
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังท่ี 1 

วันอังคารที่  17  กุมภาพันธ์  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 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1  ลาปุวย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี     สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายเรืองเดช  ชัยหงษ์  รองนายกเทศมนตร ี   เรืองเดช  ชัยหงษ ์

3. นางพัทธนันท์  อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตร ี    พัทธนันท์  อุ่นใจ 

4. นายพุฒ  อุทาเลิศ  ที่ปรึกษานายกฯ     พุฒ  อุทาเลิศ 

5. นายยงยุทธ  สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ 7     ยงยุทธ  สงวน 

6. นายอาทิตย์  อ านา  ผู้ช่วยก านันต าบลหนองหาร   อาทิตย์  อ านา 

7. นางศิรดา  ธรรมรังสี ประธานผู้สูงอายุหมู่ 1    ศิรดา  ธรรมรังษ ี

8. นางอ าไพ  ยาวิลาศ  รองประธานแม่บ้านหมู่ 1    อ าไพ  ยาวิลาศ 

9. นางสุบิน   โกสุม  ประธานแม่บ้านหมู่ 7    สุบิน  โกสุม 

10. นางหล้า  ขุนน า  ประธานแม่บ้านหมู่ 13    หล้า  ขุนน า 

11. นางนิภา  ดวงรัตน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 13    นิภา  ดวงรัตน ์

12. นางปรศินา  ปักษณิ  อสม.หมู่ 7     ปรศินา  ปักษณิ 

13. นางพิสมร  บุญทา  ประธานผู้สูงอายุหมู่ 13    พิสมร  บุญทา 

14. จ.ส.อ.แสนพล แกว้หรา่ย หน.งานปูองกันและปฏบิัติการ   แสนพล  แกว้หรา่ย 
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15. นายสุขสันต์  เสี้ยวภูเขียว เจา้หน้าที่ปอูงกันฯ    สุขสันต์  เสี้ยวภูเขียว 

16. ร.ต.สวัสดิ์  สิงห์โตเผอืก กองบิน 41     สวัสดิ์  สิงห์โตเผอืก 

17. พ.อ.อ.มานะ ช านาญวาด กองบิน 41     มานะ  ช านาญวาด 

18. นายศุภกจิ  มลิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 8    ศุภกจิ  มลิพัฒน ์

19. นางสาววิภาวรรณ สุภาพพันธ์ ประธาน อสม.หมู่ 1    วิภาวรรณ  สุภาพพันธ ์

20. นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร   มงคล  รักษ์เลิศวงศ ์

21. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผอ.กองช่าง     เอกลักษณ ์ ตนยอม 

22. นางสาวทัศนีย์ แกว้ยัง  ผอ.กองคลัง     ทัศนีย์  แกว้ยัง 

23. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าฝุายอ านวยการ    ธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร ์

24. นายสมคิด   แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ 1     สมคิด  แข็งแรง 

25. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล    สุดารัตน์  พัฒนเรอืงกุล 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  09.00 น. เลขานุการได้ส ารวจจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล  ปรากฏว่ามาครบองค์

ประชุมแล้ว  จึงเชิญ  นางวันทนา  มงคล   ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา

เทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แถลงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี 2557 

ประธานสภาฯ    วาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แถลงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี 

2557 ขอเชิญฝาุยบรหิารช้ีแจงรายละเอียดในที่ประชุม ขอเชิญค่ะ 

นางสุพิศ   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

ตามมาตรา  48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  วรรค 4, วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 วรรค 4ให้นายกเทศมนตรจีัดท ารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  และวรรค 5 ค าแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน

เทศบาลด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ ฯ  

ดิฉัน นางสุพิศ  เถียรทิม  ในฐานะนายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร  ได้บริหารงานเทศบาล               

ต าบลหนองหาร  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยมีวิสัยทัศน์  

(vision) ในการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหาร คอื 

“ เมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชวีิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรูคู้คุ่ณธรรม ” 

จึงขอน าเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบรหิารราชการต่อสภาเทศบาล                   

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ จากนโยบาย การสรา้ง 3 สรา้ง  (นโยบาย ๓ ส.) ดังนี ้

ส.๑  สร้างบ้าน 

 - จะยึดหลักปฏิบัติการสร้าง สรา้งเสริมและปรับปรุง ใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า และทั่วถงึ                

ในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ดังนี้ 
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 ๑. การกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถงึ 

 ๒. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ ในพืน้ที่เสี่ยงทุกหมู่บา้น เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม 

 ๓. สรา้งศูนย์ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 

 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บา้น 

๕. สรา้ง ส่งเสรมิระบบการจัดการประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน มีการจัดการระบบน้ าเสีย 

๖. กอ่สรา้ง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บา้น 

7. ภารกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

ส.๒  สร้างคน 

                - จะพัฒนาคุณภาพชวีิต ยกฐานะ ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ดีกนิดี และส่งเสรมิสนับสนุน 

ภารกิจอืน่ ๆ ดังนี้ 

๑. อินเตอรเ์น็ตไร้สายทุกหมู่บา้น WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมู่บา้น เพื่อนักเรยีนนักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป เข้าถงึอินเตอรเ์น็ต 

๒. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม รว่มคิด รว่มท า ตามหลักประชาธิปไตย และธรรมมาภิบาล 

๓. ส่งเสรมิสุขภาพ และคุณภาพชวีิต 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนด้านการกฬีาต้านยาเสพติด  

5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สรา้งจิตส านึกและรว่มอนุรักษ์ 

6. ส่งเสรมิการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑติ  

7. ส่งเสรมิคุณภาพและชีวติ เพื่อการเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

8. ส่งเสรมิ สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 

9. ภารกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

ส.๓  สร้างบริการ   

               - จะยึดหลักการบริการ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้มาขอรับบริการ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

๑. บรกิารรับ-ส่ง ผู้ปวุยและผู้ปวุยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดีสู่ชุมชน ส าหรับประชาชนและผู้สูงวัย 

๓. สรา้งสุขนิสัย และเพิ่มสวัสดิการเงินออม  เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนสรา้งนิสัยการออม                  

และเพิ่มสวัสดิการเงินออม 

๔. สรา้งเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกก าลังกายทุกหมู่บา้น 

๕. ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พกิาร และส่งเสรมิอาชีพผูพ้ิการ 

๖. มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

๗. งานบรกิารสาธารณะ อื่น ๆ  

 ในการพิจารณาด าเนินกจิกรรม ตามนโยบายให้ส าเร็จ และบรรลุเปาูหมาย จะต้องจัดขบวนการ

บรหิารให้ถูกต้องเหมาะสมไปด้วย ดังนั้น จะต้องยึดหลักการปฏิบัติ และปรับปรุงการบรหิารจัดการ 

ดังต่อไปนี้ 
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การบริหาร 

  1.  จะปรับกลยุทธ์  ทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการท างานของพนักงานในเทศบาลทุกคน    

ไปสู่การเป็น “ ข้าราชการยุคใหม่ ” โดยจะน าหลักธรรมาภิบาล  6  ข้อมาประกอบใช้ 

  2.  จะปรับปรุงกลไกการท างานของพนักงานทุกส่วนให้มีความโปรง่ใส รวดเร็ว       

และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

  3.  จะขยายโอกาสของประชาชนในการรับรูข้่าวสารเกี่ยวกับการบริหารเพื่อให้

ประชาชนทุกกลุ่มองคก์รมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของเทศบาล

ต าบลหนองหาร 

           ๔.  จะบรหิารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกส่่วนรวม 

  ๕.  จะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  และจะส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 

  6.  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบรกิารประชาชน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว                   

และมีคุณภาพ 

  7.  จะปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม และเป็นธรรม 

  8.  จะตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จะรบีแก้ไข

ปัญหาสาธารณะของชุมชน และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างทุกฝาุย 

  9.  จะยึดหลักปฏิบัติที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบ ลหนองหารมาโดย   

ตลอดคอื “ผลงานเด่นชัด  พัฒนาโปรง่ใส  บรหิารก้าวไกล ใส่ใจถิ่นเกิด  ขอเทดิ และแทนคุณ” 

สรุป  รวมผลการด าเนินการตามนโยบายการสรา้ง 3 สรา้ง (นโยบาย ๓ ส.)  

ส.1 สรา้งบ้าน 

**ด าเนินการในปี 2557  จ านวน 9 โครงการ/กจิกรรม 

- เป็นไปตามวัตถุประสงค ์  จ านวน 5 โครงการ/กจิกรรม 

-(อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม  

-ยังไม่ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม 

ส.2 สรา้งคน 

**ด าเนินการในปี 2557  จ านวน 16 โครงการ/กจิกรรม 

- เป็นไปตามวัตถุประสงค ์  จ านวน 11 โครงการ/กจิกรรม 

-(อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน 1 โครงการ/กจิกรรม  

-ยังไม่ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 4 โครงการ/กจิกรรม 

ส.3 สรา้งคน 

**ด าเนินการในปี 2557  จ านวน 10 โครงการ/กจิกรรม 

- เป็นไปตามวัตถุประสงค ์  จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม 

-(อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม  

-ยังไม่ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 6 โครงการ/กจิกรรม 

  หมายเหตุ  : รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการท่ีด าเนินการตามนโยบายอยู่ในเอกสารท่ีแจก                 

ให้ในที่ประชุม (เอกสารหมายเลข 1) 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 4              

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4               

คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2557 มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอเชิญ คะ่…ถา้ไม่มี ให้เลขา นุการสภา

ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามี สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบ องคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 76         

ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย 

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

มติท่ีประชุม   “รับรอง”  ด้วยเสยีง 11 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสยีง – เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ .ศ. 2558 (หมวด 2                

การประชุม ข้อ 21) 

เลขานุการสภาฯ    ในระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 

2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนด

จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี

ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรกึษาในที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ขอเชิญ

ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

ประธานสภาฯ    ฝุายสภาได้หารอืกันเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี                  

พ.ศ. 2558 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 

    สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 

    สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

    สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

    สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

   ถา้มีเรื่องจ าเป็น หรือเรง่ด่วนให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาก็สามารถเปิดประชุม

สมัยวิสามัญได้ มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แกไ้ขอีกหรือไม่...(เว้นนิดหน่อย).......ถา้ไม่มี ให้

เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 76 

ของระเบียบ ฯ) 
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เลขานุการสภาฯ    จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ .ศ. 

2558 การลงมติ ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของ

ระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง – เสียง 

 5.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ .ศ. 2559       

(หมวด 2 การประชุม ข้อ 21) 

เลขานุการฯ  ในการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ .ศ. 2559 สภาเทศบาลฯ 

จะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้า ตามระเบยีบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ตามที่ได้ช้ีแจงในเบื้องต้น

ไปแล้วนั้น ขอเชิญประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ .ศ. 2559               

ได้หารอืแล้วโดยจะก าหนดไว้ร ะหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ .ศ . 2559                        

มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย ).......ถา้ไม่มี ให้เลขา  ฯ 

ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 76 ของ

ระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ .ศ. 2559 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ 

(ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 
พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

5.3 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล) จ านวน 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อ ขอความเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงรายการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  เพื่อให้สมาชิกสภา                  

ได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ เจา้หน้าที่ที่เก่ียวข้อง

อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

ปลัดมงคล   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  เพื่อให้ทราบถึง

หลักการ และเหตุผล ในรายละเอียด (โดยสามารถดูรายละเอียดครุภัณฑ์ได้ที่แฟมูเอกสาร

รายละเอียด) ขอเชิญครับ 
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ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป และ แผนงานเคหะและชุมชน หมวด คา่ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  เพื่อ                        

จัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ                            

ที่ตั้งไว้ 54,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะพืน้ฐานที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ คอื 

- มีประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 Core) ที่มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.50 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมู ล (Hard Disk) หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกวา่ 750 GB 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

- มีชอ่งเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกวา่ 

1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (802.11b , q ,n) และ Bluetooth) 

แต่เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลาง                          

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวง 

ICT ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณพ์ืน้ฐานของ เครื่องคอมพิว เตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรับ

ประมวลผล จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

- มีประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 Core) ที่มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกวา่ 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- มีชอ่งเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการ

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ ดิน และสิ่งก่อสรา้งที่ท าให้ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด                      

มีข้อสงสัย และจะอภิปราย ข อเชญิคะ่ ...ถา้ไม่มี  ให้เลขานุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่า                     

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ อนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ )) จ านวน 1 คัน 

วงเงินงบประมาณจ านวน 1,230,000.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน .-)              

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ 

ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง     งดออกเสียง – เสียง 
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5.4 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่ม               

และน้ าป่าไหลหลาก หมู่ท่ี 10 บ้านเกษตรใหม่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบ            

รับโอนสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่ม และน้ าปุาไหลหลาก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่                

พรอ้มวัสดุอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาได้ ทราบถงึหลักการ และเหตุผลประกอบการ

พิจารณา จึงขอเรียนเชิญ เจา้หน้าที่จาก ปภ . ปูองกันภัยฝุายพลเรีอนจังหวัดเชียงใหม่             

ได้อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียดขอเชิญค่ะ 

เจ้าหน้าท่ี ปภ.จังหวัด  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  จังหวัดเชียงใหม่

ได้ด าเนินการติดตั้งสถานีวัดน้ าฝน พรอ้มระบบเตือนภัยดินโคลนถล่ม และน้ าปุาไหลหลาก 

ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยระบบดังกล่าวถูกติดตั้งไว้ที่ หมู่ 10                     

บ้านเกษตรใหม่ การท างานจะส่งสัญญาณข้อความสั้น (SMS) ไปยังศูนย์ปร ะมวลผลกลาง 

ประกอบด้วยข้อมูลปรมิาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โด ยจะส่งข้อความ

ช่ัวโมงละ 12 คร้ัง ซึ่งการส่งข้อมูลเหล่านีจ้ะมีคา่บรกิารรายเดือนในการส่งข้อมูล (SMS)               

ของบรษิัท AIS ในอัตราเดือนละ 100 บาท ต่อ 1 สถานี (อธบิายชี้แจงระบบการท างานของ

เครื่องเตือนภัยใน PowerPoint น าเสนอในท่ีประชุม) 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณเจา้หน้า ปภ .จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ช้ีแจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย                     

และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 

สท.โชติอนันต์  ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ส่งมาในเบื้องต้น คอื แต่เดิมได้ก าหนดจุดที่จะ

ติดตั้งระบบในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร แต่ท าไมไปด าเนินการติดตั้งที่หมู่ 10 บ้าน

เกษตรใหม่ และสอบถามเกี่ยวกับการซอ่มบ ารุงดูแล  

เจ้าหน้าท่ี ปภ.จังหวัด  ส าหรับประเด็นแรกเก่ี ยวกับการก าหนดจุดในการติดตั้ง ในเบื้องต้นมีการส่งข้อมูล

ผิดพลาด เนื่องจากมีชุดส ารวจจุดเสี่ยง 2 ชุด ท าให้เกดิการสับสน ส าหรับการติดตั้งจะต้อง

ติดตั้งในพืน้ที่เสี่ยงจรงิ ๆ ซึ่งในที่นี้ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่มีจุดเสี่ยงมากกว่า   

เพราะมีบ่อดิน  

  เรื่องการดูแลนั้น กอ่นการรับมอบอยากจะขอให้ผูน้ าหมู่บา้นช่วยดูแลในเบื้องต้น                 

เช่น กรณีมีใบไม้ตกลงไปในช่องวัดน้ าฝน และการท าความสะอาด โดยจะมอบกุญแจให้กับ                

ผู้น าหมู่บา้นช่วยดูแล ส าหรับกรณเีกิดความเสียหายของเครื่องฯ ขอให้แจ้ง ปภ .จังหวั ด                   

เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจง้ไปยังบรษิัท Nectec ผู้ผลิตเครื่องนีเ้ข้ามาด าเนินการแก้ไขให้  

สท.ฌเรศ  สอบถามเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพืน้ที่หมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ท างานแล้วหรอืยัง 

และถา้ท างานแล้ว ได้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่รายงานยังไม่มีเขตพืน้ที่ของหมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 

เจ้าหน้าท่ี ปภ.จังหวัด  ขณะนีอุ้ปกรณก์็ยังคงท างานอยู่ แต่ ในเบื้องต้น ยังไม่ได้มีการลงพิกัดจุดจึงท าให้ไม่

สามารถเห็นในระบบรายงานได้ อีกทั้งยังอยู่ในส่วนของขั้นตอนการปรับเปลี่ยนระบบ ถา้ในวันนี้

สภาเทศบาลต าบลหนองหารมีมติรับโอนเครื่องวัดน้ าฝนฯ ก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขา้มา

ด าเนินการก าหนดจุดพิกัด รวมทั้งปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปั จจุบัน พรอ้มกับให้เทศบาลฯ                

แจ้งเบอร์ที่จะแจ้ง SMS ใหม่ด้วย โดยสามารถรับได้ประมาณ 5 เบอร ์
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ขอเชญิคะ่ ...ถา้ไม่มี                 

ให้เลขา นุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  

(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับโอนสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่ม และน้ าปุาไหลหลาก 

หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่  พรอ้มวัส ดุอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง  การลงมติออกเสียงลงคะแนน                    

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

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง – เสียง 

5.5 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบอนุญาตให้กองทัพอากาศ (กองบิน 41)             

ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ ปลดระเบิดฉุกเฉินและวิจัยทางวิชาการ

เกี่ยวกับการใช้อาวุธทางอากาศ 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขอ ความเห็นชอบอนุญาต

ให้กองทัพอากาศ (กองบิน 41) ใช้พื้นที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ปลดระเบิดฉุกเฉนิ

และวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับการใชอ้าวุธทางอากาศ จึงขอเรียนเชิญเจา้หน้าที่จาก กองบิน 41

ได้อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

เจ้าหน้าท่ีกองบิน 41  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  ตามที่กรมปุาไม้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้อนุญาตให้กองทัพอากาศ ใช้เป็นพืน้ที่ปลดระเบิดฉุกเฉนิ                   

และวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับการใชอ้าวุธทางอากาศ ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปาุสันทราย                      

ในเขตท้องที่ต าบลแม่แฝกใหม่ และ ต าบลหนองหาร เนือ้ที่รวมประมาณ 7,000 ไร่                          

ถงึวันที่ 28 มีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 30 ปี นั้น 

  เนื่องจาก ใกล้จะครบก าหนดวันที่กรมปุาไม้อนุญาตให้ใชส้ถานที่แล้ว  ซึ่งตามระเบยีบ

กรมปุาไม้ว่า ด้วยก าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน 

หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรอืองคก์ารของรัฐ ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2548 สรุปความว่า ส่วนราชการหรอืองคก์ารของรัฐ ประสงคจ์ะขอใช้พื้นที่บางแห่ง

ภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ปุาไม้นั้นตั้งอยู่ หรอืหน่วยงานที่กรม

ปุาไม้ก าหนด และต้องมีหลักฐานได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือ องคก์รปกครอง                 

ส่วนท้อง ที่ที่ปาุตั้งอยู่ จึงได้เสนอญัตติฯ ดังกล่าวเข้าในที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบอนุญาตให้กองทัพอากาศ (กองบิน 41) ใช้พื้นที่เขตปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นพืน้ที่                    

ปลดระเบิดฉุกเฉนิและวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับการใชอ้าวุธทางอากาศ 

  จากแผนที่ที่แสดงจะเห็นได้วา่พืน้ที่ส่วนใหญ่ที่กองบินใช้จะอยู่ในเขตพื้นที่ต าบล                        

แม่แฝกใหม่ แต่ก็จะมีบางส่วนอยู่ในเขตต าบลหนองหาร จึงต้องมีการขออนุมัติจากที่                          

ประชุมสภาฯ เพื่อที่กองบินจะได้ด าเนินการไปขออนุญาตกับกรมปุาไม้ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณเจา้หน้าของกองบิน 41 ที่ได้เข้ามาชีแ้จงในส่วนของรายละเอียดเบื้ องตน              

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 
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สท.โชติอนันต์  สอบถามว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทางหน่วยงานกองบิน 41 ได้มีการเข้ามา

ประเมินเก่ียวกับผลกระทบในพืน้ที่บา้งหรือไม่ รวมทั้งผลกระทบในอนาคตที่จะเกดิขึน้ อย่างไร 

เจ้าหน้าท่ีกองบิน 41  จากการส ารวจ พืน้ ในขณะที่ขอใช้เมื่อ 30 ปีก่อน เดิมมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพืน้ที่ 

จ านวน 10 กวา่ครัวเรอืน แต่ทางกองบิน 41 ได้มอบเงินให้เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้วเพื่อให้ออกมา

อาศัยด้านนอกพืน้ที่  

ส าหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชาวบ้านในภาพรวม ปัจจุบันยังไม่มีชาวบ้านเข้าไป

อาศัยอยู่ในบรเิวณดังกล่าว ท าให้ไม่เกดิผลกระทบ แต่ส าหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบรเิวณ

ตระเข็บรอบๆ พืน้ที่ก่อนจะมีการฝึกก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในบรเิวณดังกล่าว ได้รับ

ทราบว่า ในช่วงระยะเวลานีท้หารได้เข้ามาท าการฝึกเป็นระยะเวลากี่ วัน และถา้มีชาวบ้าน             

เข้าไปหาของปุาจะได้ไม่ต้องเข้าไปในวันที่มีทหารฝึก เป็นต้น  

และขอย้ าว่าทางกองบิน 41 เห็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

บรเิวณรอบพืน้ที่ในการฝึกเป็นอันดับแรก ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณเจา้หน้าที่จากกองบิน 41 ที่ได้ช้ีแจงข้อซักถาม มีสมาชิกทา่นใดมีข้อสงสัย 

และจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ ...ถา้ไม่มี ให้เลขา นุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่า                      

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม เห็นชอบอนุญาตให้กองทัพอากาศ (กองบิน 41) ใช้พื้นที่เขตปุา

สงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ปลดระเบิดฉุกเฉนิและวิจัยทางวิชาการเก่ียวกับการใชอ้าวุธ               

ทางอากาศการลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)                       

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง – เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ   

นางสุพิศ  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทา่นขอแจ้งเก่ียวกับ

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2558 ที่เทศบาล

ต าบลหนองหารได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

- จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู) จ านวน 1 คัน อยู่ระหว่างรอส่งมอบ 

- ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกูชี้พกู้ภัย จ านวน 1 คัน ผู้ประกอบการได้เข้ามา

ด าเนินการเซ็นสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างรอส่งมอบรถ 

- ก าลังด าเนินการกอ่สรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 1 หลัง และอาคารศูนย์การเรยีนรู ้จ านวน 1 หลัง 

- ประกาศสอบราคาโครงการกอ่สรา้งถนนของหมู่ 8 บ้านวิเวก 1 โครงการ หมู่ 10 

บ้านเกษตรใหม่ 1 โครงการ และหมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 1 โครงการ 
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สท.ณเรศ   แจ้งก าหนดการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้นของวัดทิพวนาราม (หนองหาร )     

จะจัดในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ วัดทิพวนาราม (หนองหาร ) ซึ่งขณะนีม้ีผู้ที่สนใจเข้ารว่ม

บรรพชามีจ านวนทั้งสิน้ 60 ราย โดยในการจัดงานในคร้ังนีเ้พื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ                

5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีในวันที่ 2 เมษายน 2558                    

ที่จะถึงนี ้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารว่มกิจกรรมตามวันดังกล่าว   

ประธานสภาฯ  มีผู้เขา้รว่มประชุมท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคดิเห็นเพิ่มเติม อีกหรือไม่ ...  

(หากไม่มี ) ขอขอบคุณทุกทา่นที่เสียสละเวลาเข้ารว่มการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังนี ้                   

และขออ านวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ  ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี                       

พ.ศ. 2558 ปิดการประชุม คะ่ 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น 

 (ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินยา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อินยา) 

   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ ์ 2558 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ณรงคศ์ักดิ์  ดวงรัตน์ ประธานกรรมการ 

                                                              (นายณรงคศ์ักดิ์  ดวงรัตน)์ 

 

(ลงชื่อ)  สุรสิทธิ์  ต่อนค าสนธิ์ กรรมการ 

                                                              (นายสุรสิทธิ์  ต่อนค าสนธิ)์ 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  กรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 
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(ลงชื่อ)  สมศักดิ์  กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทุใสตระกูล) 

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

 

 

 

 


