
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   

สมัยวิสามัญประจ าปี 2558 สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที ่ 19  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 ์ นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 

2 นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 

3 นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 

4 นายสุพจน ์ ตั้งใจเจริญกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5 ว่าที่ ร.ต. พิทยา  เรือนนอ้ย รองปลัดเทศบาล 
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เปิดประชุมเวลา   09. 45น. 

 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 1 และด าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายศรบีุญ  ศรจีันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  

 -  เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดว้ยในวันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2558 ตาม

ประกาศอ าเภอจอมทอง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.2558 ด้วยเทศบาลต าบลดอยแก้ว มคีวามจ าเป็นเพื่อขอ

อนุมัตกิ่อสร้างก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอ านาจหน้าที่เทศบาล แต่ง

เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสามัญ ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

จงึขออนุญาตต่อนายอ าเภอจอมทอง ขอให้ก าหนดสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 

2 ประจ าปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว นายอ าเภอจอมทอง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรก าหนดสมัยประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ดอยแก้ว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2552) มาตรา20 ,24,25และมาตรา 26 และค าสั่ง

จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 206/2556 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 เรื่อง ผู้วา่

ราชการจังหวัดเชยีงใหม่มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้นายอ าเภอจอมทอง จงึ

พิจารณาอนุมัตใิห้เทศบาลต าบลดอยแก้วเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 

2 ประจ าปี พ.ศ.2558 มีก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.

2558 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 

ตุลาคม 2558  

- ขอความรว่มมอืสมาชิกสภาฯทุกท่านขอความร่วมมอืปิดเครื่องมอืสื่อสาร

ในการประชุม หากจ าเป็นขอปรับเป็นระบบสั่น 

- ขอความรว่มมอืสมาชิกสภาฯทุกท่าน ไม่น าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ประชุมมาเปิดอ่าน เกรงว่าหากมีหนว่ยงานอื่นเข้าร่วมดูจะไม่เหมาะสม 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจ าปี 2558 

   สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี  21 สิงหาคม  2558 

ประธานสภาฯ ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม วา่มีการแก้ไขหรอื

เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรอืไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอใหท้ี่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  21 

สิงหาคม  2558 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์จ านวน  12  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสมัย

สมัยที่ 3  คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี  21 สิงหาคม  2558 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 นีเ้รื่องกระทู้ถาม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามทางฝา่ย

บริหารขอเรียนเชญิครับ 

สท.ทนง -  ขอสอบถามท่านนายก 4 เรื่อง  

 1. เรื่องเครื่องกระจายเสียง(เสียงตามสาย)หมูท่ี่ 3 ด าเนนิการไปถึงไหน  

 2. การก่อสร้างหรอืการแก้ไขปัญหาล าเหมอืงแม่เตี๊ยะ ว่าจะด าเนนิการหรอืไม่ 

เนื่องจากล่วงเลยเวลามาหลายเดือนแล้ว ทางผูร้ับผิดชอบเหมอืงฝายถามมา  

 3. การบริหารจัดการรถ JCB จะมีวธิีบริหารจัดการอย่างไร ที่ผ่านมามีปัญหา

อุปสรรคในการท างาน เช่น ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการรัดคิวท าให้เกิด

ปัญหา 

4.  การยื่นญัตตติ่างๆในวาระประชุมขอให้ทางผูบ้ริหารได้พิจารณาถึงขอ้

กฎหมายด้วยว่าจะสามารถท าได้หรอืไม่ ก่อนที่จะเสนอใหส้ภาได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ เชญินายกฯ  

นายกฯ - เรื่องเครื่องกระจายเสียงผมได้ให้ จนท.ได้ตรวจสอบแล้ว เครื่องเสียงหมู่ที่ 3 

ไม่อยู่ในบัญชคีรุภัณฑข์องเทศบาลดอยแก้ว หากจะด าเนินการก็ต้องบรรจุเป็น

โครงการจัดหาครุภัณฑ ์ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป 

- เรื่องล าเหมืองแมเ่ตี๊ยะผมและทางรองนายกฯได้เข้าไปดูในพืน้ที่แล้ว เบือ้งตน้

ได้ให้ จนท.ตรวจสอบไม่อยู่ในเรื่องสาธารณภัย จึงไม่สามารถใช้งบกลางได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจะใช้งบประมาณปี 2559 ด าเนนิการแก้ไขต่อไป 
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- เรื่องการบริหารจัดการรถ JCB ขอให้ทาง รองนายกฯได้ช้ีแจงให้สภาฯได้

รับทราบ 

รองฯสมบูรณ์ -  ในเรื่องการใช้รถ JCB ตอนนี้ได้มกีารจัดระบบการขอใชร้ถใหม ่โดยให้ยื่น

เอกสารขอใช้รถ และให้ สท.ในพืน้ที่รับรองค าร้องก่อน เพื่อที่ทางฝ่ายบริหารจะ

ได้จัดแผนการใชร้ถได้ถูกต้อง 

ประธานฯ เชญิสมาชิกท่านต่อไป 

สท.บุญชว่ย - ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะหรอืไฟกิ่ง หนา้ รพ.สต.และบริเวณท่าน้ า

หมูท่ี่ 2 

รองฯอดิศักดิ์ -  เรื่องไฟกิ่งทางเทศบาลได้ใชจ้า่ยปีล่ะล้านกว่าบาท งบประมาณที่จ่ายไปเกิน

งบประมาณ หากมีงบประมาณจะหารอืเพื่อด าเนนิการตอ่ไป  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะกระทู้ถามอกีหรือไม่ หากไม่มีขออนุญาตที่ประชุม

เข้าสู่วาระที่ 4 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณา

เสร็จแล้ว 

 ตามที่สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มวีาระที่เห็นชอบดังนี้  

- การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2559 วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2559  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัย

สามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2558  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  

2558  และที่ประชุมสภาเทศบาลฯได้มมีตเิมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ 

3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 

ท่านประกอบด้วย 1.นายทนง ศรยีอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  2.

นายบุญชว่ย  สุธนะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   3.นายบุญดี  เกษตรสุขใจ   

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่ มีสมาชิกสภา

ท่านใดยื่นขอแปรญัตติแตอ่ย่างใด  และเมื่อไม่มสีมาชิกสภาท่านใดยื่นขอแปร

ญัตติ  ประธานสภาฯได้ขอมตจิากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เห็นชอบ 

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 

จ านวน 12 เสียง 
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ประธานสภาฯ ในวาระที่ 4 มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรอืไม่ ขอเรยีนเชิญครับ หากไม่

มีขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5 ขอพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน และนัดปรพ

ชุมในเวลา 13.30 น. 

พักการประชุม 12.15 น.  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติพิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พื้นที่ หมู่ที่ 4   หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯสาวิตร์ ตามที่เทศบาต าบลดอยแก้วได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแตะจ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ จ านวน 

1 .930 ,000บาท นัน้ เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ช ารุดทรุดโทรม           

แตเ่นื่องจากการก่อสร้างอาคาร ศพด.อยู่ในเขตพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม 

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 16 การก่อสร้างดังกล่าวต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อยื่นขออนุมัติ/อนุญาตตอ่กรมป่าไม้  ในการ

พิจารณาเอกสารต่างๆ ตามระเบียบของกรมป่าไม้ และเพื่อให้การด าเนินการ

ขอความเห็นชอบจากสภาฯในคราวเดียวกัน ในการขอเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ทางฝ่ายบริหารจงึยื่นญัตติให้สภาฯพิจารณาในการเข้าท า

ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขออนุญาตก่อสรา้ง/ปรับปรุง อาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ หมูท่ี่ 4   หมูท่ี่ 5  หมูท่ี่ 8  หมูท่ี่ 9 และญัตติ

พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่า หมู่ที่ 8   เพื่อขออนุญาต

ขุดเจาะน้ าบาดาลและก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้านในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

เมื่อได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสามารถเข้าด าเนนิการก่อสรา้งได้เลย 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.1  ทางนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ยื่นญัตตใิห้สภา

พิจารณา ตามที่นายกได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์

พืน้ที่ป่าสงวนฯ มสีมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิ

ครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.1 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขออนุญาต
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ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ หมูท่ี่ 4   หมูท่ี่ 5  หมูท่ี่ 8 

และหมูท่ี่ 9 โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 12 เสียง    

 

ประธานสภาฯ 5.2 ญัตติ พิจารณา ให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้มป่อย เพื่อขออนุญาตขุดเจาะน้ าบาดาลและ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 5.2 ตามที่ทางนายกฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ยื่นญัตติ

ให้สภาพิจารณา  และได้ช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นในการเข้าท าประโยชน์

พืน้ที่ป่าสงวนฯ มสีมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรอืไม่อย่างไร ขอเรียนเชญิ

ครับ 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.2 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขออนุญาต 

ขุดเจาะน้ าบาดาลและก่อสรา้งระบบประปาหมูบ่้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ 8  บ้านห้วย

ส้มป่อย จ านวน 12 เสียง    

 

5.3 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ หมู่ที่ 6 ของอาศรมพรหมธาดา  เพื่อประกอบการขออนุญาต

ขอเช่าใช้พื้นที่ป่าสงวนป่าจอมทอง (ข้างอาศรมพรหมธาดา)  

ประธานสภาฯ  เชิญท่านนายกฯ  

นายกฯ ตามที่เทศบาลต าบลดอยแก้วได้รับหนังสือค าร้องจากอาศรมพรหมธาดาฯ เพื่อ

ขอให้สภาเทศบาลต าบลดอยแก้วได้พิจารณาการเข้าท าประโยชน์ ในพืน้ที่ป่า

สงวนแห่งชาติ หมูท่ี่ 6 ของอาศรมพรหมธาดา  เพื่อประกอบการขออนุญาตขอ

เชา่ใช้พื้นที่ป่าสงวนป่าจอมทอง (ข้างอาศรมพรหมธาดา)นั้น ทางฝ่ายบริหารจงึ

ได้ยื่นญัตติให้สภาได้พิจารณาให้ความ เพื่อที่ทางอาศรมฯจะได้ใชป้ระกอบ

เอกสารค าขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ ซึ่งตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.

2507 ได้ให้ผู้มคีวามประสงค์จะเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติตอ้ง

ค าขอตามระเบียบของกรมป่าไม้ฯ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

นั้น ในญัตตินีท้างฝ่ายบริหารได้รับค ารอ้งจากผู้รอ้ง(อาศรมฯ) จงึได้ยื่นญัตติ
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เพื่อให้สภาฯได้พิจารณา ในส่วนรายละเอียดขอใหท้าง รองปลัดได้ช้ีแจง

เพิ่มเติมตอ่ไป 

ประธานสภาฯ เชิญรองปลัดฯ  

รองปลัดฯ ในเรื่องการใชพ้ืน้ที่ของอาศรมบริเวณอ่างห้วยโป่ง ของอาศรมพรหมธาดา ทาง

อ าเภอได้แตง่ตัง้คณะท างานในระดับอ าเภอ และได้มกีารประชุมรว่มกัน

ระหว่าง อาศรมฯ-คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนเทศบาล 

จ านวน 2 ครั้ง ครัง้แรกที่อาศรมฯ ครั้งที่สองที่อ าเภอจอมทอง แตย่ังหาข้อสรุป

ไม่ได้ ทางอาศรมพรหมธาดาจงึยื่นขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง 

โดยการเชา่พืน้ที่โดยมีวัตถุประสงค์ในการใชเ้ป็นที่จอดรถกับบุคคลที่มาปฏิบัติ

ธรรม ซึ่งตาม พรบ.ของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2507 ตามระเบียบฯผูย้ื่นขอใชพ้ืน้ที่

ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องยื่นขอความเห็นชอบผา่นสภาฯท้องถิ่นที่ ที่ป่าสงวนตัง้อยู่

ในพืน้ที่ท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นทางอาศรมฯจงึเสนอเรื่องผา่นทางเทศบาลเพื่อให้

ฝา่ยบริหารได้ยื่นญัตติให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกฯและรองปลัดได้ช้ีแจงเหตุผลในการยื่นญัตติ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะ

สอบถามทางฝา่ยบริหารขอเรียนเชญิครับ                                                                                                                   

สท.บุญดี เห็นวา่การใชพ้ืน้ที่ของอาศรมพรหมธาดา  ยังมีปัญหากับชุมชนอยู่ ผมเห็นควร

ว่าให้ทางอาศรมฯได้ไปไกล่เกลี่ยกับชุมชนหรอืชาวบ้านก่อน ในส่วนสภาฯนั้นผม

เห็นควรใหช้ะลอการลงมติไปก่อน 

รองสมบูรณ์ฯ ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี6่ ได้มกีารหารอืร่วมกันว่าที่

ประชุมหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้อาศรมเช่าใช้พื้นที่ ทั้งนีท้าง

ผูใ้หญ่บ้านบอกว่า เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลต้องพิจารณาให้รอบครอบ 

สท.พรชัย เห็นวา่เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วย  ก็ขอใหส้ภาช่วยกันพิจารณาร่วมกันโดยฟังเสียง

ประชาชนประกอบการพิจารณา 

สท.บุญชว่ย เห็นว่าควรใหท้างเหมอืงฝายขอเช่าพืน้ที่ นา่จะดีกว่าถ้าไร่ละ 50บาท  

ประธานสภาฯ เห็นว่าต่างฝ่ายต่างมเีห็นผลน่าจะพูดคุยกันเพื่อให้ชุมชนมสี่วนรว่มกันในการขอ

ใช้พื้นที่ น่าจะมีการพูดคุยกับผูม้ีอ านาจมากกว่ากรรมการที่คุยมาก่อนหนา้นี้ 

นายกฯ พืน้ที่ตรงนี้ทางชุมชนไม่เห็นด้วยที่จะให้อาศรมฯเชา่ใช้พื้นที่ ขอให้ทางสภาช่วย

การเสนอทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทางป่าไม้เขาให้เช่าใช้พื้นที่

เท่านั้น 

สท.ทนง เสนอใหแ้ตล่ะหมู่บ้านได้สรุปรายงานการประชุมประชาคมหมูบ่้าน เพื่อใหส้ภาฯ

ได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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ประธานสภาฯ ในวาระที่ 5.3 ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวน

แหง่ชาติ หมูท่ี่ 6 ของอาศรมพรหมธาดา  เพื่อประกอบการขออนุญาตขอเชา่

ใช้พื้นที่ป่าสงวนป่าจอมทอง (ข้างอาศรมพรหมธาดา) ยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงเห็น

ควรเลื่อนญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ออกไปในการ

ประชุมครั้งต่อไป และใหท้างฝ่ายบริหารได้แจง้ให้อาศรมฯ ได้ทราบด้วย 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนญัตตพิิจารณาครั้งต่อไปโปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ เลื่อนญัตติพจิาณา จ านวน 12 เสียง    

5.4 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมตขิุดลอกอ่างห้วยโป่ง เมื่อคราว

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

ประธานสภาฯ เชญินายกฯ 

นายกฯ ตามที่สภาได้พิจาณาให้ความเห็นชอบขุดลอกอ่างห้วยโป่งและเห็นชอบขุดลอก

ล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม พ.ศ.2558 ไปแล้วนัน้ ทางผมและประธานสภาได้มโีอกาสไปประชุม

สัมนาสันนิบาตที่จังหวัดล าปางที่ผ่านมา เห็นวา่เพื่อให้การพิจาณาให้ความ

เห็นชอบเรื่องต่างๆ ที่ผา่นสภาฯไปนั้น อาจเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบและ

วิธีการ จงึเห็นควรให้สภาฯได้พิจารณายกเลิกมติตอ่ไป หากการพิจาณาใน

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดรอ้น อาจน าเข้าสู่สภาฯเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ตามที่นายกฯได้ช้ีแจงไปแล้วนัน้มสีมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่

อย่างไร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถาม ในวาระ 5.4 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบยกเลิกมตขิุดลอกอ่างห้วยโป่ง เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัย

สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้ยกเลิกมติท่ีประชุม จ านวน 12 เสียง    

5.5 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมตขิุดลอกล าน้ าแมเ่ตี๊ยะ เมื่อ

คราวประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.

2558 

ประธานสภาฯ ในวาระ 5.4 นี ้ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบยกเลิกมตขิุด

ลอกอ่างห้วยโป่ง เมื่อคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม พ.ศ.2558 โปรดยกมอืขึน้ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้ยกเลิกมติท่ีประชุม จ านวน 12 เสียง    
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะสอบถามขอเรยีนเชิญครับ 

นายกฯ -  ขอเชญิสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม ร่างเทศบัญญัติสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 26 ตุลาคม 

2558 เวลา 9.30 น. ณ ฟาร์มขุนแตะ บ้านขุนแตะ 

- ขอให้ สท.บุญดี ท าเรื่องของบประมาณโครงการประเพณี บ้านขุนแตะ 

- แจ้งให้ทราบว่าบ้านขุนแตะได้รับธงพระราชทานการรักษาป่านระดับอ าเภอได้หมูบ่้าน     

ขุนแตะ และเป็น 1 ใน 10หมูบ่้านทั่วประเทศที่ได้รับ 

- การเพิ่มต าแหน่งครูผูช่้วย(จา้งเหมา)บ้านหนิเหล็กไฟจ านวน 1 อัตรา เนื่องจากจ านวนเด็ก

มาก 

- การตอ้นรับกฐินพระราชทานจากพระเทพฯ โดยหลวงปู่ทอง จะน ามาถวายที่วัดดอยหน้อย 

- ขอความรว่มมอื สท.ทุกท่านประชาสัมพันธ์การใช้รถกู้ชีพ รถ Refer การน าส่งผูป้่วยประจ า

ที่จ าเป็นต้องใช้รถ กู้ชีพ ส าหรับผูป้่วยฉุกฉุกเฉิน และผู้ป่วย (พิการ) สามารถขอใช้รถฉุกเฉิน

ได้ ในส่วนผูป้่วยทั่วไปแนะน าให้ญาตนิ าส่ง รพ.เอง  

- การซ่อมแซมถนนในพื้นที่จะจัดหางบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซม ถนนที่ช ารุดใน

พืน้ที ่

- เรื่องที่ดนิท่ามณี หมูท่ี่ 2 ที่ทางหมูบ่้านจะมอบที่ดนิให้ทางวัดพระธาตุมาใช้

พืน้ที่สาธารณประโยชน์ ขอให้ทางเทศบาลชว่ยไปกันพืน้ที่เพื่อใช้ประโยชนต์่อไป

ในอนาคต 

รองปลัดฯ  - ขอความรว่มมอืสมาชิกเข้าร่วมงาน วันปิยมหาราชในวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 8.30 น. ที่วา่

การอ าเภอจอมทอง 

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ได้ประกาศใชแ้ล้ว 

- งานวันไหว้สา จัดในวันที่ 23 พฤศจกิายน ขอความร่วมมอืสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานด้วย 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม อีกหรอืไม่อย่างไร หากไม่มี ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาฯในวันนี ้  ขอปิดประชุมครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ปิดประชุมเวลา   15.20 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 

 

 

 

 


