
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังท่ี 1 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง   ลายมือ 

1. นางวันทนา มงคล  ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร              วันทนา มงคล 

2. นายณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร         ณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน ์

3. นายประยูร กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1       ประยูร กองเงิน 

4. นายณเรศ นาแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        ณเรศ นาแกว้ 

5. นายโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล 

6. นายสมศักดิ์ กอ๋งเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1        สมศักดิ์ กอ๋งเงิน 

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

8. นายประสงค ์ ดงร าคาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       ประสงค ์ ดงร าคาญ 

9. นายจันทรแ์กว้ 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. นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี     สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายเรืองเดช  ชัยหงษ์  รองนายกเทศมนตรฯี    เรืองเดช  ชัยหงษ ์

3. นางพัทธนันท์  อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท์  อุ่นใจ 

4. นายพุฒ  อุทาเลิศ  ที่ปรึกษานายกฯ     พุฒ  อุทาเลิศ 

5. นายสมคิด  แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1    สมคิด  แข็งแรง 

6. ดาบต ารวจสมยศ มะโนแสน ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 7    ดต.สมยศ มะโนแสน 

7. นางปรศินา  ปักษณิ  ประธาน อสม. หมู่ 7    ปรศินา  ปักษณิ 

8. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผู้อ านวยการกองช่าง    เอกลักษณ ์ตนยอม 

9. นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์

10. นางสาวทัศนีย์ แกว้ยัง  ผู้อ านวยการกองคลัง    ทัศนีย์  แกว้ยงั 

11. นายสว่าง  ชุ่มใจ  ประธาน อปพร. ต าบลหนองหาร   สว่าง ชุ่มใจ 

12. นายมานพ  จ าปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13    มานพ  จ าปา 

13. นายยงยุทธ  สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 7    ยงยุทธ  สงวน 

14. นางสุบิน   โกสุม  ประธานแม่บ้านหมู่ 7    สุบิน  โกสุม 

15. นางนิภา  ดวงรัตน์  รองประธานแม่บ้านหมู่ 13   นิภา  ดวงรัตน ์

16. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 

17. นายเจริญ  ค าปินใจ  ก านันต าบลหนองหาร    เจริญ  ค าปินใจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล   ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทยีนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 กจิกรรมงานของดีอ าเภอสันทราย วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558 

ประธานสภาฯ   งานของดีอ าเภอสันทราย ประจ าปี 2558 จะมีขึ้นในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558  

ณ ที่วา่การอ าเภอสันทราย โดยจะมีการแขง่ขันประกวดขบวนของแต่ละต าบล ซุม้สินคา้ OTOP 

การประกวดนางงามสันทราย การแสดงต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 3             

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2558 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3               

คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2558 มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอเชิญ คะ่… (เว้นนิดหน่อย )... ถา้ไม่มี

เลขานุการสภาด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 

76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2558 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 

โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “รับรอง”  ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่รับรอง – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ญัตติการพิจารณาขอยกเลกิมติการใช้พื้นที่ สปก .4-01 ก. ในเขตพื้นท่ีหมู่ 

13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนื้อท่ีประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ประธานสภาฯ  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา การขอยกเลิกมติการใชพ้ืน้ที่ สปก ..4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 

13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกั น ขอเชิญ

นายกเทศมนตรตี าบลหนองหารช้ีแจงรายละเอียด เชิญค่ะ 

นายกสุพิศ   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  เพื่อให้ทราบถึง

หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้ นายเอกลักษณ ์ตนยอม ผู้อ านวยการ  

กองช่าง เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 
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นายเอกลักษณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กรณีการขอใช้ที่ดิน 

สปก.4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ที่สภามีมติเห็นชอบขอใช้เมื่อคราว

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น 

  เดิมทีที่ดินพืน้นีม้ี เจา้ของ จับจองไว้กอ่นแล้ว แต่ถูก สปก .ยึดคนืเนื่องจากท าผิด

วัตถุประสงคใ์นการขอใช้ที่ดิน  ท าให้ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 ท าเรื่องไปขอใช้

ที่ดินดังกล่าวต่อ สปก. แต่ สปก.แนะน าให้ชาวบ้านท าเรื่องผ่านเทศบาลต าบลหนองหาร และได้

น าเรื่องนีเ้ข้าที่ประชุมสภา ในตอนนั้นชาวบ้านหมู่ที่ 13 ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้

น าเรื่องนีเ้ข้าที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมติในที่ประชุม “เพื่อขอพิจารณาให้

ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ

หมู่บา้นเห็นควรขอใช้ที่ดินดังกล่าว ”  จากมติในที่ประชุม หมู่บา้น ไม่ได้กล่าวให้เทศบาลฯ                 

เป็นผู้ด าเนินการขอใช้ ที่ดิน ท าให้เอกสารที่ส่งมาไม่มีความถูกต้อง ครบถว้น เนื่องจากมติในที่

ประชุมสภาฯ ได้ตกลงว่าให้ชื่อผู้ที่ขอใช้ต้องเป็นเทศบาลฯ เทา่นั้น  

  ต่อจากนั้น หลังจากมีการประชุมสภาฯ ได้มีชาวบ้านแจ้งมายังเทศบาลฯ ว่าจะให้

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขอ ไม่ใชเ่ทศบาล ท าให้มีความเข้าใจขัดแย้ง และคลาดเคลื่อน               

จึงต้องมีการท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 เพื่อเปิดประชุมท าความ เข้าใจ และชีแ้จ ง

กับชาวบ้านได้รับทราบอีกคร้ังหนึ่ง แต่ผู้ใหญ่บา้น ก็ยังไม่ได้ด าเนินการให้ ประกอบกับเมื่อวันที่ 

12 ตุลาคม 2558 ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาเขียนค ารอ้งคัดคา้นการขอใช้ที่ดินแปลง

ดังกล่าวของเทศบาลฯ (รายละเอียดตามใบสรุปท่ีแจกใ ห้ในท่ีประชุม ) รวมทั้งเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ ของทางผู้ใหญ่บา้นที่จะส่งไปยัง สปก . ก็ยังให้ไม่ครบถ้วน ท าให้เทศบาลไม่

สามารถด าเนินการได้ จึงได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาเพื่อจะขอยกเลิกมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม ในการขอใช้ที่ดิน สปก .4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา             

เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เหตุผลเพราะยังมีปัญหาคลุมเครอื 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายเอกลักษณ ์ตนยอม ผู้อ านวยการกองช่าง ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียด ต่อไป

ขอเชิญนายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ชี้แจงค่ะ   

นายมานพ  เก่ียวกับเรื่องที่ดิน สปก . ได้มีการประชุมหารอืที่ว่าการอ าเภอสันทราย ซึ่งมีนายอ าเภอ

สันทรายรว่มกับหน่วยงาน สปก. ก านันเจริญ ค าปินใจ และกระผมนายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้น

หมู่ที่ 13 เข้ารว่มประชุมหารอื 

  เดิมทีที่ดินแปลงนีเ้ป็นของราษฎรหมู่ที่ 1 แต่ไ ด้มีการขายสิทธิ์ให้กับชาวต่างชาติ                

ซึ่งหลักเกณฑ์ของ สปก . ห้ามซื้อขาย หรือโอน จึงได้มีการยึดที่ดินแปลงนีค้นืมาเป็นของ สปก . 

โดยตรง  ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา รว่มกับชาวบ้านในพืน้ที่

อยากได้ที่ดินบรเิวณดังกล่าวมาท าระบบประปาของหมู่บา้น เพื่อแก้ ไขความเดือดรอ้น ซึ่งทาง

หน่วยงานนิติกรของ สปก.ได้แนะน ามาว่าในการขอใช้ที่ดินจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล

ซึ่งก็คือเทศบาลต าบลหนองหาร  ถา้เทศบาลฯ ด าเนินการขอทาง สปก .จะให้สิทธิในการใช้ที่ดิน 

และได้มีการยื่นเรื่องเข้ามายังเทศบาลต าบลหนองหารเพื่อให้สภาฯ พิจารณาการขอใช้ที่ดินใน

แปลงดังกล่าว และสภาฯ ได้พจิารณาเห็นชอบให้ใช้ที่ดินแล้ว หลังจาก 15 วันที่สภาให้ความ

เห็นชอบเทศบาลฯ จะต้องท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน สปก.  
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  แต่ทางเทศบาลไ ด้แจ้งว่ายังไม่สามารถด าเนินการให้ได้เนื่องจากมีชาวบ้านเข้ามา

รอ้งเรียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งมันมีระยะเวลาที่ห่างพอสมควรจากการที่สภาฯ พิจารณาให้

เห็นชอบ ซึ่งถา้เทศบาลไม่ด าเนินการ ตามกฎระเบียบของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

ภายใน 15 วันหลังจากมีมติใ ห้ความเห็นชอบ จะมีความผิดตามมาตรา 157 ในฐานะละเว้น

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในฐานะกระผมเป็นผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 มีความต้องการที่จะใช้พื้นที่นี้ใช้

ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใชป่ระโยชน์ส่วนตัว ส าหรับกรณีที่มีผู้คัดคา้นจ านวน 7 รายนั้น ได้มีพื้นที่

ของ สปก. ในการท ามาหากินแล้วซ่ึงที่ดินดังกล่าวติดกับที่ดินที่ชาวบ้านหมู่ที่ 13 จะขอใช้  

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ที่ได้ช้ีแจง 

ต่อไปขอพักรับประทานอาหารวา่ง 15 นาที และจะเข้ามาพิจารณาต่อ 

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายเจริญ ค าปินใจ ก านันต าบลหนองหาร ชีแ้จงรายละเอียดต่อ เชิญค่ะ 

นายเจริญ  เรื่องการขอใช้ที่ดิน สปก . เป็นเรื่องที่ไม่ซับซอ้น โดย สปก .แจ้งมายังหมู่บา้นให้รีบท า

เรื่องผ่านเทศบาลต าบลหนองหาร และเทศบาลฯ จะ ต้องรบี น าส่งต่อไปยังหน่วยงาน สปก .              

ส่วนการจะได้ใชใ้นพืน้ที่แปลงดังกล่าวหรอืไม่นั้น สปก .จะเป็นผู้พิจารณาเอง ซึ่งไม่ใชห่น้าที่ของ

เทศบาลฯ ส าหรับกรณทีี่มีชาวบ้านมาคัดคา้น ซึ่งมีสิทธิในการคัดคา้นการใช้ที่ดินโดยจะต้องไป

คัดคา้นกับหน่วยงาน สปก . ไม่ใชห่น่วยงานของเทศบาลฯ และอยากจะขอฝากไปยังเจา้หน้าที่ 

ถา้ติดขัดในเรื่องของเอกสารขอให้รีบแจ้ง 

  และขอรับรองว่าที่ดิน สปก.4-01 ก. ที่คนเข้ามาคัดคา้นจ านวน 7 ราย ไม่มีสิทธิใชใ้น

ที่ดินดังกล่าวแน่นอน เพราะไม่เข้าเงื่อนไขของ สปก. จากรายละเอียดของเอกสารคัดคา้นของ 7 

รายได้สารภาพมาว่าครอบครองที่ดินแค่ 3 ปี จึงขอฝากให้เทศบาล รบีท าเรื่องเข้าไปยัง สปก . 

พรอ้มทั้งถา้มีคนคัดคา้นอีกก็ให้ผู้คัดคา้นท าเรื่องคัดคา้นไปยังหน่วยงาน สปก. โดยตรง เพื่อที่จะ

ได้น าเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการของจังหวัดพิจารณาว่าสมควรให้ที่ดินแกใ่คร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถา้มีขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  ทางเทศบาลต าบลหนองหารจะขอเน้นในส่วนของเอกสารขอให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมี

การรับรองส าเนา เพื่อที่จะได้ส่งเรื่องต่อไปยัง สปก. โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด 

สท.ณเรศ  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ตามที่

ได้รับฟังข้อมูลทั้งฝ่ายบรหิารของเทศบาลต าบลหนองหาร และฝ่ายของผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 

และท่านก านันเจริญ โดยสภาเทศบาลต าบลหนองหารได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ที่ดินในแปลง

ดังกล่าวแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจากมี

เงื่อนไขว่า หน่วยงาน สปก .ต้องการให้ผูท้ี่มีสิทธิยื่นขอใช้ที่ดินต้องเป็นหน่วยงานราชการซ่ึงเป็น

นิติบุคคล และชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 มีความจ าเป็นที่จะใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ดังกล่าว 

ส าหรับกรณีที่มีคัดคา้นนั้น สามารถท าเรื่องคัดคา้นได้แต่หน่วยงานเทศบาลฯ ไม่สามารถแสดง

ความคิดเห็นได้ เพราะที่ดินแปลงนั้นไม่ใช่ของเทศบาลฯ เทศบาลฯมีหน้าที่ท าตามมติของสภาฯ 

ที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งการด าเนินการน่าจะต้องเสร็จสิน้แล้ว แต่ก็ต้องกลับมาพิจารณา

กันใหม่ ท าให้การท างานล่าชา้และซ้ าซอ้น และอยากจะขอว่าถา้ยังมีการพิจารณาในกรณีแบบนี้

อีกขอให้ฝา่ยบรหิารช่วยพิจารณาเรื่องกอ่นที่จะส่งมายังสภาฯ  



-5- 

สท.โชติอนันต์  เร่ิมเรื่องมาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งมีชาวบ้านทั้งหมด 7 ราย ยื่นหนังสือ

คัดคา้นไปยังหน่วยงาน สปก . และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดิน สปก .4-01 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 

13 บ้านดอยน้อยพัฒนา แต่ไม่ได้แนบเอกสารคัดคา้นชุดนีม้าให้สภาฯ พิจารณา ไม่ทราบว่ามี

ผิดพลาดยังไง และวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 

13 ขอให้ท าประชาคมหมู่บ้านอีกรอบ แต่ทางหมู่บา้นไม่ได้น าส่งเอกสารการประชุมประชาคม

กลับมายังเทศบาลฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้มีชาวบ้านเข้ามาเขียนค ารอ้งคัดคา้นที่เทศบาล

ต าบลหนองหาร พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้นห มู่ที่ 13 ให้รับทราบว่ามีผูเ้ข้ามา

คัดคา้น ต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ชาวบ้านหมู่ที่ 13 ได้ท าหนังสือเขา้มายังเทศบาลฯ 

ให้น าเรื่องนีเ้ข้ามาให้สภาฯ พิจารณาอีกคร้ัง  

นายธวัชพงศ์  กรณีที่มีหนังสือคัดคา้นที่ยื่นไปยัง สปก .ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558 นั้น ซึ่งทาง

เทศบาลก็ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ว่ามีการคัดคา้นเรื่องไปยังหน่วยงาน สปก . ถา้ทราบคงจะต้อง

ถา่ยเอกสารให้สภาฯ ได้พจิารณาอยู่แล้ว 

สท.โชคชัย  ทางฝ่ายบรหิารแจง้ว่าเอกสารที่จะส่งเรื่องไปยัง สปก . ยังไม่ครบถ้วน และจากการ

ตรวจสอบเอกสาร ในคราวประชุมประชาคมหมู่บ้านคร้ังที่ 2 ให้ท าความเข้าใจกับชาวบ้านใน

เขตพื้นที่ แต่ตามระเบยีบวาระการประชุมประชาคมของหมู่ 13 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2558 เนือ้หาในบันทึกการประชุมยังไม่สอดคล้องกับหนังสือที่ทางเทศบาลต าบลหนองห ารได้

ส่งไป โดยหัวข้อแรก “เทศบาลต าบลหนองหารเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ สปก.4-01 ก. แปลงที่ 36 ต่อ

ส านักงาน สปก .” และหัวข้อที่ 2 “ที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงคใ์ช้ที่ดินเพื่อท าสาธารณูปโภค 

ได้แก่ ระบบประปาหมู่บา้น และศูนย์การเรยีนรูเ้กษตรอินทรีย์ ” หัวข้อที่ 3 “ราษฎรหมู่ ที่ 13 

บ้านดอยน้อยพัฒนา ยินดีใชป้ระโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงคก์ารขอใช้ที่ดินที่เทศบาลต าบล

หนองหารท าเรื่องขอ ” หัวข้อที่ 4 “ราษฎรหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนารับทราบตามมติ

ประชาคมของหมู่บา้น”   

  ซึ่งเอกสารบันทึกการประชุมประชาคมของหมู่บา้นจะต้องมีเนือ้หาตาม 4 หัวข้อที่

เทศบาลฯ ได้แจ้งไป เพื่อที่เทศบาลจะได้ด าเนินการให้ได้ โดยทางหมู่บา้นยังขาดเอกสารในส่วนนี ้

นายมานพ  ในวาระการประชุมประชาคมของหมู่บา้น คร้ังแรกได้ส่งเรื่องมายังเทศบาลฯ แล้ว 

เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดย สปก . ได้แนะ

น ามาว่าการใช้ที่ดินดังกล่าว ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

นายเจริญ  มีข้อสงสัยเก่ียวกับเอกสารที่ทางเทศบาลต าบลหนองหารส่งไปยังผู้ใหญ่บา้น  จะต้องมี

การจัดประชุมประชาคมและให้ชาวบ้านมีมติตามหัวข้อที่เทศบาลฯ ได้แจ้งไว้ใชห่รือไม่  ซึ่งหมู่ 

13 ได้มีมติวา่ให้ใชท้ี่ดินแปลงนีเ้พื่อท าสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บา้น และศูนย์การ

เรียนรูเ้กษตรอินทรีย์ เรียบร้อยแล้ว 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ สอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่เชญิคะ่ .....( เว้นนิดหน่อย )........              

เมื่อไม่มีผูใ้ด จะสอบถามเพิ่มเติม ให้ เลขานุการสภาฯ  ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ ลงมติเห็นชอบ การพิจารณาขอยกเลิกมติการใชพ้ืน้ที่ สปก.

4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 

(1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง - เสียง   ไม่เห็นชอบ 9 เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติการใชพ้ืน้ที่ สปก.4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 

13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 

15 พฤษภาคม 2558 จ านวน 9 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

นางพัทธนันท์  - แจ้งเรื่องกจิกรรมงานของดีอ าเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558 

โดยภายในงานจะมีการจัดประกวดแข่งขันขบวนของแต่ละต าบล การประกวดซุ้มของดีอ าเภอ

สันทราย ซึ่งของเทศบาลต าบลหนองหารจะน าการสานเปล การจัดท าไม้กวาดจากก้านมะพรา้ว

ไปออก 

  - สรุปการจัดกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558                        

ณ วัดทิพวนาราม (หนองหาร) ที่ผา่นมา 

นายเจริญ  - ฝากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร ช่วยประชาสัมพันธ์การปลูกพื้นในฤดูแล้ง 

และงดการปลูกขา้วนาปลัง เนื่องจากปัญหาน้ าไม่เพียงพอ 

  - แจ้งเรื่องการจัด พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช 16 ธันวาคม 2558                

ณ วัดวิเวกวนาราม 

สท.ณเรศ  -  เรื่องการซอ่มแซมผิวจราจรบริเวณถนนตรงข้ามน้ าดื่มรชิ และการท าลูกระนาด

เพิ่มเติมบรเิวณ 4 แยกหน้าศาลามีสุข (ป๊อก 4) 

นายเอกลักษณ์  - แจ้งเรื่องในกรณีการเขียนค ารอ้ง หรือการออกไปซอ่มแซมไฟกิ่ง รวมทั้งการขอรถน้ า  

ขอให้ระบุรายละเอียด 

นายกสุพิศ  - ขอขอบคุณทุกทา่นที่ร่วมกันจัดงานวันลอยกระทงที่ผา่นมา แต่อยากจะขอฝากให้ 

สท. ให้เข้ามาช่วยงานของเทศบาลฯ บ้าง 

  -  ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 8 บ้านวิเวก (คนใหม่ ) ได้แก่                             

นายจิรัฎฐ์ มลิพัฒน์  

  -  แจ้งเรื่องเทศบาลต าบลหนองหารได้เป็นเจา้ภาพในการจัดการแขง่ขันกฬีา อปท . 

เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ. 2559 

  -  แจ้งเรื่องนายกเข้าร่วมอบรมที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 25 ธันวาคม 

2558 ซึ่งจะขอฝากเจ้าหน้าที่ และ สท. ช่วยดูแลเรื่องการป้องกันไฟป่า 
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ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกทา่นที่เสียสละเวลาเข้ารว่มการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังนี ้                   

และขออ านวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ  ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี                       

พ.ศ. 2558 ปิดการประชุม คะ่ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น 

 (ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อินยา)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2558 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  ประธานกรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 

 

(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ์  กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทุใสตระกูล 

 


