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-2เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.15 น. เชิญนางวันทนา มงคล ประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล พร้อมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

นายกสุพิศ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 กิจกรรมงานของดีอาเภอสันทราย วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558
งานของดีอาเภอสันทราย ประจาปี 2558 จะมีขึ้นในวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558
ณ ที่วา่ การอาเภอสันทราย โดยจะมีการแข่งขันประกวดขบวนของแต่ละตาบล ซุม้ สินค้า OTOP
การประกวดนางงามสันทราย การแสดงต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 255 8 มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญ ค่ะ … (เว้นนิดหน่อย )... ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ
76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ขอมติท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองหาร สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย
โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“รับรอง” ด้วยเสียง 10 เสียง ไม่รับรอง – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
กระทู้ถาม (ไม่ม)ี
ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติการพิจารณาขอยกเลิกมติการใช้พื้นที่ สปก .4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่
13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา การขอยกเลิกมติการใช้พนื้ ที่ สปก ..4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่
13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกั น ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองหารชีแ้ จงรายละเอียด เชิญค่ะ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร เพื่อให้ทราบถึง
หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด ขอมอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ตนยอม ผู้อานวยการ
กองช่าง เป็นผู้ชแี้ จงรายละเอียด ขอเชิญค่ะ

นายเอกลักษณ์

ประธานสภาฯ
นายมานพ

-3เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีการขอใช้ท่ดี ิน
สปก.4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ที่สภามีมติเห็นชอบขอใช้เมื่อคราว
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น
เดิมทีท่ดี ินพืน้ นีม้ ี เจ้าของ จับจองไว้กอ่ นแล้ว แต่ถูก สปก .ยึดคืนเนื่องจากทาผิด
วัตถุประสงค์ในการขอใช้ท่ดี ิน ทาให้ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ท่ี 13 ทาเรื่องไปขอใช้
ที่ดินดังกล่าวต่อ สปก. แต่ สปก.แนะนาให้ชาวบ้านทาเรื่องผ่านเทศบาลตาบลหนองหาร และได้
นาเรื่องนีเ้ ข้าที่ประชุมสภา ในตอนนั้นชาวบ้านหมู่ท่ี 13 ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้
นาเรื่องนีเ้ ข้าที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมติในที่ประชุม “เพื่อขอพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ใช้ท่ดี ินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ
หมู่บา้ นเห็นควรขอใช้ท่ดี ินดังกล่าว ” จาก มติในที่ประชุม หมู่บา้ น ไม่ได้กล่าวให้เทศบาลฯ
เป็นผู้ดาเนินการขอใช้ ที่ดิน ทาให้เอกสารที่ส่งมาไม่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากมติในที่
ประชุมสภาฯ ได้ตกลงว่าให้ช่อื ผู้ท่ขี อใช้ต้องเป็นเทศบาลฯ เท่านั้น
ต่อจากนั้น หลังจากมีการประชุมสภาฯ ได้มีชาวบ้านแจ้งมายังเทศบาลฯ ว่าจะให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขอ ไม่ใช่เทศบาล ทาให้มีความเข้าใจขัดแย้ง และคลาดเคลื่อน
จึงต้องมีการทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13 เพื่อเปิดประชุมทาความ เข้าใจ และชีแ้ จ ง
กับชาวบ้านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ใหญ่บา้ น ก็ยังไม่ ได้ดาเนินการให้ ประกอบกับเมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2558 ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาเขียนคาร้องคัดค้านการขอใช้ท่ดี ินแปลง
ดังกล่าวของเทศบาลฯ (รายละเอียดตามใบสรุปที่แจกใ ห้ในที่ประชุม ) รวมทั้งเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ ของทางผู้ใหญ่บา้ นที่จะส่งไปยัง สปก . ก็ยังให้ไม่ครบถ้วน ทาให้เทศบาลไม่
สามารถดาเนินการได้ จึงได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาเพื่อจะขอยกเลิกมติในที่ประชุมเมื่อวันที่
15 พฤษภาคม ในการขอใช้ท่ดี ิน สปก.4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา
เนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร่ เหตุผลเพราะยังมีปัญหาคลุมเครือ
ขอขอบคุณนายเอกลักษณ์ ตนยอม ผู้อานวยการกองช่าง ที่ได้ชแี้ จงรายละเอียด ต่อไป
ขอเชิญนายมานพ จาปา ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ชี้แจงค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน สปก. ได้มีการประชุม หารือที่ว่าการอาเภอสันทราย ซึ่งมีนายอาเภอ
สันทรายร่วมกับหน่วยงาน สปก. กานันเจริญ คาปินใจ และกระผมนายมานพ จาปา ผู้ใหญ่บา้ น
หมู่ท่ี 13 เข้าร่วมประชุมหารือ
เดิมทีท่ดี ินแปลงนีเ้ ป็นของราษฎรหมู่ท่ี 1 แต่ไ ด้มีการขายสิทธิ์ให้กับชาวต่างชาติ
ซึ่งหลักเกณฑ์ของ สปก . ห้ามซื้อขาย หรือโอน จึงได้มีการยึดที่ดินแปลงนีค้ นื มาเป็นของ สปก .
โดยตรง ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ร่วมกับชาวบ้านในพืน้ ที่
อยากได้ท่ดี ินบริเวณดังกล่าวมาทาระบบประปาของหมู่บา้ น เพื่อแก้ ไขความเดือดร้อน ซึ่งทาง
หน่วยงานนิติกรของ สปก.ได้แนะนามาว่าในการขอใช้ท่ดี ินจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล
ซึ่งก็คือเทศบาลตาบลหนองหาร ถ้าเทศบาลฯ ดาเนินการขอทาง สปก .จะให้สิท ธิในการใช้ท่ดี ิน
และได้มีการยื่นเรื่องเข้ามายังเทศบาลตาบลหนองหารเพื่อให้สภาฯ พิจารณาการขอใช้ท่ดี ินใน
แปลงดังกล่าว และสภาฯ ได้พจิ ารณาเห็นชอบให้ใช้ท่ดี ินแล้ว หลังจาก 15 วันที่สภาให้ความ
เห็นชอบเทศบาลฯ จะต้องทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน สปก.

-4แต่ทางเทศบาลไ ด้แจ้งว่ายังไม่สามารถดาเนินการให้ได้เนื่องจากมีชาวบ้านเข้ามา
ร้องเรียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งมันมีระยะเวลาที่ห่างพอสมควรจากการที่สภาฯ พิจารณาให้
เห็นชอบ ซึ่งถ้าเทศบาลไม่ดาเนินการ ตามกฎระเบียบของสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ภายใน 15 วันหลังจากมีมติใ ห้ความเห็นชอบ จะมีความผิดตามมาตรา 157 ในฐานะละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในฐานะกระผมเป็นผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13 มีความต้องการที่จะใช้พ้นื ที่นี้ใช้
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัว สาหรับ กรณีท่มี ีผู้คัดค้านจานวน 7 รายนั้น ได้มีพ้ืนที่
ของ สปก. ในการทามาหากินแล้วซึ่งที่ดินดังกล่าวติดกับที่ดินที่ชาวบ้านหมู่ท่ี 13 จะขอใช้
ประธานสภาฯ
ขอขอบคุณนายมานพ จาปา ผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ที่ได้ชแี้ จง
ต่อไปขอพักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที และจะเข้ามาพิจารณาต่อ
พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนายเจริญ คาปินใจ กานันตาบลหนองหาร ชีแ้ จงรายละเอียดต่อ เชิญค่ะ
นายเจริญ
เรื่องการขอใช้ท่ดี ิน สปก . เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน โดย สปก .แจ้งมายังหมู่บา้ นให้รีบทา
เรื่องผ่านเทศบาลตาบลหนองหาร และเทศบาลฯ จะ ต้องรีบ นาส่งต่อไปยังหน่วยงาน สปก .
ส่วนการจะได้ใช้ในพืน้ ที่แปลงดังกล่าวหรือไม่นั้น สปก .จะเป็นผู้พิจารณาเอง ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของ
เทศบาลฯ สาหรับกรณีที่มีชาวบ้านมาคัดค้าน ซึ่งมีสิทธิในการคัดค้านการใช้ท่ดี ินโดยจะต้องไป
คัดค้านกับหน่วยงาน สปก . ไม่ใช่หน่วยงานของเทศบาลฯ และอยากจะขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่
ถ้าติดขัดในเรื่องของเอกสารขอให้รีบแจ้ง
และขอรับรองว่าที่ดิน สปก.4-01 ก. ที่คนเข้ามาคัดค้านจานวน 7 ราย ไม่มีสิทธิใช้ใน
ที่ดินดังกล่าวแน่นอน เพราะไม่เข้าเงื่อนไขของ สปก. จากรายละเอียดของเอกสารคัดค้านของ 7
รายได้สารภาพมาว่าครอบครองที่ดินแค่ 3 ปี จึงขอฝากให้เทศบาล รีบทาเรื่องเข้าไปยัง สปก .
พร้อมทั้งถ้ามีคนคัดค้านอีกก็ให้ผู้คัดค้านทาเรื่องคัดค้านไปยังหน่วยงาน สปก. โดยตรง เพื่อที่จะ
ได้นาเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการของจังหวัดพิจารณาว่าสมควรให้ท่ดี ินแก่ใคร
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญค่ะ
นายกสุพิศ
ทางเทศบาลตาบลหนองหารจะขอเน้นในส่วนของเอกสารขอให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมี
การรับรองสาเนา เพื่อที่จะได้ส่งเรื่องต่อไปยัง สปก. โดยไม่มีขอ้ ผิดพลาด
สท.ณเรศ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่
ได้รับฟังข้อมูลทั้งฝ่ายบริหารของเทศบาลตาบลหนองหาร และฝ่ายของผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี 13
และท่านกานันเจริญ โดยสภาเทศบาลตาบลหนองหารได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ท่ดี ินในแปลง
ดังกล่าวแล้ว เมื่อสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจากมี
เงื่อนไขว่า หน่วยงาน สปก .ต้องการให้ผทู้ ี่มีสิทธิยื่นขอใช้ท่ดี ินต้องเป็นหน่วยงานราชการซึ่งเป็น
นิติบุคคล และชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่ท่ี 13 มีความจาเป็นที่จะใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ดังกล่าว
สาหรับกรณีที่มีคัดค้านนั้น สามารถทาเรื่องคัดค้านได้แต่หน่วยงานเทศบาลฯ ไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ เพราะที่ดินแปลงนั้นไม่ใช่ของเทศบาลฯ เทศบาลฯมีหน้าที่ทาตามมติของสภาฯ
ที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งการดาเนินการน่าจะต้องเสร็จสิน้ แล้ว แต่ก็ต้องกลับมาพิจารณา
กันใหม่ ทาให้การทางานล่าช้าและซ้าซ้อน และอยากจะขอว่าถ้ายังมีการพิจารณาในกรณีแบบนี้
อีกขอให้ฝา่ ยบริหารช่วยพิจารณาเรื่องก่อนที่จะส่งมายังสภาฯ

สท.โชติอนันต์

นายธวัชพงศ์

สท.โชคชัย

นายมานพ

นายเจริญ

-5เริ่ มเรื่องมาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งมีชาวบ้านทั้งหมด 7 ราย ยื่นหนังสือ
คัดค้านไปยังหน่วยงาน สปก . และในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลหนองหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ท่ดี ิน สปก .4-01 ในเขตพื้นที่หมู่ท่ี
13 บ้านดอยน้อยพัฒนา แต่ไม่ได้แนบเอกสารคัดค้านชุดนีม้ าให้สภาฯ พิจารณา ไม่ทราบว่ามี
ผิดพลาดยังไง และวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี
13 ขอให้ทาประชาคมหมู่บ้านอีกรอบ แต่ทางหมู่บา้ นไม่ได้นาส่งเอกสารการประชุมประชาคม
กลับมายังเทศบาลฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้มีชาวบ้านเข้ามาเขียนคาร้องคัดค้านที่เทศบาล
ตาบลหนองหาร พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บา้ นห มู่ที่ 13 ให้รับทราบว่ามีผเู้ ข้ามา
คัดค้าน ต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ชาวบ้านหมู่ท่ี 13 ได้ทาหนังสือเข้ามายังเทศบาลฯ
ให้นาเรื่องนีเ้ ข้ามาให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้ง
กรณีท่มี ีหนังสือคัดค้านที่ยื่นไปยัง สปก .ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558 นั้น ซึ่งทาง
เทศบาลก็ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ว่ามีการคัดค้านเรื่องไปยังหน่วยงาน สปก . ถ้าทราบคงจะต้อง
ถ่ายเอกสารให้สภาฯ ได้พจิ ารณาอยู่แล้ว
ทางฝ่ายบริหารแจ้งว่าเอกสารที่จะส่งเรื่องไปยัง สปก . ยังไม่ครบถ้วน และจากการ
ตรวจสอบเอกสาร ในคราวประชุมประชาคมหมู่บ้านครั้งที่ 2 ให้ทาความเข้าใจกับชาวบ้านใน
เขตพื้นที่ แต่ตามระเบียบวาระการประชุมประชาคมของหมู่
13 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2558 เนือ้ หาในบันทึกการประชุมยังไม่สอดคล้องกับหนังสือที่ทางเทศบาลตาบลหนองห ารได้
ส่งไป โดยหัวข้อแรก “เทศบาลตาบลหนองหารเป็นผู้ขอใช้พ้นื ที่ สปก.4-01 ก. แปลงที่ 36 ต่อ
สานักงาน สปก .” และหัวข้อที่ 2 “ที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใช้ท่ดี ินเพื่อทาสาธารณูปโภค
ได้แก่ ระบบประปาหมู่บา้ น และศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ ” หัวข้อที่ 3 “ราษฎรหมู่ ที่ 13
บ้านดอยน้อยพัฒนา ยินดีใช้ประโยชน์ท่ดี ินตามวัตถุประสงค์การขอใช้ท่ดี ินที่เทศบาลตาบล
หนองหารทาเรื่องขอ ” หัวข้อที่ 4 “ราษฎรหมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนารับทราบตามมติ
ประชาคมของหมู่บา้ น”
ซึ่งเอกสารบันทึกการประชุมประชาคมของหมู่บา้ นจะต้องมีเนือ้ หาตาม
4 หัวข้อที่
เทศบาลฯ ได้แจ้งไป เพื่อที่เทศบาลจะได้ดาเนินการให้ได้ โดยทางหมู่บา้ นยังขาดเอกสารในส่วนนี้
ในวาระการประชุมประชาคมของหมู่บา้ น ครั้งแรกได้ส่งเรื่องมายังเทศบาลฯ แล้ว
เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดย สปก . ได้แนะ
นามาว่าการใช้ท่ดี ินดังกล่าว ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารที่ทางเทศบาลตาบลหนองหารส่งไปยังผู้ใหญ่บา้ น จะต้องมี
การจัดประชุมประชาคมและให้ชาวบ้านมีมติตามหัวข้อที่เทศบาลฯ ได้แจ้งไว้ใช่หรือไม่ ซึ่งหมู่
13 ได้มีมติวา่ ให้ใช้ที่ดินแปลงนีเ้ พื่อทาสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบประปาหมู่บา้ น และศูนย์การ
เรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ เรียบร้อยแล้ว

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

-6มีสมาชิกสภาท่านใดจะ สอบถามเพิ่มเติมอีก หรือไม่เชิญค่ะ .....( เว้นนิดหน่อย )........
เมื่อไม่มีผใู้ ด จะสอบถามเพิ่มเติม ให้ เลขานุการสภาฯ ดาเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ)
จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม
ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ ลงมติเห็นชอบ การพิจารณาขอยกเลิกมติการใช้พนื้ ที่ สปก.
4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้ พ้นศีรษะ (ข้อ 74
(1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ
“เห็นชอบ” ด้วยเสียง - เสียง ไม่เห็นชอบ 9 เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบให้ยกเลิกมติการใช้พนื้ ที่ สปก.4-01 ก. ในเขตพื้นที่หมู่
13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2558 จานวน 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
นางพัทธนันท์

เรื่อง อื่น ๆ
- แจ้งเรื่องกิจกรรมงานของดีอาเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2558
โดยภายในงานจะมีการจัดประกวดแข่งขันขบวนของแต่ละตาบล การประกวดซุ้มของดีอาเภอ
สันทราย ซึ่งของเทศบาลตาบลหนองหารจะนาการสานเปล การจัดทาไม้กวาดจากก้านมะพร้าว
ไปออก
- สรุปการจัดกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดทิพวนาราม (หนองหาร) ที่ผา่ นมา
- ฝากสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร ช่วยประชาสัมพันธ์การปลูกพื้นในฤดูแล้ง
และงดการปลูกข้าวนาปลัง เนื่องจากปัญหาน้าไม่เพียงพอ
- แจ้งเรื่องการจัด พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช 16 ธันวาคม 2558
ณ วัดวิเวกวนาราม
เรื่องการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนตรงข้ามน้าดื่มริช และการทาลูกระนาด
เพิ่มเติมบริเวณ 4 แยกหน้าศาลามีสุข (ป๊อก 4)
- แจ้งเรื่องในกรณีการเขียนคาร้อง หรือการออกไปซ่อมแซมไฟกิ่ง รวมทั้งการขอรถน้า
ขอให้ระบุรายละเอียด
- ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานวันลอยกระทงที่ผา่ นมา แต่อยากจะขอฝากให้
สท. ให้เข้ามาช่วยงานของเทศบาลฯ บ้าง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บา้ นหมู่ท่ี
8 บ้านวิเวก ( คนใหม่ ) ได้แก่
นายจิรัฎฐ์ มลิพัฒน์
แจ้งเรื่องเทศบาลตาบลหนองหารได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา อปท .
เกมส์ ระหว่างวันที่ 8 – 30 มกราคม พ.ศ. 2559
แจ้งเรื่องนายกเข้าร่วมอบรมที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 25 ธันวาคม
2558 ซึ่งจะขอฝากเจ้าหน้าที่ และ สท. ช่วยดูแลเรื่องการป้องกันไฟป่า

นายเจริญ

สท.ณเรศ นายเอกลักษณ์
นายกสุพิศ
-

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

-7ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้
และขออานวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน
เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558 ปิดการประชุม ค่ะ
14.30 น
(ลงชื่อ)

โชคชัย อินย
(นายโชคชัย อินยา)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
ขอรับรองว่าถูกต้อง
(ลงชื่อ)

ประยูร กองเงิน
(นายประยูร กองเงิน)

(ลงชื่อ)

เชษฐสุดา เคหา
(นางสาวเชษฐสุดา เคหา)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ณเรศ นาแก้ว
(นายณเรศ นาแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ ก๋องเงิน
(นายสมศักดิ์ ก๋องเงิน)

(ลงชื่อ)

โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล กรรมการ
(นายโชติอนันท์ อินทุใสตระกูล

กรรมการ

