
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังท่ี 1 

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

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

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ชื่อ –สกุล   ต าแหน่ง   ลายมือ 

1. นางวันทนา มงคล  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร              วันทนา มงคล 

2. นายณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน์  รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร         ณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน ์

3. นายประยูร กองเงิน     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1       ประยูร กองเงิน 

4. นายณเรศ นาแกว้  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        ณเรศ นาแกว้ 

5. นายโชติอนันต์ อินทุใสตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล 

6. นายสมศักดิ์ กอ๋งเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 1        สมศักดิ์ กอ๋งเงิน 

7. น.ส.เชษฐสุดา เคหา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2        เชษฐสุดา เคหา 

8. นายประสงค ์ ดงรําคาญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       ประสงค ์ ดงรําคาญ 

9. นายจันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       จันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง  

10. นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหาร เขต 2       กฤษณะ ปารมี 

11. นายโชคชัย อินยา  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองหาร        โชคชัย   อินยา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพิศ เถียรทิม  นายกเทศมนตรตีําบลหนองหาร   สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรฯี    พุฒ  อุทาเลิศ 

3. นางพัทธนันท์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท์ อุ่นใจ 

4. นายบุญเรอืง โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี    บุญเรอืง โปธาเจริญ 

5. นายสว่าง ชุ่มใจ  ผู้นํา อ.ส.     สว่าง  ชุ่มใจ 

6. นางอําไพ ยาวิลาศ  รองประธานแม่บ้านหมู่ที่ 8   อําไพ  ยาวิลาศ 

7. นางหล้า ขุนนํา  ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 13    หล้า  ขุนนํา 

8. ดาบตํารวจสมยศ มะโนแสน ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 7    ดต.สมยศ มะโนแสน 

9. นายใจ๋มา  ทิตย์วงค ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 10    ใจ๋มา  ทิตย์วงศ ์

10. นายทรัพย์ สมณะ  ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 8    ทรัพย์  สมณะ 

11. นายจิรัฎฐิ์ มลิพัฒน์  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 8    จิรัฎฐิ์  มลิพัฒน ์

12. นายอนุชา ทาแท้  หัวหน้าฝุายแผนและกอ่สรา้ง   อนุชา  ทาแท ้

13. นางปรศินา ปักษณิ  ประธาน อสม.หมู่ที่ 7    ปรศินา ปักษณิ 

14. นายยงยุทธ สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 7    ยงยุทธ  สงวน 

15. นางศิรดา ธรรมรังสี ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1    ศิรดา ธรรมรังส ี

16. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 

17. นายสมคิด แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1    สมคิด  แข็งแรง 
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18. นางเพชรา ธิธรรม  ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1    เพชรา ธิธรรม 

19. นางสาวทัศนีย์ แกว้ยัง  ผู้อํานวยการกองคลัง    ทัศนีย์  แกว้ยัง 

20. นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาล     มงคล รักษ์เลิศวงศ ์

21. นางสาวหัสยา มณีเกี๋ยง นักศึกษาฝึกงาน     หัสยา มณีเกี๋ยง 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

  เมื่อถึงกําหนดเวลา  09.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล   ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทยีนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แถลงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรตีําบลหนองหารแถลงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหาร 

  ตามมาตรา  48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  วรรค 4, วรรค 5 แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แกไ้ข (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 วรรค 4ให้

นายกเทศมนตรจีัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล

เป็นประจําทุกปี  และวรรค 5 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามมาตร า 48 

ทศ แห่งพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว  

  ดิฉัน นางสุพิศ  เถียรทิม  ในฐานะนายกเทศมนตรตีําบลหนองหาร  ได้บริหารงาน

เทศบาลตําบลหนองหาร  ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557           

โดยมีวิสัยทัศน์ (vision) ในการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองหาร คอื 

 “ เมืองสวยงามน่าอยู่  มุ่งสู่ต าบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ” 

  จึงขอนําเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบรหิารราชการต่อสภเทศบาล 

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

 สรุป  รวมผลการด าเนินการตามนโยบายการสร้าง 3 สร้าง (นโยบาย ๓ ส.)  

 ส.๑  สร้างบ้าน 

๑. แนวนโยบายการกระจายงบประมาณ อย่างทั่วถงึ  

  - ดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณพ .ศ.2559  

“แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์”   จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๒. แนวนโยบายติดตั้งกล้องวงจรปดิ ในพืน้ที่เสี่ยงทุกหมู่บา้น เพื่อยับยั้งการเกิดอาชญากรรม 

  -  โครงการปูองกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพติด (กจิกรรมการปูองกัน และเฝาูระวังโดย

การติดตั้งกล้องวงจรปดิ (CCTV)) (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ ) จํานวน 1 

โครงการ/กจิกรรม 
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๓. แนวนโยบาย สรา้งศูนย์ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร .) และจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการ 

  - ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๔. แนวนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบการจัดการฌาปนสถาน (เมรุ) ของหมู่บา้น 

  - โครงการ /กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ ) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๕. แนวนโยบาย สรา้ง ส่งเสรมิระบบการจัดการประปาหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน มีการจัดการ

ระบบน้ําเสีย 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จํานวน 1 โครงการ 

๖. แนวนโยบายกอ่สรา้ง ปรับปรุงคุณภาพถนน ไฟฟูา ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานทุกหมู่บา้น 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จํานวน 6 โครงการ 

ได้แก่ 

 1. กอ่สรา้งถนน คสล. ซอยทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 1 

 2. กอ่สรา้งถนน คสล. หลังรา้นอนันต์พานิชย์ หมู่ที่ 7  

 3. กอ่สรา้งถนน คสล. พรอ้มพนังกันดินทรุด ซอย 3 (บรเิวณบา้นตายืน) หมู่ที่ 10 

 4. บํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้งในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร 

 5. กอ่สรา้งถนน คสล. ซอยพรอ้มพงศ์ หมู่ที่ 1 

 6. ปรับปรุงซอ่มสรา้งถนนหินคลุกเช่ือมหมู่ที่ 13 กับหมู่ที่ 7 ทางไปบ้านนายบุญล้อม  

7.  แนวนโยบายภารกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ (ไม่มี) 

 สรุป ส.1 สรา้งบ้าน 

 **ด าเนินการในปี 2558 จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 

 -  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   จ านวน 7  โครงการ/กิจกรรม 

 - (อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน 2  โครงการ/กิจกรรม  

 - ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 

 

 ส.๒  สร้างคน 

๑. แนวนโยบายอินเตอรเ์น็ตไร้สายทุกหมู่บา้น WIFI ตามศูนย์รวมใจของหมู่บา้น เพื่อนักเรยีน

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าถงึอินเตอรเ์น็ต 

  - โครงการ /กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึ กษารายละเอียด และวิธีการ ) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๒. แนวนโยบายส่งเสรมิการมีส่วนร่วมรว่มคิดร่วมทําตามหลักประชาธิปไตยและธรรมมาภิบาล 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์จํานวน 1 โครงการ 

๓. แนวนโยบายส่งเสรมิสุขภาพ และคุณภาพชวีิต 

  - ดําเนินการอุดหนุนกลุ่ม อสม.แต่ละหมู่บา้น และดําเนินโครงการปูองกัน และรณรงค์

โรคไข้เลือดออก แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม 
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4. แนวนโยบายส่งเสรมิสนับสนุนด้านการกฬีาต้านยาเสพติด  

  - โครงการ /กจิกรรม แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โครงการแขง่ขันกฬีา

ประชาชน จํานวน 1 โครงการ 

5. แนวนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สรา้งจิตสํานึกและรว่มอนุรักษ์ 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จํานวน 4 โครงการ 

ได้แก่ 

 1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายโครงการประเพณีของดีอําเภอสันทราย 

 2. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดงานไม้ดอกฯ 

 3. โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 

 4. โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) 

6. แนวนโยบายส่งเสรมิการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่การเป็นบัณฑติ  

   - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จํานวน 3 โครงการ

ได้แก่  

  1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

  2. โครงการส่งเสรมิปลูกจติสํานึกรักสถาบันครอบครัวและสถาบันสําคัญของชาติ  

  3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ในสังกัด สพฐ. 

7. แนวนโยบายส่งเสรมิคุณภาพและชีวติ เพื่อการเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

  - โครงการ /กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 

จํานวน 1 โครงการ 

8. แนวนโยบายส่งเสรมิ สนับสนุนดูแลอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จํานวน 1 โครงการ 

9. ภารกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์  จํานวน 1 โครงการ 

 สรุป ส.2 สรา้งคน 

 **ด าเนินการในปี 2558  จ านวน  15 โครงการ/กิจกรรม 

 -  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   จ านวน 14 โครงการ/กิจกรรม 

 - (อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน - โครงการ/กิจกรรม  

 - ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 

 ส.๓  สร้างบริการ   

๑. บรกิารรับ-ส่ง ผู้ปวุยและผู้ปวุยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

  - ดําเนินการจัดซื้อรถกูชี้พ-กูภ้ัย ไว้บริการรับ-ส่งผู้ปุวย ตลอด 24 ช่ัวโมง ด าเนินการ

แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค ์  จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 
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๒. คลินิกเคลื่อนที่สุขภาพที่ดีสู่ชุมชน สําหรับประชาชนและผู้สูงวัย 

  - โครงการ/กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๓. สรา้งสุขนิสัย และเพิ่มสวัสดิการเงินออม เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนสรา้งนิสัยการออม                  

และเพิ่มสวัสดิการเงินออม 

  - โครงการ/กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธกีาร) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๔. สรา้งเสริมการมีสวนสุขภาพและเครื่องออกกําลังกายทุกหมู่บา้น 

  - โครงการ/กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๕. ตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พกิาร และส่งเสรมิอาชีพผูพ้ิการ 

  - โครงการ/กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) 

จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม 

๖. มีตู้ยาสามัญประจําบ้าน 

  - โครงการ/กจิกรรม ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) 

จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม 

๗. งานบรหิาร อื่น ๆ  

  - ได้ดําเนินโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค ์จํานวน 2 โครงการ 

 สรุป ส.3 สร้างบริการ 

 **ด าเนินการในปี 2558  จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม 

 -  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

 - (อยู่ระหว่างด าเนินการ)       จ านวน - โครงการ/กิจกรรม  

 - ยังไม่ดําเนินการ (อยู่ในขั้นตอนศึกษารายละเอียด และวิธีการ) จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 

 

  จากการที่ดิฉัน นางสุพิศ  เถียรทิม นายกเทศมนตรตีําบล หนองหาร ได้แถลงนโยบาย

ต่อสภาเทศบาลตําบลหนองหาร  และจากการนํานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ           

ในระดับหนึ่ง นอกจากทําให้เทศบาลตําบล หนองหาร มีความเจริญก้าวหน้า  เกิดการมีส่วนร่วม

ในการดําเนินกจิกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน  และสิ่งที่สําคัญทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล               

ตําบลหนองหาร มีคุณภาพชีวติที่ดี  มีความปลอดภัย  มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน                   

ดิฉันในฐานะผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหาร ขอขอบคุณทุกทา่นที่ได้มีส่วนรว่มกับความสําเร็จ

ที่เกดิขึน้ในท้องถิ่นของพวกเรา  และพรอ้มที่จะมุ่งมั่นรว่มกันพัฒนาท้องถิ่นนีใ้ห้มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 4             

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4               

คร้ังที่ 1 ประจําปี 2558 มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอเชิญ คะ่… (เว้นนิดหน่อย )... ถา้ไม่มี

เลขานุการสภาดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 

76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหาร  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 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 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ .ศ. 2559 (หมวด 2 การ

ประชุม ข้อ 21) 

เลขานุการสภาฯ  ในระเบียบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น                     

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

การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระย ะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป                    

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น                

นําปรกึษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมขอเชญิประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  ฝุายสภาได้หารอืกันเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรกําหนดสมัยประชุม ประจําปี พ .ศ. 

2559 จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 

  สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 

  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

  ถา้มีเรื่องจําเป็น หรือเรง่ด่วนให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาก็สามารถเปิดประชุมสมัย

วิสามัญได้ มีสมาชิกท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แกไ้ขอีกหรือไม่ ...( เว้นนิดหน่อย )....... ถา้ไม่มี                    

ให้เลขา ฯ ดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 

76 ของระเบียบ ฯ) 
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เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี                 

พ.ศ. 2559 การลงมติ ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 

(1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม “เห็นชอบ” ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

  5.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ .ศ. 2560       

(หมวด 2 การประชุม ข้อ 21) 

เลขานุการสภาฯ  ในการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ .ศ . 2560                     

สภาเทศบาลฯ จะต้องกําหนดไว้ล่วงหน้า ตามระเบยีบข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย             

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

ตามที่ได้ช้ีแจงในเบื้องต้นไปแล้วนั้น ขอเชิญประธานสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ  สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ .ศ. 2560               

ได้หารอืแล้วโดยจะกําหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ .ศ . 2560                        

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

ดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 76                   

ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุ ม สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจําปี พ .ศ. 2560 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ     

(ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม “เห็นชอบ” ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

  5.3 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบรับโอนกรรมสทิธิ์ท่ีดินโฉนดเลขที่ เลขท่ี 

102260 ระวาง 4846 IV 294 เลขท่ีดิน 137 เล่มที่ 1023 หน้า 60 หน้าส ารวจ 

16121 เนื้อท่ี 1 งาน ของนางโสพัฒนา สิทธสิังข์ เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  

ประธานสภาฯ  วาระต่อไปตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหารได้เสนอมาพิจารณา                   

ขอความเห็นชอบรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 70935 เลขที่ดิน 71 หน้าสํารวจ 9684 

ระวาง 4846 IV0294 ของนางโสพัฒนา สิทธิสังข์ เพื่อกอ่สรา้งประปาหมู่บา้น ขอเชิญ                 

ฝุายบรหิารช้ีแจงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  ตามที่ นางโสพัฒนา สิทธิสังข์ ได้ดําเนินการแบง่แยกที่ดินในนามเดิมแปลงโฉนดเลขที่ 

70935 เลขที่ดิน 71 หน้าสํารวจ 9684 ระวาง 4846 IV0294 แบ่งแยกเป็นโฉนดที่ดิน

เลขที่ 102260 ระวาง 4846 IV 294 เลขที่ดิน 137 เล่มที่ 1023 หน้า 60 หน้าสํารวจ 

16121 เนือ้ที่ 1 งาน และมีความประสงคจ์ะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับเทศบาลตําบลหนอง

หารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน  
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  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 

8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) บททั่วไป ข้อ9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงาน

การบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถา้

การกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา

พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา (รายละเอียดเอกสารท่ีดินตามท่ี

แจกให้ในท่ีประชุม) 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรตีําบลหนองหารที่ได้ช้ีแจง  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย              

และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย )....... ถา้ไม่มีให้เลขา  ฯ ดําเนินการตรวจสอบดูว่า                

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน                

โฉนดเลขที่ 102260 ระวาง 4846 IV 294 เลขที่ดิน 137 เล่มที่ 1023 หน้า 60                  

หน้าสํารวจ 16121 จํานวน 1 งาน ของนางโส พัฒนา สิทธิสังข์ เพื่อกอ่สรา้ง ประปาหมู่บา้น 

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ 

ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม “เห็นชอบ” ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

  5.4 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและ

วิทยุ (แผนงานเคหะ และชุมชน) เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 800 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง 

เพาเวอรแ์บบปรีแอมป์กํา ลังขับ 30 วัตต์ จํานวน 4 เครื่อง และสายดรอปวายด์ขนาด 2x0.9 

ตารางมิลลิเมตร รวมงบประมาณทั้งสิน้ จํานวน 402,694 บาท (-สี่แสนสองพันหกรอ้ยเก้า

สิบสี่บาทถว้น-.) 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้สมาชิกสภา               

ได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผลประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญฝาุยบรหิาร                

อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด  ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  ตามที่ เทศบาลตําบลหนองหารได้ดําเนินการติดตั้งเสียงตามสายตามจุดต่าง ๆ ภายใน

เขตรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 5 หมู่บา้น เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของ

เทศบาลฯ ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบ 

  แต่ปัจจุบันเครื่องขยายเสียงของระบบเสียงตามสายแต่ละหมู่บา้นมีอายุการใช้ง านกวา่ 

10 ปี ต้องดําเนินการซอ่มแซมบ่อยคร้ัง บางจุดชํารุดไม่สามารถซอ่มแซมได้ และตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายนี้

เพื่อซื่อเคร่ืองขยายเสียงระบบเสียงตามสายไว้ จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 
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  โดยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. 2541 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดิน และ

สิ่งก่อสรา้งที่ทําให้ลักษณะปรมิาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ

อนุมัติของสภาท้องถิ่น (รายละเอียดของครุภัณฑ์ตามเอกสารท่ีแจกให้ในที่ประชุม) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย)....... 

สท.โชติอนัตน์  ในบันทึกข้อความส่วนราชการในข้อพิจารณา จะดําเนินการเพยีงแค่ 4 หมู่บา้น ในส่วน

ของหมู่ที่ 1 จะเป็นการเพิ่มแค่ตัว ฮอรน์  ดังนั้นถ้าจะเพิ่มหมู่ 1 ในการดําเนินการด้วยจะได้

หรือไม่ อย่างไร 

ปลัดมงคล  ที่ขอโอนงบประมาณในคร้ังนี้ จะจัดซื้อเครื่องแอ มป์จํานวน  4 เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์

โดยเป็นการซือ้เครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่มีอยู่เดิม สําหรับหมู่ที่ 1 ในการซอ่ม แซมจะเป็นใน

ส่วนของวัสดุ โดยเทศบาลตําบลหนองหารได้ดําเนินการจัดซื้อไว้เรยีบรอ้ยแล้ว เหลือเพยีงให้

เจา้หน้าที่ออกไปดําเนินการซอ่มแซมให้ จึงไม่ได้เอาใส่ไว้ในรายการที่จะทําการจัดซื้อในคร้ังนี้ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ ...( เว้นนิดหน่อย ).......                 

ถา้ไม่มี ให้เลขา  ฯ ดําเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  

(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ เห็นชอบให้อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี                  

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 

(แผนงานเคหะ และชุมชน ) เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 800 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง 

เพาเวอรแ์บบปรีแอมป์กําลังขับ 30 วัตต์ จํานวน 4 เครื่อง และสายดรอปวายด์ขนาด                

2x0.9 ตารางมิลลิเมตร รวมงบประมาณทั้งสิน้ จํานวน 402,694 บาท (-สี่แสนสองพันหก

รอ้ยเก้าสิบสี่บาทถว้น- .) การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ 

(ข้อ 74 (1)ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม “เห็นชอบ” ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที 

  5.5 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 

(แผนงานสาธารณสุข ) เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พรอ้มกระจก จํานวน 1 ตัว 

งบประมาณ 4,500 บาท (-สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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  5.6 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 

(แผนงานบรหิารงานคลัง ) เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กทรงสูงแบบทบึ ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู้                   

(ราคา 3,300 บาท) และเก้าอี้ทํางานพนักพงิต่ําแบบมีล้อ จํานวน 1 ตัว (ราคา 1,500 บาท) 

รวมงบประมาณ จํานวน 4,800 บาท (-สี่พันแปดรอ้ยบาทถ้วน.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

  5.7 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 

(งานการศึกษา-ศพด.หนองหาร) เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พรอ้มกระจก จํานวน 

2 ตัว และเก้าอีท้ํางานพนักพงิสูงแบบมีล้อ  จํานวน 2 ตัว รวมงบประมาณ จํานวน 12,000 

บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

  5.8 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์                   

ไฟฟูาและวิทยุ (งานการศึกษา- ศพด .หนองหาร ) เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวดีี แบบมีระบบ                     

ขยายเสียงในตัวพรอ้มลําโพง จํานวน 3 ชุด งบประมาณ  จํานวน 8,340 บาท (-แปดพันสาม

รอ้ยสี่สิบบาทถว้น.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

  5.9 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ (งานการศึกษา- ศพด .หนองหาร ) เพื่อจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 32 นิว้ 

จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณจํานวน 21,870 บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันแปดรอ้ยเจ็ดสิบบาท

ถว้น.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
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  5.10  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว (งานการศึกษา-ศพด.หนองหาร) เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 7.5 กโิลกรัม จํานวน 

1 เครื่อง (ราคา 4,590 บาท) และตู้เย็น ขนาด 5 ควิ จํานวน 1 เครื่อง (ราคา 5,200 บาท) 

งบประมาณจํานวน 9,790 บาท (-เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถว้น.-) 

นายกสุพิศ  ขอถอดญัตตินี้ออกจากที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2559 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

  5.11 ญัตติการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ได้แก่ รายการจ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์อ านวยการ

ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) โครงการขอรับเงิน

อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและแกไ้ขปั ญหายาเสพติดประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณจํานวน 40,000.- บาท  

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการจ่ายเงินอุดหนุนให้

ศูนย์อํานวยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ .ปส .จ .ชม .)                     

เพื่อให้สมาชิกสภ าได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผลประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ               

ฝุายบรหิาร อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด  ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการปอูงกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอสันทราย ได้รับแจง้จาก

ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม) ว่าได้จัดทํา

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจําปี

งบประมาณ พ .ศ. 2559 ในวงเงินทั้งสิน้ 8,305,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

นโยบายและยุทธศาสตรข์องรัฐบาล ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องรว่มกันดําเนินการ ให้

ประสบความสําเร็จโดยเร็ว ให้การปอูงกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่สามารถขัดเคลื่อน

การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัต ถุประสงค ์โดยจะขอรับเงินอุดหนุนจาก

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และให้ปรับกจิกรรมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2559 โดยถอืปฏิบัติตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 

และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

  และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่ายนี ้จึงขอเสนอในที่ประชุมสภาฯ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2541 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้งที่ทําให้

ลักษณะปรมิาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น (รายละเอียดของโครงการตามเอกสารท่ีแจกให้ในที่ประชุม) 
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ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรตีําบลหนองหารที่ได้ช้ีแจง  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย              

และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ ...(เว้นนิดหน่อย )....... ถา้ไม่มีให้เลขา  ฯ ดําเนินการตรวจสอบดูว่า                

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ รายการจ่ายเงินอุดหนุนให้

ศูนย์อํานวยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใ หม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) โครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2559 จํานวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณจํานวน 40,000.- บาท การลงมติออก

เสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ 

ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม “เห็นชอบ” ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

สท.ณเรศ  - สอบถามความคบืหน้าเรื่องการซอ่มแซมผิวจราจรบริเวณถนนตรงข้ามน้ําดื่มรชิ   

และการทําลูกระนาดเพิ่มเติมบรเิวณ 4 แยกหน้าศาลาอยู่ดีมีสุข (ปฺอก 4) 

นายกสุพิศ  -  กรณีการซ่อมแซมถนนหน้าน้ําดื่มรชิมีจุดชํารุดแค ่ 1 จุด อีกทั้งบรเิวณดังกล่าวเป็น

ถนนลาดยาง ดังนั้นในการซอ่มแซมจึงต้องนํายางมะตอยมาลง ซึ่งในการจัดซื้อนั้นไม่มีขายเป็น

จํานวนน้อย  

ปลัดมงคล  - สําหรับการจัดทําลูกระนาด หรือการทําเนินต่าง ๆ ตามกฎหมายจราจรไม่ให้ทํานอก

เสียจากเป็นถนนส่วนบุคคล สําหรับกรณขีองส่วนราชการไปดําเนินการจัดทําถ้าเกดิอุบัติเหตุ

จากเนิน หรือลูกระนาดที่ส่วนราชการได้ทําไว้ถือว่าส่วนราชการมีความผิด ต้องรับผดิชอบ ใน

ส่วนนีจ้ึงไม่ได้พิจารณาจัดทําให้  

นายอนุชา  - ถนนบรเิวณหน้าน้ําดื่มรชิเป็นถนนลาดยางฯ ของหน่วยงาน อบจ . ที่ได้มาดําเนินการ

ทําไว้ เนื่องจากพื้นที่ที่ชํารุดมีไม่มากจะให้หน่วยงานเจา้ของถนนเข้ามาดําเนินการซอ่มแซมให้ก็

ไม่มา อีกทั้งเคยนํายางสําเร็จรูปมาเทซอ่มแซมก็มีอายุการใช้งานไม่นาน แต่จ ะหาวิธีมา

ดําเนินการซอ่มแซมให้ 

สท.โชติอนันต์  -  ถนนบรเิวณทางเข้าบ้านเอือ้อาทร(หนองหาร) หลังจากที่ทางเทศบาลฯ ได้ดําเนินการ

เทคอนกรีตให้เรยีบรอ้ยแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน บรเิวณทางเบี่ยงชํารุดอีกแล้ว เป็นหลุม 

สท.ณเรศ  -  ถนนบรเิวณหน้าคา่ย ตชด .ที่ 33 มีกิ่งไม้ฉ่ําฉา  ยื่นโดนสายไฟจํานวนมาก เคยได้

ดําเนินการไปแล้ว 1 คร้ัง โดยทางเทศบาลฯ แจ้งว่าในส่วนนีเ้ป็นเรื่องของการไฟฟูา แต่การ

ไฟฟูาก็แจง้ว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ จึงได้ฝากมายัง สท. แจ้งให้ผู้บริหารช่วยดําเนินการแก้ไข 

นายยงยุทธ  - แจ้งเรื่องถนนชํารุดซอยห้วยทรายทาง ซึ่งเป็นถนนเช่ือมต่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1 

นายอนุชา  - ในส่วนของการซอ่มแซมถนนจะออกสํารวจและดําเนินการแก้ไขให้ 
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นายจิรัฎฐ์  - ขอสอบถามไปยังฝุายบรหิาร หากเกดิกรณีเรง่ด่วน ชาวบ้านมีเรื่องเดือดรอ้น 

อยากจะขอให้หน่วยงานราชการเข้าชว่ย อยากจะขอให้คํานึงถึงความต้องการของชาวบ้าน แต่ก็

ทราบปัญหาของเทศบาลฯ เนื่องจากเทศบาลมีเจ้าหน้าที่พนักงานจํานวนน้อย บางคร้ังจึงไม่

สามารถออกให้ความช่วยเหลือได้ทัง้หมด 

  -  แจ้งเรื่องปัญหาไฟกิ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 

นายกสุพิศ  -  ในกรณีของการซอ่มแซมไฟกิ่ง หรือเสียงตามสาย หรือขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 

อยากจะขอให้แจ้ง สท.ในเขตพื้นที่ เพื่อที่ สท. จะได้เข้ามาเขียนคํารอ้งที่เทศบาลฯ และเทศบาล

จะได้ออกไปดําเนินการแก้ไขให้  

ดต.สมยศ  - สอบถามที่ดินบรเิวณบา้นศิโยนไม่ทราบว่ามีเจ้าของหรือไม่ เนื่องจากหากเกดิกรณี 

ไฟไหม้อาจจะกอ่ให้เกดิความเสียหายมาก 

นายกสุพิศ  - สําหรับที่ดินบรเิวณบา้นศิโยนขอให้ประสานไปยัง นางวารุณ ีณ น่าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลใน

ส่วนของที่ดินดังกล่าว 

นายใจ๋มา  -  แจ้งเรื่องกจิกรรมธรรมสัญจรของหมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ ์

นางปรศินา  - สอบถามเรื่องการฉดียาพิษสุนัขบ้า 

ปลัดมงคล  - สําหรับกรณกีารจัดหาวัคซนีปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีหน่วยงาน สตง .คัดคา้นว่า

ไม่ใชภ่าระหน้าที่ของเทศบาลฯ ซึ่งเทศบาลไม่สามารถจัดซื้อได้ โดยเดิมที่ได้มานั้นได้รับมาจาก 

อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนีย้งัมีปัญหากับ สตง. อยู่ ในส่วนนีสุ้นัขที่มีเจา้ของสามารถนําสุนัข

ไปฉดีวัคซนีฟรขีองจังหวัดได้ วันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหนึ่ง และสุนัขจรจัดที่

ไม่มีเจา้ของเทศบาลฯ จะดําเนินการดูแลเอง 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกทา่นที่เสียสละเวลาเข้ารว่มการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังนี ้                   

และขออํานวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ  ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี                       

พ.ศ. 2559 ปิดการประชุม คะ่ 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น 

 (ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อินยา)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ ์ 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)  สมศักดิ์  กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทุใสตระกูล 

 


