
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยวิสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที ่ 29  เดือน  ตุลาคม 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 ์  นยิมยอดคีรี     นายกเทศมนตรี 

2. นายสมบูรณ์   ชูเจริญสัมพันธ์    รองนายกเทศมนตรี 

3. นายอดิศักดิ์   ปัญญายิ่ง   รองนายกเทศมนตรี 

4. นายสุพจน ์  ตัง้ใจเจรญิกุล    เลขา นายกเทศมนตรี 

5. นายทศพร   เด่นนภาคุณากร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6. นายสุค า   วรกิจ     ปลัดเทศบาล 

7. ว่าที่ ร.ต.พิทยา  เรือนนอ้ย   รองปลัดเทศบาล  
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เปิดประชุมเวลา   09. 25น. 

 เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายบุญชว่ย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือช่ือครบองค์ประชุมแลว้  จงึให้สัญญาณเรียกสมาชิก

สภาเทศบาลเข้าหอ้งประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรบีุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น

ประธานในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และด าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่

ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้ขออนุญาตต่อนายอ าเภอจอมทอง 

ขอให้ก าหนดสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 ของเทศบาล

ต าบลดอยแก้ว นายอ าเภอจอมทองพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรก าหนดสมัย

ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ.2558 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2552) มาตรา

20,24,25และมาตรา 26 และค าสั่งจังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 206/2556 ลง

วันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง ผู้วา่ราชการจังหวัดเชยีงใหม่มอบหมาย

อ านาจหน้าที่ให้นายอ าเภอจอมทอง จงึพิจารณาอนุมัตใิห้เทศบาลต าบลดอย

แก้ว เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 มีก าหนด 

15 วัน นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558 นั้น  และสภาเทศบาลต าบล

ดอยแก้ว ได้มกีารประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม 2558 นั้น ในวันนีจ้งึขอเชิญสมาชิกสภาฯได้มาประชุมสภาสมัย

วิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญประจ าปี 2558 

   สมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  19 ตุลาคม  2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  19 ตุลาคม  

2558   
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ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

วิสามัญสมัยที่ 2  คร้ังท่ี 1  เมื่อวันท่ี  19  ตุลาคม  2558   

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ย

บริหารขอเรียนเชญิครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มกีระทู้ถาม- 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะกระทู้ถามทางฝา่ยบริหาร  ขอเข้าสู่วาระที่ 4  

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา

เสร็จแล้ว 

 ตามที่สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา มวีาระที่เห็นชอบดังนี้  

-  ญัตติพิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อขออนุญาตก่อสรา้ง/ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ หมูท่ี่ 4 หมู่

ที่ 5   หมูท่ี่ 8 และหมูท่ี่ 9  

-   ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่า หมู่ที่ 8   เพื่อ

ขออนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาลและก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน 

-  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

หมูท่ี่ 6 ของอาศรมพรหมธาดา  เพื่อประกอบการขออนุญาตขอเชา่ใช้พื้นที่ป่า

สงวนป่าจอมทอง (ข้างอาศรมพรหมธาดา) 

-  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติขุดลอก อา่งห้วยโป่ง เมื่อคราว

ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558  

-  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติขุดลอก ล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ เมื่อคราว

ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญที่ผ่านมา 

ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบ  ขอเชญิท่านนายกฯ  
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นายกฯ ตามที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆตามมตทิี่ประชุมเมื่อคราว 

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา ทางฝา่ย

บริหารได้ด าเนินการประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องไปบางสว่น เช่น 

ส านักทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชยีงใหม่ กรณีขอเข้าท าประโยชน์ ในกรณี 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ในส่วน

เรื่องอื่นๆ ทางฝ่ายบริหารจะด าเนนิการ ต่อไปครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และ

ซอยภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)  ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน  หมูท่ี่ 4 

บ้านหว้ยมะนาว - หนิเหล็กไฟ , หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ-ป่าเกี๊ยะนอก , หมู่ที่ 6 

บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ , หมูท่ี่ 7 บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้ , หมู่ 8 บ้านหว้ยส้มป่อย และ     

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหว้ยขนุน  ต าบลดอยแก้ว  

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ งบต าบลละ 5 ล้าน ใหพ้ืน้ที่

ต าบลดอยแก้ว ครอบคลุม 9 หมูบ่้าน มีหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน  หมูท่ี่ 

4 บ้านหว้ยมะนาว - หนิเหล็กไฟ , หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ-ป่าเกี๊ยะนอก , หมู่ที่ 

6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ , หมูท่ี่ 7 บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้ , หมู่ 8 บ้านหว้ยส้มป่อย และ     

หมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยขนุน  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

บางสว่นที่อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อให้การก่อสร้าง ถนน คสล.ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติในเขตหมูบ่้านดังกล่าว ซึ่งหากมีงบประมาณในการปรับปรุง

ก่อสร้างถนนจากถนนลูกรังเดิม ปรับปรุงโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากหน่วยงานต่างๆ เชน่ งบประมาณจากเทศบาล งบประมาณจาก

กระทรวงมหาดไทย งบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น งบประมาณ 

ฯลฯ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ มาด าเนนิการ สามารถที่จะด าเนนิการได้ทันที 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน และถือปฏิบัติตาม ของ พรบ.ป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ระเบียบฯกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเทศบาลต าบล

ดอยแก้ว จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่ป่าฯ 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ดว้ยเหตุผลนีท้างฝ่ายบริหารจงึยื่นญัตติ       



5 

 

ให้สภาฯพิจารณาในการเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  รายละเอียด

อื่นๆ ขอใหท้างรองปลัดฯได้ช้ีแจงให้สภาฯได้รับทราบต่อไป 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองปลัดฯ  

รองปลัดฯ ตามที่ผม ท่านรองฯสมบูรณ์ และ หน.กองชา่ง ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่อ าเภอจองทอง โดยท่านนายอ าเภอได้สั่ง

การให้ทุก อปท.ที่มพีืน้ที่รับผดิชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรอืเขตอุทยาน

แหง่ชาติ เนื่องจากรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ งบต าบล 5 ล้านบาทเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างตา่งๆ        

แตเ่นื่องจากการก่อสร้าง บางโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน

แหง่ชาติ เกรงวา่หากการด าเนินงานตามโครงการก่อสร้างตา่งๆ หากไม่ได้ขอ

อนุญาตการเข้าท าหรอืเข้าใช้ประโยชน์ จะขัดต่อระเบียบและกฎหมายต่างๆที่

เกี่ยวข้อง เชน่ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พรบ.อุทยานฯ และพรบ.ป่าไม้ฯ ทาง

กฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า การที่หน่วยงานของรัฐจะเข้าท าประโยชน์ ในเขต

พืน้ที่ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่เพื่อ

ด าเนนิการก่อสรา้งถนน ฯลฯ ต้องมีการขออนุญาต ตาม พรบ.ป่าสงวน

แหง่ชาติ พ.ศ.2507 และ พรบ.อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ.2504  เมื่อได้รับ

อนุญาตจึงสามารถด าเนินการได้  จึงเป็นเหตุผลที่ตอ้งขอความเห็นชอบจาก

สภาเทศบาล เพื่อประกอบการขอใชพ้ืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ และอุทยาน

แหง่ชาติฯ  ขอให้ท่านประธานได้ใหส้ภาฯโปรดพิจารณาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.1  ทางฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตตใิห้สภาพิจารณา ทางนายก

และรองปลัดฯ ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่า

สงวนฯ มสีมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.1 นี ้ผมขออนุญาตที่

ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และ

ซอยภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)  ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน  หมูท่ี่ 4 

บ้านหว้ยมะนาว - หนิเหล็กไฟ , หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ-ป่าเกี๊ยะนอก , หมู่ที่ 6 

บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ , หมูท่ี่ 7 บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้ , หมู่ 8 บ้านหว้ยส้มป่อยและ 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหว้ยขนุน  ต าบลดอยแก้ว  

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 12 เสียง    
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ประธานสภาฯ 5.2 ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ และ อุทยานแหง่ชาติออบหลวง  เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)ในพืน้ที่ หมู่ที่ 5 บ้าน

ขุนแตะ (ป่าเกี๊ยะนอก)  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ งบต าบลละ 5 ล้าน ใหพ้ืน้ที่

ต าบลดอยแก้ว ครอบคลุม 9 หมูบ่้าน มีหมู่บ้านบางสว่นที่อยู่ในเขตพื้นที่

อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ และ อุทยานแห่งชาติออบหลวง  หมูท่ี่ 5 บ้าน

ขุนแตะ (ป่าเกี๊ยะนอก) ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อให้

การก่อสร้าง ถนน คสล.ในพืน้ที่เขตอุทยานฯดังกล่าว  ซึ่งหากมีงบประมาณใน

การปรับปรุงก่อสรา้งถนนจากถนนลูกรังเดิม ปรับปรุงโดยวิธีก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน่วยงานต่างๆที่ได้จัดสรรงบประมาณ มาด าเนนิการ 

สามารถที่จะด าเนนิการได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

และถือปฏิบัติตาม ของ พรบ.อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ.2504 ระเบียบฯกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนัน้เทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้

สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์และ อุทยานแห่งชาติออบหลวง เพื่อประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่

อุทยานฯ ตอ่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ตอ่ไป ดว้ยเหตุผลนีท้างฝ่ายบริหารจงึยื่น

ญัตติให้สภาฯพิจารณาในการเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ อุทยานแห่งชาติดอย  

อินทนนท์และอุทยานแห่งชาติออบหลวง ใหส้ภาฯได้พิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.2  ทางฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตตใิห้สภาพิจารณา และนายก

ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ

สอบถามหรือไมอ่ย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.2 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ และ

อุทยานแหง่ชาติออบหลวง  เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ถนนภายในหมูบ่้าน (ถนนลูกรังเดิม)ในพืน้ที่ หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ (ป่าเกี๊ยะนอก)   

ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอิน

ทนนท์และอุทยานแห่งชาติออบหลวง   จ านวน 12 เสียง    
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ประธานสภาฯ 5.3 ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีต (ทดแทนสะพานเดิมที่

ช ารุด) ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ   ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่ได้เกิดเหตุสาธารณภัย น้ าป่าพัดกัดเซาะบริเวณสะพานบ้านหมู่ที่ 6 

(สะพานหว้ยโป่ง) เมื่อเดอืนกันยายน พ.ศ.2557 ปีที่ผา่นมาท าให้สะพาน

ดังกล่าวที่ใชส้ัญจรไปยัง หมูท่ี่ 4 บ้านหว้ยมะนาว - หนิเหล็กไฟ , หมู่ที่ 5 บ้าน

ขุนแตะ, หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ , หมูท่ี่ 7 บ้านแมเ่ตี๊ยะใต้ , หมู่ 8 บ้านหว้ย

ส้มป่อย ,หมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยขนุน  โครงการพระราชด าริ โครงการหลวงห้วย

ส้มป่อย ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง ตลอดจนเชื่อมไปยัง ต าบลบ้านหลวง 

ต าบลสบเตี๊ยะ และอ าเภอแมแ่จ่ม ไม่สามารถใช้การได้จนถึงปัจจุบัน ทางฝ่าย

บริหารได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับงบประมาณการ

ก่อสร้างสะพาน และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ได้พิจารณา

งบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนนิการก่อสรา้ง แตเ่นื่องจากสะพาน

ดังกล่าว อยู่ในเขตพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม 

พรบ.อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ.2504 และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทาง

ฝา่ยบริหารจงึได้เสนอสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ใน

พืน้ที่อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เพื่อประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่อุทยานฯ ในการ

ก่อสร้างสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นประชาชนในการใชส้ะพานเพื่อ

การสัญจร และขนพืชผลทางการเกษตร ขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.3 ตามที่ฝา่ยบริหารได้ยื่นญัตติให้สภาพิจารณา ตามที่

นายกได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่อุทยาน

แหง่ชาติดอยอินทนนท์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร      

ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.3 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใดเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เพื่อขอ

อนุญาตก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนสะพานเดิมที่ช ารุด)     

ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  ต าบลดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

จ านวน 12 เสียง    
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ประธานสภาฯ 5.4 ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 

บ้านแมเ่ตี๊ยะใน ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้วได้พิจาณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

บ้านหมูท่ี่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ       

ป่าจอมทอง เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางฝา่ยบริหารจงึได้เสนอสภาฯพิจารณาให้

ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง เพื่อ

ประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่ป่าสงวนฯ ในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และ

แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นประชาชนในการใชไ้ฟฟ้าในการเกษตร ขอให้สภาฯ

ได้โปรดพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.4ทางฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตตใิห้สภาพิจารณา ตามที่นายก

ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนฯ มสีมาชิก

สภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.4 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง เพื่อขอ

อนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 บ้านแมเ่ตี๊ยะใน ต าบล

ดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ จ านวน 12 เสียง    

 

ประธานสภาฯ 5.5 ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 

บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลดอยแก้วได้ประกาศใชแ้ผนเป็น

แนวทางในการพัฒนาของต าบลดอยแก้ว มโีครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ

การเกษตร บ้านหมูท่ี่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ อยู่ในแผนพัฒนาและอยู่ระหว่างรอ

จัดสรรงบประมาณ หากมีงบประมาณสามารถที่จะด าเนนิการได้ทันที ซึ่งพืน้ที่

ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง  เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางฝา่ย
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บริหารจงึได้เสนอสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง เพื่อประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่ป่าสงวนฯ ในการขยาย

เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้น

ประชาชนในการใชไ้ฟฟ้า ขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.5  ทางฝ่ายบริหาร ได้ยื่นญัตตใิห้สภาพิจารณา และนายก

ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนฯ มสีมาชิก

สภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.5 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง เพื่อขอ

อนุญาตขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ 

ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ จ านวน 12 เสียง    

 

ประธานสภาฯ 5.6 ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  พืน้ที่หมูท่ี่ 6 บ้านใหม่

แมเ่ตี๊ยะ  ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่ได้เกิดเหตุสาธารณภัย น้ าป่ากัดเซาะไหล่ถนน สายบ้านหมูท่ี่ 6 เชื่อม

บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5  เมื่อเดอืนกันยายน พ.ศ.2557 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ท าให้บริเวณท่อระบายน้ า (ท่อกลมเดิม) ถนนสายดังกล่าวได้รับความเสียหาย 

จ านวน 1 จุด ท าใหพ้ืน้ผิวจราจรแคบ เสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุทางฝา่ยบริหาร

เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม เพื่อให้สามารถ

แก้ไขปัญหาการระบายน้ าได้รวดเร็ว กรณีเกิดน้ าป่าไหลหลาก และเพื่อเสรมิผิว

จราจรให้แข็งแรงและปลอดภัย  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเขตพืน้ที่อุทยาน

แหง่ชาติดอยอินทนนท์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม พรบ.อุทยานแหง่ชาติ พ.ศ.

2504 และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางฝา่ยบริหารจงึได้เสนอสภาฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ     

ดอยอินทนนท์ เพื่อประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่อุทยานฯ ในการก่อสร้างท่อลอด

เหลี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นประชาชนในการการสัญจร และ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนเพื่อแก้ไขการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน  จงึ

ขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณาต่อไป   
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ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.6 ตามที่ฝา่ยบริหารได้ยื่นญัตติให้สภาพิจารณา และนายก

ได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ มสีมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิ

ครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.6นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใดเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ เพื่อขอ

อนุญาตก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม  พืน้ที่หมูท่ี่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ ต าบลดอยแก้ว 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่  โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

จ านวน 12 เสียง    

ประธานสภาฯ 5.7 ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าจอมทอง เพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองสง่น้ า เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณ ล าเหมอืงดอย , ล าเหมืองตาดโจ้ ,ล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะ – แม่แต๊ะ ในพืน้ที่ 

หมูท่ี่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่ได้เกิดเหตุสาธารณภัย น้ าป่ากัดเซาะล าเหมือง ล าเหมืองดอย , ล าเหมือง

ตาดโจ้ ,ล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะ – แม่แต๊ะ ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  เมื่อ

เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ ล าเหมืองตาดโจ้ ,    

ล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะ – แม่แต๊ะ ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ  ได้รับความ

เสียหายหลายจุด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ า กรณีเกิดน้ าป่าไหล

หลาก ทางฝ่ายบริหารเหตุควรปรับปรุงล าเหมอืงดังกล่าว โดยวิธีก่อสร้างเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่เนื่องจากซึ่งพืน้ที่ดังกล่าว อยู่ในเขตพืน้ที่ ป่าสงวน

แหง่ชาติป่าจอมทอง เพื่อให้การปฏิบัติตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507

และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางฝา่ยบริหารจงึได้เสนอสภาฯ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่ ป่าสงวนแห่งชาติฯ  เพื่อ

ประกอบค าขอใชพ้ืน้ที่ป่าสงวน ในการก่อสร้างรางระบายน้ าเป็นคอนกรีตเสริม

เหล็ก  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นประชาชนในการใชน้้ าในการเกษตร  จึง

ขอให้สภาฯได้โปรดพิจารณาต่อไป   

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.7 ตามที่ฝา่ยบริหารได้ยื่นญัตติให้สภาพิจารณา และ

นายกได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์   ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิครับ 
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ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.7 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใดเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขออนุญาต

ก่อสร้างปรับปรุงคลองสง่น้ า เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล าเหมืองดอย ,ล า

เหมอืงตาดโจ้ ,ล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะ – แม่แต๊ะ ในพืน้ที่ หมู่ที่ 3 และหมู ่6  ต าบล

ดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 12 เสียง   

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามขอเรยีนเชิญครับ 

นายกฯ - การตอ้นรับกฐินพระราชทานฯ โดยหลวงปู่ทอง จะน ามาถวายที่วัดดอยหน้อย ในวันนีเ้วลา 

15.00 น. ขอเชญิสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

- ขอเชญิเข้าร่วมกิจกรรมงานไหว้สาฯ ในวันที่ 23 พ.ย. 2558 ณ อุทยานแห่งชาติดอย    

อินทนนท์ โดยขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายใหใ้ส่ผ้าพืน้เมือง 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมทางฝา่ยบริหารจะแจ้งให้สภาฯได้ทราบอีกครั้งหน่ึง 

สท.บุญดี - ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ก าลังใจและรับทราบ

ปัญหาต่างๆ ของศูนย์เด็กฯ 

- ถ้ารถ JCB ขึ้นไปบนดอย ขอให้ช่วยปรับปรุงบริเวณทางขึ้นผาลาดดว้ย   

รองปลัดฯ  - ฝากทาง สท.ในเรื่องรายงานการประชุมหมู่บ้าน  หมูท่ี่ 6  หมูท่ี่ 3 เพื่อให้สภาฯได้พิจารณา

การอนุญาต การใช้พื้นที่ ข้างอาศรมพรหมธาดา ในเดือน ธันวาคม 2558 นี ้

ประธานสภาฯ - ขอแจ้งและขอหารอืการประชุมประชาคม การจัดท าเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต าบลดอยแก้ว พ.ศ. ..... โดยขอเสนอที่ประชุมประชาคม

ในวันที่ 3 พฤศจกิายน บ้านหมูท่ี่ 5 ขุนแตะ  วันที่ 5 พฤศจกิายน บ้านหมูท่ี่ 8 บ้านหว้ย

ส้มป่อย วันที่ 10 พฤศจกิายน บ้านหว้ยขนุน  วันที่ 12 พฤศจกิายน บ้านหนิเหล็กไฟ        

หมูท่ี่ 4  จงึขอความร่วมมือ สมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรอืไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ปิดประชุมเวลา   14.50 น. 

 

   (ลงช่ือ)      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

        (นายบุญชว่ย  สุธนะ) 

      เลขานุการสภาเทศบาล   
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(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 

 

 

 

 


