
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง   ลายมือ 

1. นางวันทนา มงคล  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร              วันทนา มงคล 

2. นายณรงคศ์ักดิ ์ ดวงรัตน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร         ณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน ์

3. นายประยูร กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1       ประยูร กองเงิน 

4. นายณเรศ นาแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        ณเรศ นาแกว้ 

5. นายโชติอนันต ์ อินทุใสตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        โชติอนันต ์ อินทุใสตระกูล 

6. นายสมศักดิ ์ กอ๋งเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน 

7. น.ส.เชษฐสดุา เคหา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2        เชษฐสุดา เคหา 

8. นายประสงค์ ดงร าคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       ประสงค์ ดงร าคาญ 

9. นายจนัทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       จันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง  

10. นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       กฤษณะ ปารมี 

11. นายโชคชัย อินยา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร        โชคชัย   อินยา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพศิ เถียรทิม  นายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร   สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรฯี    พุฒ  อุทาเลิศ 

3. นางพัทธนันท ์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท ์อุ่นใจ 

4. นายบุญเรอืง โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี    บุญเรอืง โปธาเจริญ 

5. นายทินน ์ สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรฯี   ทินน์  สมณะ 

6. นางสาวทัศนีย์ แกว้ยัง  ผู้อ านวยการกองคลัง    ทัศนีย ์ แกว้ยงั 

7. นายมงคล รักษ์เลิศวงศ ์ ปลัดเทศบาล     มงคล  รักษ์เลิศวงศ ์

8. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผู้อ านวยการกองช่าง    เอกลักษณ ์ ตนยอม 

9. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ธวัชพงศ์  หิรัญบดนิทร ์

10. นายจิรัฐฎ ์ มลิพัฒน ์ ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่8    จิรัฐฎ์  มลิพัฒน ์

11. นายยงยุทธ สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่7    ยงยุทธ  สงวน 

12. นายเจริญ ค าปินใจ  ก านันต าบลหนองหาร    เจริญ  ค าปินใจ 

13. นายมานพ จ าปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่13    มานพ  จ าปา 

14. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลู    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล  ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1             

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

ฯลฯ 

  5.2 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ                        

ป่าสันทราย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ป๊อกที่ 4) หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอ            

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบใช้พื้นที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย กอ่สรา้งระบบประปาหมู่บา้น (ป๊อกที่ 4) หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาร 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบถึงหลักการ และเหตุผล

ประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญฝา่ยบรหิารชีแ้จงในรายละเอียด  ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  เนื่องจากประธานคณะกรรมการประปาป๊อก 4 หมู่ที่  7 ได้แจ้งขอให้เทศบาล

ด าเนินการขอใช้พื้นที่ ที่ประปาหมู่บ้านใช้อยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบ

ประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีน้ าอุปโภค-บรโิภคเพียงพอให้แกป่ระชาชนป๊อก 4 และป๊อก 2 

  ซึ่งพื้นที่นี้กรมทรัพยากรได้มาท าการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการเกษตร                  

จ านวน 1 บ่อแล้ว โดยตามเอกสารที่แนบให้ในที่ประชุม จะต้องมีการขอความเห็นชอบจากสภา

เทศบาลต าบลหนองหารในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อน  

นายเอกลักษณ์  เร่ิมต้นโครงการขุดเจาะบาดาลตัวนี้ เทศบาลต าบลหนองหารไม่ทราบว่าใครได้ท าเรื่อง

ขอเข้าไป แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจึงต้องหาที่ให้เจาะ ซึ่งในเบื้องต้นได้ประสานไป

ยังนายณรงค ์มะโนใจ ประธานประปาป๊อก 4 ว่าให้ไปด าเนินการเจาะยังเขตป๊อก 4 โดยจะต้อง

ประสานกับกรมทรัพยากรฯ เอง ภายหลังมีเรื่องรอ้งเรียนไปยังหน่วยงานอ าเภอ โดยอ าเภอถาม

เทศบาลว่าในการเจาะบ่อบาดาลต้องมาขออนุญาตที่เทศบาลก่อนใช่หรือไม่ แต่เนื่องด้วย

หน่วยงานที่มาท าการเจาะมีกฎหมายรอบรับวา่ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานเทศบาลกอ่นเจาะ  
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  ต่อมาภายหลังมีหนังสือจากกรมทรัพยากรฯ ให้นายกฯ ลงนามย้อนหลังโดยท าเรื่อง

เป็นผู้ขอขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งเป็นการมัดมือชก และอันตรายต่อหน่วยงาน โดยขั้นตอนต่อไปจะ

ท ายังไงให้มันถูกต้องจึงเป็นที่มาของการน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ

ให้ใชพ้ืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติเสียก่อน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ...(เวน้นิดหน่อย)....... 

สท.ณเรศ  ได้ติดตาม และประชุมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับวิธีการเจาะ และ

วัตถุประสงค์ในการเจาะ รวมทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งบ่อประปานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน

การเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรจ านวน 7 ท่าน สามารถใช้ประโยชน์จากบ่อนี้ได้เท่านั้น รวมทั้งต้อง

รับผดิชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ ที่เกดิจากบอ่นีด้้วย โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในข่าย  

  ในการนี้เห็นด้วยที่จะให้ใชบ้่อบาดาลเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน แต่วิธีการ

ในการด าเนินการโดยขอมติในที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาตินั้น แต่ก่อนที่จะมีมติจากสภาฯ จะต้องมีเอกสารของการประชาคมหมู่บ้านก่อน ซึ่งใน

ที่นี่ขาดเอกสารของหมู่บา้นเพื่อขอใช้ จึงไม่สามารถพิจารณาได้ 

สท.โชติอนันต์  อยากทราบรายละเอียดข้อเท็จจรงิในการย้ายที่เจาะบ่อบาดาลจากเดิมบริเวณที่นาของ

พ่อนางสรัญญา พะแก ไปยังเขตป๊อก 4 บน โดยในเบื้องต้นได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรฯ  

ว่าวัตถุประสงคข์องการใช้บอ่บาดาลเพื่อการเกษตร แต่ถา้เกิดปัญหาภัยแล้งจ าเป็นจะต้องใช้น้ า

สามารถเปลี่ยนวัตถุประสงคไ์ด้ แต่จากการพจิารณาเอกสารที่แนบมาในที่ประชุม มีหนังสือจาก

ประธานประปาป๊อก 4 ให้เทศบาลด าเนินการท าหนังสือไปยังกรมป่าไม้ แต่หลังจากที่เทศบาล

ด าเนินการไปแล้ว กรมป่าไม้แจ้งมาว่าไม่ใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เป็นกรมทรัพยากรฯ ในกรณี

นีเ้กิดข้อผิดพลาดได้อย่างไรในการส่งหนังสือ 

ปลัดมงคล  ญัตติที่เสนอเข้ามานี้โดยเทศบาลจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน โดยกรณีที่มีการส่ง

หนังสือไปยังกรมป่าไม้เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน แต่ที่น าเข้าสภาฯ พิจารณาในครั้งนี้

เนื่องจากมีหนังสือจากประธานประปาป๊อก 4 ท าเรื่องแจ้งเข้ามาและคณะผู้บริหารก็เสนอต่อ 

แต่ผลมติในที่ประชุมจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ทา่นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารจะพิจารณา 

สท.ณเรศ  ขั้นตอนในการขออยากจะให้มีเอกสารประชาคมของหมู่บ้าน (โดยเฉพาะผู้ใช้น้ าประปา

ป๊อก 4) รวมทั้งมีการเซ็นเอกสารรับรองถูกต้อง ส าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เหตุผลและ

ความเป็นมาในการย้ายสถานที่เจาะ รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินงานของ                      

กรมทรัพยากรธรรมชาติ แนบมาในคราวประชุมสภาฯ สมัยหน้าเพื่อพิจารณาต่อไป อีกทั้งมีการ

เชิญตัวแทนของคณะกรรมการประปาป๊อก 4 เข้ามารว่มประชุมด้วย 

นายเอกลักษณ์  ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่น าเข้าในที่ประชุมสภาในครั้งนี้ เพื่อขอความ

เห็นชอบใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการประปา ไม่ได้ขอเจาะบ่อ และไม่ได้

ขอใช้บ่อบาดาล เป็นการขอใช้พื้นที่ ซึ่งพืน้ที่ดังกล่าวใช้มาโดยไม่ถูกต้องจึงต้องน าเรื่องเข้าสภาฯ 

พิจารณา ส าหรับกรณีบ่อบาดาลที่ด าเนินการเจาะไปแล้วอยู่ในเขตพื้นที่ที่จะขอใช้นั้น จะมีการ

ด าเนินการตามกฎหมายต่อไปภายหลัง 
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สท.สมศักดิ ์  ขอเสนอให้ ชะลอการพิจารณาขอความเห็นชอบใ ช้พื้นที่ ป่ าสงวนแห่งชาติ                        

ป่าสันทราย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ป๊อกที่ 4) หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาร ไปไว้ในคราว

ประชุมสภาฯ สมัยหน้า เนื่องจากเอกสารในการพิจารณายังไม่ครบถ้วน 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย).......                

ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ 

(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ                        

ป่าสันทราย ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ป๊อกที่ 4) หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอ            

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

(ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม ขอ “ชะลอการพิจารณา” และขอเอกสารส าเนาการประชาคมหมู่บ้านมาประกอบ              

การพิจารณา 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

ฯลฯ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้ งนี ้                   

และขออ านวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี                      

พ.ศ. 2559 ปิดการประชุม คะ่ 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น 

(ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินยา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อนิยา)  

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2559 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  ประธานกรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 
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(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศกัดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อนิทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทใุสตระกูล 

 


