
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2561  สมัยที ่ 1  ครั้งที่  1   
เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  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 านวนผู้ขาดประชุม  -   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 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 

 
 



 

เปิดประชุมเวลา  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  1  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 
- แจ้งสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เชิญประชุมเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มาบรรยาย  ใน
วันที่  25  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องประชุมส านักงานเทบาลต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  

- ในวันนี้มูลนิธิชีวิตใหม่  ได้มาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพ้ืนที่ต าบลดอยแก้ว  และใน 
วันนี้ผมได้มอบหมายให้รองนายกอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง  ไปให้การต้อนรับ 

- เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2561  ผมได้เดินทางไปรับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน 
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท  เชียงใหม่  อ าเภอหางดง  ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  และการบูรณาการภายใต้กรอบหลักการด าเนินงานเพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  ดังนี้ 

1.  สัญญาประชาคม  ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
4. วิถีไทยวิถีพอเพียง 
5. รู้สิทธิ  รู้หน้าที่  รู้กฎหมาย 
6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
7. รู้จักประชาธิปไทยไทยนิยม 
8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน  (Function) 

โดยจัดเวที  4  ครั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน  ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
ครั้งที่  1  เวทีปรับทุกข์  ผูกมิตร   
เป้าประสงค์  เพ่ือให้ทีมขับเคลื่อนฯ  ระดับต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ไปเยี่ยมเยียน 

ครัวเรือน  เข้าไปรับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน  รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 
 



 

  ประเด็น  02  คนไทยไม่ทิ้งกัน 
-  การดูแลผู้มีรายได้น้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐ 

03  ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
-  การพัฒนาความเป็นอยู่  อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
- ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ผลผลิต  1.  ผู้ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการวินิจฉัยและมีทางเลือกในการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต  
   2.  หมู่บ้าน/ชุมชน  มีแผนงาน/โครงการ  สอดคล้องตามความต้องการและปัญหาของพ้ืนที่ 
  ครั้งที่  2  สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ  หน้าที่  และการอยู่ร่วมกัน 
  เป้าประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม  ด้วยความสามัคคี  ตื่นตัวในความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ประเด็น 01  สัญญาประชาคม  ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 

-  การสร้างสามัคคีปรองดอง 
- จัดให้มีการท าสัญญาประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน  ในเรื่องที่ยอมรับของทุกฝ่ายและปฏิบัติ 

ร่วมกันได ้
   05  รู้สิทธิ  รู้หน้าที่  รู้กฎหมาย 

-  ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องสิทธิ  หน้าที่  และการเป็นพลเมืองที่ดี 
06  รู้กลไกการบริหารราชการ 

-  ให้ความรู้เรื่องกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละระดับ 
- การบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน 

07  รู้รักประชาธิปไตย 
-  การให้ความรู้แก่ประชาชนในหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
ผลผลิต  ก าหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน  สามารถด าเนินการเองได้  และร่วมมือกันปฏิบัติ 

  ครั้งที่  3  ปรับเปลี่ยนความคิด  (Mindset)  ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
  เป้าประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ประเด็น  04  วิถีไทยวิถีพอเพียง 

-  ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  รวมทั้งการสร้าง 
วินัยการออมในทุกกลุ่มช่วงวัย 
  ผลผลิต  1.  ประชาชนปรับแผนการด าเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้กิน  รู้อยู่  รู้ใช้ 
   2.  หมู่บ้าน/ชุมชน  ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  สมประโยชน์ 
  ครั้งที่  4  สร้างการรับรู้  ปรับความคิด  (Mindset)  เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิตและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย 
  ประเด็น  08  รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

-  ให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ให้ความส าคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่าน 
โครงการส าคัญ  เช่น  อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 
   09  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  บูรณาการการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 
 
 



 

ผลผลิต  ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  รู้จักเลือกผู้น าที่ดี 
โดยก าหนดการจัดเวทีครั้งที่  1  
  หมู่ที่  7  วันที่  7  มีนาคม  2561  เวลา  08.00  -  12.00  น. 
  หมู่ที่  2  วันที่  9  มีนาคม  2561  เวลา  08.00  -  12.00  น. 
  หมู่ที่  1  วันที่  12  มีนาคม  2561  เวลา  08.00  -  12.00  น. 
  หมู่ที่  3  วันที่  15  มีนาคม  2561  เวลา  08.00  -  12.00  น. 
  หมู่ที่  5  หมู่ที่  4  วันที่  13  มีนาคม  2561  เวลา  13.00  -  16.30  น. 
  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9  วันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา  13.00  -  16.30  น. 

-  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลดอยแก้ว   
ประจ าปี  2561  โดยจะเริ่มด าเนินการในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  ในพ้ืนที่  หมู่ที่  3  บ้านแม่เตี๊ยะใน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2560 
   สมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2560 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ าปี  2560  สมัยที่ 
4  ครั้งที่  1    เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2560  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม
หรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2560  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ในวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะกระทู้ถามขอเชิญครับ 

นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  

สอบถามฝ่ายบริหารเรื่องถนนสายท่ามณี  สายบ้านพ่อหลวงอ้วนตรงท่อเหลี่ยมเกิดการช ารุด 
เนื่องจากพ่ึงก่อสร้าง 
 
 



 

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  ถนนสายนี้ใช้งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม  และอยู่ในระยะประกันสัญญา  กองช่างได้
ท าหนังสือให้ผู้รับจ้างาด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยครับ 

นายบุญช่วย  สุธนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1   

  หัวหน้าเหมืองฝาย  ฝากสอบถามเมื่อปีงบประมาณ  2560  เทศบาลต าบลดอยแก้วได้ตั้ง
งบประมาณโครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองแม่เตี๊ยะ  หมู่ที่  3  แต่ก่อสร้างไปไม่ถึงไหน 

นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองแม่เตี๊ยะ  หมู่ที่  3  ซึ่งเป็นโครงการที่
ขออนุมัติสภากันเงินข้ามปี  งบประมาณ  142,000.-บาท  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดจึงท าได้แค่  166  
เมตร  ตามสัญญา  ซึ่งขณะขณะนี้อยู่ระหว่างการครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะ
สอบถามทางฝ่ายบริหารขอเรียนเชิญครับ  หากไม่มีสมาชิกท่านไดสอบถามฝ่ายบริหาร ตอนนี้เวลา 12.00 น. 
ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมช่วงบ่าย  13.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วสมัยสามัญประจ าปี  2561  และสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยแรก  ประจ าปี  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามที่ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วสมัยสามัญ 
ประจ าปี  2561  และสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยแรก  ประจ าปี  2562  ขอเชิญนิติกรชี้แจงระเบียบ
ด้วยครับ 
 
 
 
 
 
 



 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  

  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และสมาชิกฯ  ทุกท่าน  ตามมาตรา  ๒๔  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก าหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ  ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาล
ก าหนด สมัยประชุมสามัญ  สมัยหนึ่ง  ๆ  ให้ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน และถ้าจะขยายเวลาออกไปจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๑๑   (๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการ
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

การก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก าหนด 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่นิติกรได้ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  ขอเชิญสมาชิกได้ เสนอสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี   พ.ศ .2561  และเสนอก าหนดวันเริ ่มประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี  
พ.ศ.2562 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  

  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61   และวันเริ่มประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ของปี พ.ศ. ๒๕62  ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                  
ในวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี   พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                     
ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                          
ในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                               
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ขอผู้รับรองครับ 

มีผู้รับรอง  2  ท่าน 

1.  นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
2. นายเลื่อน  สุปินนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

ผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้เสนอให้ก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ดังนี้ 



 

สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                  
ในวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                     
ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ประจ าปี  พ.ศ.2561  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                          
ในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน     

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561  และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปแล้วจะได้
จัดท าเป็นประกาศของสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  และปิดประกาศ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน 

5.2   พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน  9  
หมู่บ้าน  ๆ  ละ  20,000.-บาท  รวมเป็นเงิน   จ านวน  180,000.-บาท   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและความจ า เป็น 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  

  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อครั้ง
สมัยสามัญสมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2560  ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  9  หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน
จ านวน  180,000.-  บาท   โดยยึดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด     
ที่ มท 0810.5/ว1745    ลว  31  สิงหาคม  2560   โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก  ( ดีเซล )  นั้น   
  คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน  ได้จัดท าโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่บ้านละ  3  โครงการ  โดยผ่านการประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน  ให้มีความเหมาะสมกับ
ปัญหา  บริบทของพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านแม่กลางป่าปู 

1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  6,240  บาท 
2. โครงการสืบสานปณิธานของสมเด็จย่า  ต้ายภัยมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน  5,800  บาท 
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ  เป็นเงิน  7,960  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  



 

หมู่ที่   2  บ้านแพะดินแดง  ท่ามณี  

1.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิ  เป็นเงิน  7,960  บาท 
2. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  6,160  บาท 
3. โครงการสืบสานปณิธานของสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  เป็นเงิน  5,880  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  

หมู่ที่  3  บ้านแม่เตี๊ยะใน 

1.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  5,795  บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  เป็นเงิน  6,935  บาท 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one  เป็นเงิน  7,270 บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  

หมู่ที่   4  บ้านห้วยมะนาว – หินเหล็กไฟ 

1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one  เป็นเงิน  14,000 บาท 
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  3,000  บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน  เป็นเงิน  3,000  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  

หมู่ที่   5  บ้านขุนแตะ  

1. โครงการอบรมหมอครอบครัวประจ าหมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,100  บาท 
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิบ้านพื้นที่สูง  เป็นเงิน  7,850  บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  6,050  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  

หมู่ที่   6  บ้านใหม่แม่ เตี๊ยะ  

1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  7,075  บาท  
2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาทในชุมชน  เป็นเงิน  7,675  บาท  
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one  เป็นเงิน  5,250  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  

 

 

 

 



 

หมู่ที่   7  บ้านแม่เตี๊ยะใต้  

1. โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one  เป็นเงิน  6,850  บาท 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  เป็นเงิน  5,900  บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  7,250  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท 

หมู่ที่  8  บ้านห้วยส้มป่อย 

1. โครงการอบรมหมอครอบครัวประจ าหมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,100  บาท 
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิบ้านพื้นที่สูง  เป็นเงิน  7,850  บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  6,050  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท 

หมู่ที่  9  บ้านห้วยขนุน 

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิบ้านพื้นที่สูง  เป็นเงิน  7,850  บาท 
2. โครงการอบรมหมอครอบครัวประจ าหมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,100  บาท 
3. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน  เป็นเงิน  6,050  บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน  9  หมู่บ้าน ๆ 
ละ  20,000.-  บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  180,000.-  บาท 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 .3   ญัตติพิจารณาให้ความเห็นขอบโอนงบประมารตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน   
การรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  
VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  12,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  จ านวน  
48,000.-บาท  โดยขอโอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ ลงทุน            
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก ( ดีเซล )   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญนายกฯชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเครื่องรับ-ส่งวิทยุเดิมมีการเรียกเก็บเพ่ือน าใช้ในกิจการของเทศบาลและส่งต่อให้
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน  แต่สภาพใช้การไม่ได้  เนื่องจากลองเอามาใช้ในงานวันเด็กและงานกีฬาต าบลแล้ว  อีก
ทั้งมีการปรับเปลี่ยนระบบในการท างานของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน  โดยการส่งรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับต่างๆ  ตามความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน  น าส่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและใกล้ที่สุด  เพ่ือ
ช่วยเหลือรักษาอย่างทันท่วงที 

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

   โอนลด  จ านวน  48,000.-บาท 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถบรรทุก  (ดีเซล)    งบประมาณ  
952,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลดจ านวน  48,000.-บาท   

   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  48,000.-บาท 

   แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  12,000. -บาท
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.2561   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

     ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มีสมาชิกสภา
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  
จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  12,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  48,000  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโอนงบประมาณตั้ งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
เครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ  VHF/FM  ชนิดมือถือ  5  วัตต์  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  12,000.-บาท รวม
เป็นเงิน  48,000  บาท 

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

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

   ผมขอเสนอให้เปิดเบอร์โทรศัพท์เพ่ือใช้ในห้องป้องกัน  1  เบอร์  เพ่ือให้ประชาชนหรือบุคคล
ทั่วไปเวลาเกิดเหตุจะสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที  และประชาสัมพันธ์เบอร์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 

 5.4  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  โครงการก่อสร้างอาคาร   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะนาวหมู่ที่  4 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและความจ า เป็น  

นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 เรียนนายกฯ  ประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอ
แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านห้วยมะนาว  หมู่ที่  4  เนื่องจาก
แบบที่ออกแบบไว้เดิมนั้นได้ก าหนดให้ประตูและหน้าต่างเป็นแบบ  กรอบบานอลูมิเนียมบานกระจกเลื่อน  
ได้รับการท้วงจากผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาพในพ้ืนที่  ว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เด็กได้เนื่องจากเป็นเด็กเล็ก  
จึงมีความต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในของแบบ  ตามแบบที่ได้แนบเลขที่  18/2561  โดยขนาด
ของอาคารยังคงเท่าเดิมคือ  กว้าง  5  เมตร  ยาว  9  เมตร  และใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าเดิม      
คือ  200,000  บาท 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

     ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มีสมาชิกสภา
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

 หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  
โครงการก่อสร้างอาคาร   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะนาวหมู่ที่  4 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
บ้านห้วยมะนาวหมู่ที่  4 

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

 5.5  ญัตติพิจารณาสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เชิญนายกฯชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากคณะ
นี้ทางหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  จะด าเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์  (น.ส.ล.)  ของดอยลืม         
ตามมาตรา  8  เพ่ือใช้ก่อสร้างเจดีย์ธรรม  พระพุทธรูป  และสถานปฎิบัติธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องใน
วาระข้ึนทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่  10 

2. เพ่ือใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกนานาชาติ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พระไตรปิฎกนานาชาติ 
4. เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐานนานาชาติ 
5. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอ าเภอจอมทอง 

จึงอยากสอบถามความเห็นของสมาชิกสภาฯทุกท่านว่าจะก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลที่
ไหนถ้าต้องการก่อสร้างที่ดอยลืมก็จะได้ด าเนินการขอถอนสภาพไปพร้อมๆกัน 

 

 

 



 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

  การที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานในที่ดินสาธารณะประโยชน์  (ดอยลืม)   นั้นผม
มองว่าอาจจะไม่เหมาะสม  เนื่องจากอยู่ห่างไกล  ที่ปัจจุบันที่เราอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์กลางของต าบล    
คนบนดอยลงมาก็ง่าย  คนข้างล่างมาใช้บริการก็สะดวก  อีกทั้งการที่เราจะไปก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
ระบบสาธารณูปโภคน้ า  ไฟ  ยังไม่มี  ซึ่งเป็นการเพ่ิมงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นอีก  ผมมองว่าที่     
ราชพัสดุผืนปัจจุบันที่เราใช้เป็นที่ตั้งเหมาะสมที่สุดแล้วครับ  เพียงแต่ด าเนินการขอก่อสร้างให้ถูกต้องเท่านั้น 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

     ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น และระเบียบข้อบังคับต่างๆ   มีสมาชิกสภา
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร ขอเรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

 หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่    ชม  1363  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่  13-0-84  ไร่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ในก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่     
ชม  1363  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่  13-0-84  ไร่ 

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 

ปิดประชุมเวลา  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 
 
 


