แม่แต๊ะ  
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ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ  

นายกฯ ตามที่สภาฯได้ให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการประสานไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหากมี

งบประมาณที่จะด าเนนิการในพืน้ที่ เราก็สามารถด าเนินการได้ ขอขอบคุณ

ครับ 

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตัง้จ่ายจ่ายรายการใหม่

ตามโครงการอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ่

จ านวน 40,000บาท ขอเชิญท่านายกฯ 

นายกฯ ในระเบียบวาระที่ 5.1 นี ้ขอให้ทางรองปลัดได้ช้ีแจงเหตุผล  

รองปลัดฯ ตามที่ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชยีงใหม่ หรอื  

ศป.ปส.จ.ชม  ได้จัดท าโครงการขออนุมัตเิงินอุดหนุนเพื่อเ่พิ่มศักยภาพในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงินทั้งสิน้ 

8,305,000บาท เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายและยุทธศาสตรข์อง

รัฐบาล เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพตามนโยบายฯ 

ตลอดจนเพื่อให้ อปท.ในพืน้ที่ได้มสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์ 

ศป.ปส.จ.ชม. จงึขอให้ อปท.ทุกแห่งอุดหนุนงบประมาณ โดยเทศบาลแห่งละ 

40 ,000บาท อบต.แหง่ละ 25,000บาท (ตามหนังสือ ที่ ชม 0018.3/ว

4154 ลว.28 ตุลาคม 2558 โดยใหถ้ือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีงบประมาณฯพ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณ

รายจ่ายตามเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ.2559 ตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์

งบด าเนินงาน คา่ใช้สอย ตามโครงการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยหนาว จ านวน 

50,000 บาท โดยขอความเห็นชอบโอนไปอุดหนุน ศป.ปส.จ.ชม.จ านวน 

40,000 บาท ทั้งนี้เมื่อสภาฯใหค้วามเห็นชอบแล้ว จะได้ขอความเห็นชอบต่อ

คณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้ประธานสภาฯและ

สมาชิกสภาฯได้พิจารณาต่อไปครับ 
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ประธานสภาฯ ตามที่ท่านรองปลัดได้๙แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการให้ความเห็นชอบ

โอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างตน้ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม

หรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ   หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามใน

วาระ ที่ 5 (5.1) ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ ตัง้จ่ายจ่าย

รายการใหม่ตามโครงการอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด

จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 40 ,000บาท ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภา

ท่านใด เห็นชอบโอนงบประมาณ ตัง้จ่ายจ่ายรายการใหม่ตามโครงการอุดหนุน

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์

อ านวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ่จ านวน 

40,000บาท  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง    

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 ขอเชญิท่านายกฯ 

นายกฯ ในระเบียบวาระที่ 5.2 นี ้ขอให้ทางรองปลัดได้ช้ีแจง  

รองปลัดฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.

2548  หมวด 6 ข้อ 29 (5) จงึขอรายงานผลการด าเนนิงานในปีที่ผา่นมา ให้

สภาฯได้พิจารณาตามเอกสาร ที่ จนท.วิเคราะห ์ได้แจกใหส้มาชิกสภาฯ ทาง

สมาชิกท่านใด ที่มขี้อสอบถามหรอืสงสัย ขอให้สอบถามผ่าน ทางท่านประธาน 

ขอได้โปรดพิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านรองปลัดได้ช้ีแจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดที่จะสอบถามขอเรียน

เชญิครับ หากไม่มีท่านใดสอบถาม ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.

2558 นีข้อให้ทาง จนท.วิเคราะหไ์ด้แจง้ผลการด าเนินงานให้ทาง ผญบ.ได้

รับทราบ เพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ในระเบียบวาระ

ประชุม 5.2 นีห้ากไม่ไมม่ีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม ผมถือว่าที่ประชุม

รับทราบ ตามเอกสารที่ จนท.วิเคราะห ์ได้แจกใหทุ้กท่าน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามขอเรยีนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  - ขอความรว่มมอืสมาชิกทุกท่านรว่มท าบุญผา้ป่าวิทยุชุมชนต าบลดอยแก้ว และฉลอง

โบสถ์คาทอลิคบ้านขุนแตะ 

นายกฯ - ขอหารอืสมาชิกสภาฯเรื่องรถ JCB การด าเนินการตามมตทิี่ประชุมที่ผา่นมา จ านวน 5 วัน

ผมดูแล้วว่าจ านวน 5 วันไม่เพียงพอ ขอหารอื เป็น 15 วันต่อหมู่บ้านเนื่องจากรถซ่อมแซม

บ่อยและงานในพื้นที่มมีาก 

สท.ทนง ตามที่นายกเสนอผมไม่เห็นดว้ยเนื่องจากถ้า 15 วันจะท าให้ไม่ครอบคลุมทุกหมูบ่้านระยะ

เวลานานเป็นปี จะไม่ทันแต่ถ้า 10 วันผมเห็นด้วย 

สท.บรรจง ผมขอเสนอ 10 วัน ถ้า 15 วันจะนานเกินไป  

นายกฯ ขอให้ที่ประชุมได้ชว่ยกันได้พิจารณาร่วมกัน  

ที่ประชุม เห็นชอบ จ านวน 10 วัน  

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านต่อไป 

สท.บุญดี หารอืเรื่องการท างานฝ่ายบริหาร ผมว่าที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารท างานแลว้เกิดปัญหาหลาย

อย่าง เชน่ กรณีที่มเีงินสะสมตกไปจ านวนสามล้านกว่าบาท ผมขอเสนอใหฝ้า่บริหารได้มีการ

ปรับเปลี่ยนการท างานดูบ้าง 

นายกฯ ตามที่สมาชิกเสนอมานัน้ ผมขอรับไปหารอืกับทางฝ่ายบริหารดูก่อน ตอนนีย้ังท างานไม่ครบ 

2 ปี  

เลขานายกฯ ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านสอบถามว่าที่ผ่านมาผลงานของฝ่ายบริหารและ สท.ว่าไม่มผีลงาน 

จงึขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ชว่ยอธิบายให้ชาวบ้านได้รับทราบ 

  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรอืไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดการประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ปิดประชุมเวลา   1 4.48น. 
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   (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 


