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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที ่ 4  ครั้งที่  1   

เมื่อวันที่  27  เดือน  ธันวาคม  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 านวนผู้ไม่มาประชุม  -   คน 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง 

1 นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 
2 นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
4 นายสุพจน์  ตั้งใจเจริญกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4 นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 
5 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
7 นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห ์ นิติกร 
9 นางสาววิภาวี  นันติตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานในการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2561 
   สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่ 
3  ครั้งที่  2    เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม
หรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  21  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 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256.. 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   
พ.ศ.256..  ดังนั้นก่อนที่จะพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว  ขอเชิญนิติกร  ชี้แจง ข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้  เชิญครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  เนื่องจากเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  
2561  สภาเทศบาลต าบลดอยแก้วมีมตเิหน็ชอบร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ.256..  ไปแล้ว  แต่ทางท้องถิ่นอ าเภอให้น ากลับมาแก้ไข   

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

ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านตรวจสอบร่างเทศบัญญัติที่แจกให้ทุกท่าน  ซึ่งการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256..  จะพิจารณาเป็นสามวาระ  
หรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ขอผู้เสนอครับ 

นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ.256..  พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีทา่นใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว    เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256..   

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.256…  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

เหตุผล 
  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะจะควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน  และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย  ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ  ขน  และก าจัด  
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  หลักเกณฑ์
การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน  หรือก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อของราชการส่วนท้องถิ่นและอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ        
จึงตราเทศบัญญัติ เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256...  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลดอยแก้ว ต่อไป 

  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอต่อเทศบาลต าบลดอยแก้วเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอธิบายหรือสอบถาม  เชิญได้ครับ  (ไม่มี) 

  เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติ  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ. 256...  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.
256... 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  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.256...  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.256..  โปรดยกมือ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256.. 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

  เป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลดอยแก้ว เรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.256.. ทั้งสามวาระ  และจะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมต่อในเวลา 13.30 น.  

 

 

 



 

  5.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาววิภาวี  นันติตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่  3 )  พ.ศ.2561  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว  เมื่อวันที่  25  
กันยายน  2561  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2561  เล่ม  135  ตอน
พิเศษ  256  ง   

ข้อ  12  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนิความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดินธันวาคมของทุกปี 
  ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  รายงานการติดตามและประเมินผลแผน  
พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงการด าเนินงาน 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น นั้น มี 
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ 
ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็น 
หลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ
ได้ง่าย โดยมียุทธศาสตร์ของเทศบาลดอยแก้ว ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
  “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตรสร้างรายได้ในพ้ืนที่ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี       
คนดอยแก้วมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงกรคมนาคมขนส่ง 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งภาค

เกษตรกรรม หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาด้านศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส 



 

6. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้รับบริการและสวัสดิการจากเทศบาล 
3. ชุมชนสามารถฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ประชาชนต าบลดอยแก้วได้รับการศึกษาตลอดชีวิต 
5. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
6. มีผู้น าด้านการท่องเที่ยวที่มาจากประชาชนและร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
7. มีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลพร้อมจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนเป็นไปตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลดอยแก้วจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่เทศบาลต าบลดอยแก้วประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง  คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่
ต้องท า  ในขณะที่รายได้ท่ีได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2561  นอกจากเสนอสภา
เทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่
แล้วให้ดีต่อไป 



 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และกา รน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการไ ด้
ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล
ยังมีน้อย ไม่เป็นรูปธรรม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามท่ีท่านนายกได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561   มี 
สมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

5.3  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ศูนย์ 
พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องชี้แจง  

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  

  ตามหนังสือศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  ที่  พม  0603.47/ว222  ลว  
26  เมษายน  2561  เรื่องขอเสนอหัวข้อเขต/หน่วยพัฒนาราษฎรไม่ได้สร้างความเสียหายภายในต าบล    
เข้าวาระการประชุมสภาต าบล  ด้วยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  เดิมศูนย์ฯก่อตั้งขึ้นตาม  
มติคณะรัฐมนตรีปี  พ.ศ.2503  ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาขึ้นในพ้ืนที่ที่มีชาวเขาอาศัยอยู่
หนาแน่น  โดยใช้ชื่อว่านิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาดอยเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  จากนั้นในปี  พ.ศ.
2505  รัฐบาลได้มีมติให้จัดตั้งกองสงเคราะห์ชาวเขาขึ้นตามนัยพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรม
ประชาสงเคราะห์  ทั้งนี้เพ่ือให้การสงเคราะห์ชาวเขาได้ผลดีตามความมุ่งหมายจึงได้ปรับเปลี่ยนภารกิจ/
บทบาทหน้าที่เป็น  “ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่”  หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยน 
บทบาทภารกิจเรื่อยมาจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเป็นศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จังหวัด
เชียงใหม่ในปี  พ.ศ.2545  และในปี  พ.ศ.2558  ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  (ฉบับที่  14)  ได้ปรับเปลี่ยนเป็น  “ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่”  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  
2559  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  พ.ศ.2559  ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น  “ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่”  สังกัดกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์ราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  มีบทบาทภารกิจหลักในการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการราษฎรบนพ้ืนที่สูง  ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   ได้รับอนุมัติหลักการโครงการ
เสริมสร้างความมั่นคงของที่ดินท ากินบนพ้ืนที่สูง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้  ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  มีข้อมูลการรังวัดก าหนดเขตที่ดิน  
เป็นหลักฐานที่สามารถอ้างอิงการจัดท าแผนที่  ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  10  



 

มีนาคม  และ  17  มีนาคม  2535  ที่ปรับออกเป็นพ้ืนที่ป่า  เพ่ือเศรษฐกิจ  และมีราษฎรอยู่อาศัยและที่ท ากิน  
ตามนโยบายในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มี
อย่างสมดุล  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่  กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  ได้ท าการรังวัดพื้นที่เขต/หน่วย  เพ่ือขอใช้พื้นที่  การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  จึงขอ
มติจากสภาฯในการขอใช้พื้นที่ต่อไปคะ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่   
ป่าไม้บ้านห้วยส้มป่อย  หมู่ที่  8  ต.ดอยแก้ว 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5 .4   ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ  หรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  
เพิ่มเติม 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้ พิการ  หรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม           
ซึ่งเทศบาลฯไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิ มเติมได้ทัน     
เงินที่ได้รับการจัดสรรจึงตกเป็นเงินสะสม  และต้องขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือใช้
จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน    
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2547     ข้อ  89  ซึ่งผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ิมเติม  มีจ านวนทั้งหมด  29  ราย  รวม
เป็นเงินจ านวน  158,400.-บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 



 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ  หรือ
ทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพิ่มเติม  จ านวน  158,400.-บาท 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.5  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยพร้อมระบบตรวจจับความเร็ว 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญท่านนายกฯชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

ด้วยแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจังหวัดเชียงใหม่  ( สอจร ชม )  มอบกล้อง
บันทึกภาพวงจรปิด  ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Micheal Woodford โดยการ
ประสานงานของฝ่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ติดตั้ง ในพ้ืนที่ ต าบลดอยแก้ว
จ านวน  1  จุด  บริเวณ  ถนนเชียงใหม่ – ฮอด  ( ขาขึ้น )  กิโลเมตรที่  60+500  หมายเลขกล้อง  
SE05:SN:SPC2CM#0x00026B69  ซึ่งจะมีการบ ารุงรักษาตามสัญญาบริษัทผู้ติดตั้งให้สามารถใช้งานได้
โดยไม่เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเทศบาล  เป็นเวลา 3  ปี  ต่อจากนั้นให้เทศบาลจัดท างบประมารในการ
บ ารุงรักษาต่อไปจนกว่ากล้องหมดสภาพประมาณ  3-6  ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนของพ่ีน้องประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรสายดังกล่าว สืบเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสาย
นี้เป็นจ านวนมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นการช่วยและลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนได้ โดยการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ได้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ และ
บังคับใช้กฎหมายไปอีกทางหนึ่งด้วยครับ  

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง ไม่
ปรากฏว่ามีแนวทางก าหนดไว้ใน พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง หรือประกาศ ตลอดจนหนังสือสั่งการใดๆ จึงขอ
อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535  แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ตาม ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็น
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่มีระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ 
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 



 

 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในบทเฉพาะกาล 

มาตรา 122 ก าหนดไว้ว่าให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ดังนั้นในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือรับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์อ่ืนใดจากใคร หรือหน่วยงาน
ภายนอก ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุข้อ 9 ไปพลางก่อนคะ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ขอมติที่ประชุมสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบกล้องบันทึกภาพเพ่ือใช้ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยพร้อมระบบตรวจจับความเร็ว 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมระบบ
ตรวจจับความเร็ว 
มาประชุม จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
     ลา  จ านวน  - คน 
      งดออกเสียง จ านวน  - คน 

5.6  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ   
เครื่องเจาะวัดความหนา ( CORE  DRILLING  MACHINE )  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  
61,500.-  บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  
ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ  จ านวน  61,500.-  บาท     ( หกหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

 



 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก
ปัจจุบันหน่วยงานของเราได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม ที่เป็นระเบียบเฉพาะหน่วยงาน ไปใช้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งระเบียบนี้ถือปฏิบัติกับทุกหน่วยงานราชการ ดังนั้นการปฏิบัติงานต่างๆจึง
ต้องพยายามพัฒนายกระดับการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้อยู่ระดับเดียวกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ อันเป็นหน่วยงานส่วนกลางต้นแบบ ใน
ด้านงานวิศวกรรมและงานโดยรวมของกองช่าง  
        เพ่ือให้การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปให้ได้มาตรฐาน กองช่างจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่องเจาะวัดความหนา(CORE  DRILLING  MACHINE) เป็นเครื่องที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีตและผิวจราจรแอสฟัลท์ แบบใช้ เครื่องยนต์เบนซิน มีล้อ
ส าหรับเคลื่อนย้ายไปเจาะเก็บตัวอย่างในสถานที่ต่างๆ เพื่อน าตัวอย่างมาตรวจวัดความหนาให้เป็นไปตามที่ระบุ
ในเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การมีเครื่องนี้จะช่วย
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างตรวจรับงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 กรณีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น    

   โอนลด  จ านวน  61,500.-บาท 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้ อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ  
งบประมาณ  590,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  61,500.-บาท   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  61,500.-บาท 

   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส ารวจ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  เครื่องเจาะวัดความหนา ( CORE  DRILLING  MACHINE )  
จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  61,500.-  บาท   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

     ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มี
สมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  เครื่องเจาะวัดความหนา ( CORE  DRILLING  MACHINE )  จ านวน  1  
เครื่อง  งบประมาณ  61,500.-  บาท   



 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ  เครื่องเจาะวัดความ
หนา ( CORE  DRILLING  MACHINE )  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  61,500.-  บาท   

มาประชุม  จ านวน  12  คน  เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

5.7  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
เครื่องตัดถนน  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  26,000.-  บาท  โดยขอโอนลดจากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน            
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ  จ านวน  
26,000.-  บาท     ( สองหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กองช่างได้มี
ภารกิจในการบ ารุงรักษาทางสาธารณะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดซื้อวัสดุประเภทยางผสมส าเร็จรูป(Cold Mix)
เพ่ือซ่อมแซมสายทางที่เป็นหลุมบ่อ ทั้งนี้กองช่างมีเครื่องมือเพียงอย่างเดียวคือเครื่องตบดินส าหรับใช้ในการบด
อัดยางให้เข้ารูป โดยปกติแล้วการซ่อมบ ารุงถนนลาดยางตามหลักวิศวกรรมนั้นจะต้องท าการตัดรอยต่อให้ขาด
เป็นรูปเหลี่ยมแล้วจึงใส่ยางลงไปเพ่ือให้มีพ้ืนที่ยึดเกาะผิวเดิมแล้วจึงจะท าการบดทับให้ยึดแน่นเพ่ือประสิทธิภาพใน
การซ่อมบ ารุงรักษาผิวทาง กองช่างจึงขออนุมัติจัดหา เครื่องตัดถนน แบบใช้เครื่องยนต์เบนซินจ านวน 1 
เครื่อง 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 กรณีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้   ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น    

   โอนลด  จ านวน  26,000.-บาท 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ  
งบประมาณ  590,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  26,000.-บาท   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  26,000.-บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องตัดถนน จ านวน  1  เครื่อง  
งบประมาณ  26,000.-  บาท   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 



 

 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

     ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มี
สมาชิกสภาท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องตัดถนน จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  26,000.-  บาท   

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เครื่องตัดถนน 
จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  26,000.-  บาท   

มาประชุม  จ านวน  12  คน  เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

 5.8  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย  ชม.ถ.16-003  บ้านดอยแก้ว-บ้านแม่เตี๊ยะ  จ านวน  
2  จุด  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  จุดที่  1  กม.2+550  กว้าง  5  
เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  จุดที่  2  กม.2+660  กว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร  ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  เลขที่  
28/2562  งบประมาณ  279,000.-บาท 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจ า เป็น  

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ผมขออนุญาตชี้แจงที่มาของโครงการนี้นะครับ ตามที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่างบประมาณที่
เราจัดตั้งไว้เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละปีมีไม่มากนัก ฝ่ายบริหารได้ปรึกษากันถึงแนวทางการ
บริหารงบประมาณว่าควรมาจากสองทาง ได้แก่งบปกติและงบจ่ายเงินสะสม โดยผมได้ปรึกษาผู้รู้หลายท่าน ได้
ให้ค าแนะน าว่าหากโครงการใดเข้าข่ายที่สามารถจ่ายจากเงินสะสมได้ให้จัดแผนงานไว้เพ่ือจะได้บริการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีความกังวลว่าอาจจะกระทบกับงบประมาณที่ต้องกันเงินไว้ตามระเบียบ 
จ านวน 6 เดือน นั้น กระผมและฝ่ายบริหารจึงพยายามกลั่นกรองโครงการและจะขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในสมัยนี้ เพียงประมาณ 500,000 บาท 

และในโครงการนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังจะเกิดความช ารุดเสียหายต้องมีการซ่อมปะผิว
ลาดยางทุกๆปี ในช่วงที่จะมีงานประเพณีเดือนสิบวัดท่าต้นแหนประธานสภาวัฒนธรรมต าบลดอยแก้วจะต้อง
มาร้องขอให้ซ่อมและพนักงานต้องระดมก าลังไปปะซ่อมผิวทางนี้เป็นประจ าซึ่ง สท.ชิต นันต๊ะโสและ สท.เลื่อน 
สุปินนะ จะเป็นผู้ที่มาช่วยซ่อมแซมเสมอ  จุดส าคัญท้ังสองจุดคือ 1.บริเวณโค้งสวนนายอาทร แก้วหล้า เป็นผิว



 

ลาดยางที่บางเวลารถสิบล้อวิ่งขนวัสดุผ่านจะเกิดรอยร่องล้อ หลุมบ่อ และจุดที่ 2.บริเวณที่นามูลนิธิดอยทอง 
มูลนิธิมีการขุดอ่างเก็บน้ าและถมคันดินสูงกว่าระดับถนนท าให้น้ าไม่สามารถไหลผ่านที่นาตามแนวเดิมได้ จึงท า
ให้น้ าไหลมาผ่านผิวถนนแทน เริ่มมีรอยแตกร้าวของผิวถนนนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว จึงได้สั่งการให้กอง
ช่างท าการส ารวจเพ่ือปรับปรุงผิวทางจากลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตซึ่งทนน้ าได้มากกว่าทั้งสองจุด ภายใน
วงเงินประมาณ 300,000 บาท  

นางสาวพกัตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ตามที่ท่านนายกฯได้ยื่นญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้แถลงถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นที่จะใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ ประชาชนดังกล่าวแล้วนั้น ซึ่งการขออนุญาตจ่ายเงิน
สะสมเป็นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ  จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง 
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของ ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ ตามกฎหมายก าหนด  

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทตาม 
ระเบียบแล้ว  

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ก่อหนี้ 
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง ฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  เรียนประธานสภา  ท่านนายกฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กองคลัง  ได้ตรวจสอบ
เงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ที่สามารถจ่ายได้  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ณ  วันที่  26 ธนัวาคม 2562 
ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  26  ธันวาคม 2562   6,343,401.48 บาท 
หัก  เงินฝาก กสท.          191,010.28 บาท 
       เบี้ยผู้พิการ ปี 2559 เพ่ิมเติม 158,400.00 บาท 
คงเหลือเงินสะสม      5,993,991.20 บาท 
หัก  ส ารองจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง   
ค่าตอบแทน  3  เดือน   2,700,000.00 บาท 
ค่าเบี้ยยังชีพ  3  เดือน   1,500,000.00  บาท 
คงเหลือเงินสะสม      1,793,991.20 บาท 
หัก  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10%        179,399.12

 บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้     1,614,592.08 บาท   



 

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติพิจารณาจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กทดแทนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  สาย  ชม.ถ.16-003  บ้านดอยแก้ว-บ้านแม่เตี๊ยะ  จ านวน  2  
จุด นั้น  

กองช่างได้ตรวจสอบพบว่าถนนสาย ชม.ถ.16-003 สายบ้านดอยแก้ว-บ้านยางแม่เตี๊ยะ  
เป็นทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ท าหน้าที่เป็นถนนสายหลักใช้ส าหรับ
สัญจรจากพ้ืนที่เข้าสู่ตัวอ าเภอ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของส านักงานเทศบาลต าบลดอยแก้ว ระยะทางตลอดทั้ง
สายมีความยาว 3,050 เมตร ได้รับการบ ารุงรักษาโดยการเสริมผิวลาดยางด้วยงบพัฒนาจังหวัดผ่านอ าเภอ
จอมทองเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2559 ระยะทาง 850 เมตร และสายทางที่เหลือท าการร้องขอโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการOVER LAY ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 2,200 เมตร (กม.0+850 ถึง กม.3-050) ตาม
หนังสือเทศบาลต าบลดอยแก้ว ที่ ชม58203/438 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561   แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ
เรื่องงบประมาณเนื่องจากยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาการพิจารณางบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากมีการ
พิจารณาและได้รับงบประมาณจะได้รับในห้วงปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอาจจะทับซ้อนพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการใน
ครั้งนี้  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  สาย  ชม.ถ.16-003  บ้านดอยแก้ว-บ้านแม่เตี๊ยะ  จ านวน  2  จุด  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  จุดที่  1  กม.2+550  กว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  หน า  
0.15  เมตร  จุดที่  2  กม.2+660  กว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  500  ตารางเมตร  ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  เลขที่  28/2562  งบประมาณ  279,000.-บาท 

มาประชุม  จ านวน  12  คน  เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

 5.9  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก  เหมืองตาดโจ้  หมู่ที่  3  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่กว้าง  0.40  
เมตร  ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100  เมตร  ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  เลขที่  29/2562  งบประมาณ  
124,200.-บาท  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจ า เป็น  

 



 

นายทศพร  เด่นนภาคุณากร  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ล าเหมืองตาดโจ้ เป็นเหมืองส าคัญส าหรับเกษตรกร หมู่ที่ 3 ที่ท าการปลูกล าไย ปลูกข้าวและ
ปลูกพืชหลายชนิด ต้องใช้งาน ลักษณะของล าเหมืองเป็นดินร่วนปนทรายท าให้น้ ารั่วไหลซึมไม่ไปถึงท้ายน้ า 
หรือไปถึงก็น้อยมาก การก่อสร้างไว้แต่เดิมยังไม่ครบตามความยาวล าเหมือง ครั้งนี้จึงขอก่อสร้างต่อเนื่องไปอีก
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้น้ าในห้วงฤดูแล้งได้  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก  เหมืองตาดโจ้  หมู่ที่  3  
ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่กว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.30  เมตร  ยาว  100  เมตร  
ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  เลขท่ี  29/2562  งบประมาณ  124,200.-บาท  

มาประชุม  จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  - คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

 5.10  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 3 จุด  จุดที่ 1 เหมืองโฮ้งสะปี ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน                   
จุดที่ 2 เหมืองปู่น้อยหลวง(ทุ่งส้มป่อย) ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน  จุดที่ 3 เหมืองกิ่วตีนเสือ 
ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที ่30/2562 งบประมาณ 103,000.-บาท 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลและความจ า เป็น  

นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ผม ขออนุญาตชี้แจงจุดก่อสร้างนะครับ จุดที่ 1 เหมืองโฮ้งสะปี เดิมเป็นสะพานข้ามเหมืองที่
ใช้เสาไฟฟ้าพาดข้ามประมาณ 8 ท่อน ความกว้างของเหมืองประมาณ 6 เมตร เกิดปัญหามีความลื่นและเสา
ไฟฟ้าเก่าเริ่มแตกหัก เวลารถขนของทางการเกษตรแล่นผ่านจะเกิดอันตรายได้ จุดนี้จึงขอใส่ท่อขนาด 1 เมตร 
จ านวน 7 ท่อน เพ่ือประโยขชน์แก่ผู้ใช้เส้นทาง จุดที่ 2 เหมืองปู่น้อยหลวง(ทุ่งส้มป่อย)  เดิ มท่ อลอดถนนมี
ขนาด 60 เซนติเมตร เกิดปัญหาเวลาน้ าหลากมาน้ าล้นท่อ ท่อระบายไม่ทัน จึงขอเปลี่ยนขนาดท่อเป็นท่อ 1 
เมตร จ านวน 7 ท่อน  จุดที่ 3 เหมืองกิ่วตีนเสือเดิมท่อลอดถนนมีขนาด 60 เซนติเมตร เกิดปัญหาเวลาน้ า
หลากมาน้ าล้นท่อ ท่อระบายไม่ทัน จึงขอเปลี่ยนขนาดท่อเป็นท่อ 1 เมตร จ านวน 8 ท่อน ขอความกรุราแก้ไข
ปัญหาให้แก่เกษตรกรในฝั่งนั้น ด้วยนะครับ 

 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบจ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 3 จุด  จุดที่ 1 
เหมืองโฮ้งสะปี ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน จุดที่ 2 เหมืองปู่น้อยหลวง(ทุ่งส้มป่อย) ขนาด Ø 1.00 
เมตร จ านวน 7 ท่อน  จุดที่ 3 เหมืองกิ่วตีนเสือ ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 8 ท่อน ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว 
เลขที ่30/2562 งบประมาณ 103,000.-บาท 
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 

- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและปิด
การประชุม 

เลิกประชุมเวลา  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 
 


