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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที ่ 1  ครั้งที ่ 1   
เมื่อวันที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

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 นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 
4 นายทศพร เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
5 นายสุพจน์  ตั้งใจเจริญกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6 นายสุค า     วรกิจ ปลัดเทศบาล 
7 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางสาวนาฏยา  อินทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 
   



 

   
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  2562  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ ศรีจันตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

ขอแนะน าตัวพนักงานใหม่ เชิญพนักงานใหม่แนะน าตัวต่อสภาด้วยครับ 

นางสาวนาฏยา  อินทร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  กราบเรียนประธานสภาฯ  ท่านนายก  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วทุกท่าน  ดิฉัน  
นางสาวนาฏยา  อินทร  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจรคะ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี 2561 
   สมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญประจ าปี  2561  สมัยที่ 
4  ครั้งที่  1    เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม
หรือไม่ อย่างไรขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  1  เมือ่วันที่  27  ธันวาคม  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 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ในวาระท่ี 3 นี้เรื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะกระทู้ถามขอเชิญครับ 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

 สอบถามการท างานของครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่แม่เตี๊ยะเนื่องจากลาบ่อย   
ผู้ปกครองนักเรียนเดือดร้อนศูนย์ฯ  ปิดบ่อย  ผมสอบถามที่อ่ืนมาถ้าครูลาก็ต้องจ้างคนมาช่วยดูแล  หรือ
ไม่อย่างนั้นก็รวมศูนย์ทั้ง  2  เป็นศูนย์เดียว  อยากฝากผู้บริหารให้ก าชับและดูแลด้วยครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 ในเรื่องนี้ผมรับเรื่องไว้และจะได้ประชุมชี้แจงให้ผอ.กองการศึกษาฯ  และครูถือปฏิบัติต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอไปในระเบียบวาระท่ี  4  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วสมัยสามัญประจ าปี  2562  
และสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยแรก  ประจ าปี  2563 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามทีร่ะเบียบวาระที่  5  เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วสมัยสามัญ 
ประจ าปี  2562  และสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยแรก  ประจ าปี  2563  ขอเชิญนิติกรชี้แจง
ระเบียบด้วยครับ 

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 าหนดสมัยประชุมและวันเริ่มประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก าหนด 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

  ตามที่นิติกรได้ชี้แจงระเบียบต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น  ขอเชิญสมาชิกได้ เสนอสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี   พ .ศ .2562  และเสนอก าหนดวัน เริ่มประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี  
พ.ศ.2563  

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  

  ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62   และวันเริ่มประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ของปี พ.ศ. ๒๕63  ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                  
ในวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                     
ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                          
ในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   พ.ศ.2563  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                               
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ขอผู้รับรองครับ 

มีผู้รับรอง  2  ท่าน 

1.  นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
2. นายเลื่อน  สุปินนะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

ผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้เสนอให้ก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                  
ในวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                     
ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ประจ าปี   พ.ศ.2562  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                          
ในวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2562  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   พ.ศ.2563  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล                                               
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 

 

 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดอยแก้ว   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปแล้วจะได้
จัดท าเป็นประกาศของสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  และปิดประกาศ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลดอยแก้ว  
เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน 

5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ        
ป่าจอมทอง  โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11 (ขุนแตะ)   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  

  ตามหนังสือหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11      
( ฟาร์มขุนแตะ )  ที่  ทส  0926.10.05 (ฟาร์มขุนแตะ) / 2  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  ด้วยหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์
ที่   11  (ขุนแตะ)  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่   16  กรมอุทยานแห่งชาติ             
สัตว์ป่า  และพันธุ์ พืช  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานสนองพระราชด าริ  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร  และการอนุรักษ์ดิน  น้ า  ป่าไม้  
ในพ้ืนที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  บ้านขุนแตะ  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่  ประกอบด้วย  บ้านขุนแตะ  บ้านหินเหล็กไฟ  และบ้านห้วยมะนาว  ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ  ป่าจอมทอง  ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของโครงการฯ  ถูกต้องตาม
ระเบียบ  จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เพ่ือใช้ประกอบค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ( ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  มาตรา  13/1 ) 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  
ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศ
ก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้นๆ จ าเป็นต้อง
กระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น” และใน วรรคสาม ได้ก าหนดให้ 
“การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

 
ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตาม “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ 

เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548  

ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส.17 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ” 



 

ซึ่งตามแบบ ป.ส.17 ได้ก าหนดให้แสดงหลักฐานว่าโครงการได้รับความเห็นชอบจากสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  

ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินโครงการในพื้นท่ีป่าสงวน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู ่เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบค าขอ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามที่หน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11  (ฟาร์มขุนแตะ)  มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าจอมทอง  เพ่ือใช้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  
9  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร  และการอนุรักษ์ดิน  น้ า  ป่าไม้  ในพ้ืนที่ของโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด าริ  บ้านขุนแตะ  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย  
บ้านขุนแตะ  บ้านหินเหล็กไฟ  และบ้านห้วยมะนาว  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล     
ดอยแก้ว  เพ่ือใช้ประกอบค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  (ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.2507  มาตรา  13/1)  นั้น 

  กระผมเห็นว่าหน่วยโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11  
(ขุนแตะ)  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานสนองพระราชด าริ  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร  และการอนุรักษ์ดิน  น้ า  ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอยแก้ว  สมควร
เห็นชอบเพ่ือให้การด าเนินการโครงการฯต่อไป  รายละเอียดการใช้พ้ืนที่และเอกสารประกอบได้น าเสนอให้
สมาชิกทุกท่านตามเอกสารที่แนบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับ  การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า
จอมทอง  เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11  (ขุนแตะ)  มี
สมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง  โครงการ 
พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11 (ขุนแตะ)   
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 



 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุมต่อในเวลา 13.30 น.  

5.3  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติป่าจอมทอง  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าเกี๊ยะนอก – บ้านป่าเกี๊ยะใน 

  นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  

  ตามหนังสือส านักงานทางหลวงชนบทที่  10  (เชียงใหม่)  ที่  คค  0718.2/220  ลว  10  
มกราคม  2562  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าเกี๊ยะนอก  - บ้านป่าเกี๊ยะใน  
จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยกรมทางหลวงชนบท  ได้ก าหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ .
2563  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าเกี๊ยะนอก  -  บ้านป่าเกี๊ยะใน  ระยะทาง  7,000  กิโลเมตร  
วงเงินงบประมาร  56,000,000.- บาท  (ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน)  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
หลวงตามพระราชด าริและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่   ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของโครงการฯ  ถูกต้องตามระเบียบ  จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว เพื่อใช้ประกอบ
ค าขออนุญาตใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ( ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  
มาตรา  13/1 ) 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  
ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการและองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศ
ก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การนั้นๆ จ าเป็นต้อง
กระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้น” และใน วรรคสาม ได้ก าหนดให้ 
“การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

 
ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตาม “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ 

เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ 
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548  

ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่
หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส.17 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ” 

ซึ่งตามแบบ ป.ส.17 ได้ก าหนดให้แสดงหลักฐานว่าโครงการได้รับความเห็นชอบจากสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  

ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินโครงการในพ้ืนที่ป่าสงวน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบค าขอ 
 
 
 



 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามที่กรมหลวงชนบท  ได้ก าหนดกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าเกี๊ยะนอก  -  บ้าน
ป่าเกี๊ยะใน  ระยะทาง  7,000  กิโลเมตร  วงเงินงบประมาณ  56,000,000. -บาท  (ห้าสิบหกล้านบาท) 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวงตามพระราชด าริและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและประชาชนในพ้ืนที่ประมาร  450  ครัวเรือน  
นักท่องเที่ยว  รวมทั้งการล าเลียงผลิตผลการเกษตร  ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง  ดัง
รายละเอียดและแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการที่แนบให้สมาชิกทุกท่าน 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับ  การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่า
จอมทอง  เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สวนป่าสิริกิติ์ที่  11  (ขุนแตะ)  มี
สมาชิกสภาฯท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง  โครงการ 
ปรับปรุงถนนสายบ้านป่าเกี๊ยะนอก  -  บ้านป่าเกี๊ยะใน  จังหวัดเชียงใหม่   
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

5.4  ญัตติขอความเห็นชอบการท าความตกลงในการจัดการสาธารณะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( Clusters  การจัดการขยะมูลฝอย )  ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ  
ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน  ( ขนาด  1  เมกะวัตต์ ) 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว   

  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้ว
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการท าความตกลงในการจัดการสาธารณะชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
( Clusters  การจัดการขยะมูลฝอย )  ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ  ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน           
( ขนาด  1  เมกะวัตต์ )  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ  ให้แก่  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ลงวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติของประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ  โดยการตกลงเห็นชอบร่วมกัน  ที่จะส่งเสริมการจัดท า
บริการสาธารณะ  ตามโครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ  เพ่ือผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน  (ขนาด  1      



 

เมกะวัตต์)  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านหลวงเป็น  Clusters  หลัก  เพ่ือบูรณาการร่วมมือการจัดท าบริการสาธารณะ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   

1. เพ่ือรวมกลุ่ม Clusters การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของโซนสายใต้ของจังหวัด 
เชียงใหม่ และเป็นหนึ่งใน 324 Clusters ของประเทศ (การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
มูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
เชียงใหม่ 

2. เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะตกค้างในเขตชุมชน บ้านเรือนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยน าหลักการ 3Rs  หรือ 3ช มาด าเนินการอย่างจริงจัง  
  3. เพ่ือให้มีการแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ และยั่งยืนไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ขยะตกค้าง 
รองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพ้ืนที่  
  4. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม ทัศนียภาพ ให้มีความสะอาด งดงาม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชนและนักท่องเที่ยว  
  5. เพ่ือน าขยะมูลฝอยไปก าจัด ไปแปรรูป เป็นพลังไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เป็นมิตร 
แก่สิ่งแวดล้อม  
 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการท าความตกลงในการจัดการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ( Clusters  การจัดการขยะมูลฝอย )  ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ  
ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน  ( ขนาด  1  เมกะวัตต์ )  มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่อย่างไร  ขอเชิญ
ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการท าความตกลงในการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
( Clusters  การจัดการขยะมูลฝอย )  ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ  ผลิต
พลังไฟฟ้าชุมชน    ( ขนาด  1  เมกะวัตต์ ) 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

  5.5  พิจารณาคัดเลือกตัวแทน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการจัด        
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561  ซึ่งประกอบด้วย 

  -  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน 
  -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน 
 
 
 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน และจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

  
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อย 
กว่าสามคน กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อย กว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง  
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย  

 



 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนา ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน  
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม           
ข้อ ๑๙ (๒)  
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร  
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวน  3  คน  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เรียงตามล าดับ  
คนที่  1  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล   

นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  

  กระผมนายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ขอเสนอนายชิต  นันต๊ะโส  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  1 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

  ผมนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ขอรับรอง 

นายบิยา  สงวนไพรวัลย์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

  ผมนายบิยา  สงวนไพรวัลย์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ขอรับรอง 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  1  
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายชิต  นันต๊ะโส  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  1   
  ต่อไป  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2  
ครับ  พร้อมคนรับรอง 

นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

  ผม  นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอเสนอ  นายพรชัย    
เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  2 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

  ผม  นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรอง 

นายบุญช่วย  สุทธนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ผมนายบุญช่วย  สุทธนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอรับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  2  
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายพรชัย       
เสรีดวงใจ  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  2   
  ต่อไป  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่  3  
ครับ  พร้อมคนรับรอง 

นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  ผมนายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอเสนอ  นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิก
สภาเทศบาล  เขต  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  3 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

  ผม  นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรอง 

 



 

นายพรชัย  เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

  ผมนายพรชัย  เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอรับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่  3  
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอื่นอีก  สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายเลื่อน  สุปินนะ  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คนที่   3  บัดนี้สภาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้ด า เนินการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ครบ  3  ราย  ดังนี้ 

1.  นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
2. นายพรชัย  เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
3. นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้  1.  นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ,  2.นายพรชัย         
เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ,  3.นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   จ านวน   -   เสียง 

       งดออกเสียง   จ านวน  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและปิด
การประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

    (ลงชื่อ)  บุญช่วย  สธุนะ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายบุญช่วย  สุธนะ) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ) ทนง ศรียอดพิรุณ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)    ชติ  นันต๊ะโส  ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
         (นายทนง  ศรียอดพิรุณ)                            (นายชิต  นันต๊ะโส) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

(ลงชื่อ) เลื่อน  สุปินนะ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)  ศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา   ผู้รับรองรายงานการประชุม     
         (นายเลื่อน  สุปินนะ)                         (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1        ประธานสภาเทศบาล 


