
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม 

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

***************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๔. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๕. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๖. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๗. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ต.ท.ภัควันต์ ขันติพิทักษ์กุล แทน ผู้กำกับการ สภ.แม่อาย 
2. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายใจคำ   ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายมงคล คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
7. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นางปนัดดา  จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายศิวาพัชร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
10. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.10  น. 

  นายชุมพร  แสงเป็ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 8 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม สำหรับวาระนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการ
อภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มตทิี่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย เข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึง่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปูแช่  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

  นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล      
ขอความเห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปูแช่   ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ตำบลแม่อาย  เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในการ
รักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุข โดยสาธารณสุขอำเภอแม่อาย  จะได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์กับ    
กรมป่าไม้ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  ที่ นร 0505/ว 296  ลงวันที่  25 
มิถุนายน 2563 

โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 13/1 วรรคสาม และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2563  ข้อ  6  วรรคหนึ่ง             
และข้อ 12 (6)  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปูแช่ เพ่ือใช้ประกอบในการขออนุญาตตามระเบียบฯ กับกรมป่าไม้
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญ
เสนอได้  ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา เวลา  10.00  น. 
 

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

                           

(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ 

     

(ลงชื่อ)                
                   (นายพนม   เดชะวงศ์) 
                          กรรมการ ฯ     
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม ในคราวประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕63 สมัยทีส่ี่  ในวันที ่   พฤศจิกายน  2563   
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      

(นายเจริญ   หงษ์ประสทิธิ์) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


