
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 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         ณรงค์ศักดิ์ 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 ์ อินทุใส

ตระกูล 

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 ดง

ร าคาญ 

9.นายจันทรแ์กว้ ปัญญาเป็ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       จันทรแ์กว้ ปัญญา

เป็ง  

10.นายกฤษณะ ปารมี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2       กฤษณะ ปารมี 

11. นายโชคชัย อินยา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร        โชคชัย  อินยา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพศิ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี           สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ  อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรี          พุฒ  อุทาเลศิ 

3. นางพัทธนันท ์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี          พัทธนนัท์  อุ่นใจ 

4. นายทินน ์  สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรฯี         ทินน ์ สมณะ 

5. นายบุญเรอืง  โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี          บุญเรอืง โปธาเจริญ 

6. นายมงคล  รักษ์เลิศวงศ ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหาร         มงคล รักษ์เลิศวงศ ์

7. นส.ทัศนยี ์  แกว้ยัง  ผอ.กองคลงั                     ทัศนีย ์ แกว้ยงั 

8. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผอ.กองช่าง           เอกลักษณ ์ตนยอม 

9. นายมานพ  จ าปา     ผู้ใหญ่บา้นหมู ่13                     มานพ  จ าปา 

10.น.ส.วราภรณ์           ศรธีิ                บนัทึกข้อมลู                                              วราภรณ ์ศรีธ ิ
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เลขานุการ (ด าเนินการ)  - เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุม เลขาตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อ

ปรากฏว่ามาครบองค์ประชุมแลว้ (ตามข้อ 25 ของระเบียบ ฯ) 

      (กล่าว)   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม เพื่อจะได้           

ด าเนนิการตามระเบียบวาระการประชุม ฯ 

            - เรียนเชิญ  ท่านวันทนา  มงคล  ประธานสภาเทศบาล ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ   

รัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล  พร้อมด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ฯ  เรยีนเชิญครับ 
 

ประธานสภา ฯ (ปฏิบัติ) -  เดินมา กดเปิดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเดินกลับเข้ามาประจ าที่นั่ง          
 

ประธานสภา ฯ (กล่าว)  -  เมื่อเข้ามาประจ าที่นั่งแล้ว   

- เรียน ท่านนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหาร ,สมาชิกสภา

เทศบาล ฯ  ที่ปรึกษา, เลขา, ผูใ้หญ่บ้าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

- เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร มาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  

1/2559 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ                      

    สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 30 สงิหาคม 2559 

ประธานสภา (กล่าว)  ขอเชิญสมาชิก ฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3                 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อความ หรอืไม่  ขอเชญิค่ะ  (ทิง้ช่วงเวลาใหท้ี่ประชุมตรวจรายงาน) 
 

ที่ประชุม - ตรวจรายงาน (มี/ ไม่มี) 

ประธานสภา (กล่าว)     ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์

ประชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 
 

เลขานุการ (กล่าว)   - จากการตรวจสอบ ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   

ลขานุการสภาฯ จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 
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ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 การลงมติออกเสียงลงคะแนน

โดยเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอ

เชิญค่ะ 

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

เสียง  

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ  

  3.1 การพิจารณาญัตติแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ชีแ้จง เชิญค่ะ 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ                       

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อการประชุม               

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559                   

จ านวน 5 ท่าน และที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ส าหรับผู้ที่

ต้องการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 

2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. 

รวมเป็นระยะเวลา 27 ช่ัวโมง ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารท่าน

ใดมายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จึงได้ประชุมและพิจารณา แล้วมีมติว่าไม่มี

การแก้ไข หรือเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จึงให้คงรา่งเดิมไว้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

          5.1.1 วาระที่ 2 การแปรญัตติ 

นายประยรู กองเงิน 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ 



เลขานุการสภา  ในวันนีจ้ะเป็นการพจิารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2560 วาระที ่2 การแปรญัตติ ขอเชญิคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
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คณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร และผู้เข้าร่วมประชุม              

ทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ                       

รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อการประชุม               

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559                   

จ านวน 5 ท่าน และที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ส าหรับผู้ที่

ต้องการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 

2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น. 

รวมเป็นระยะเวลา 27 ช่ัวโมง ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหารท่าน

ใดมายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

  ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จึงได้ประชุมและพิจารณา แล้วมีมติว่าไม่มี

การแก้ไข หรือเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จึงให้คงรา่งเดิมไว้ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายประยูร กองเงิน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้ชี้แจง 

ในวาระแปรญัตตินี้ ถ้าไม่มีผู้แปรญัตติ และกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้คงร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดิมไว้ วาระนี้จึงไม่มี

การลงมติใด ๆ  

5.1.2  วาระท่ี 3 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

ในวาระที่ 3               ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี

การอภิปราย ถา้มีเหตุอันสมควร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่เชิญค่ะ.....(เว้นนิด

หน่อย)........ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้มีการอภิปราย..... ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิก

สภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

นายประยรู กองเงิน 
ประธานคณะกรรมการ 

แปรญตัติฯ 



เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม ฯ ลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการ

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

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

เสียง 

ประธานสภาฯ   ผลการลงมติสภาเทศบาลต าบลหนองหารเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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   5.2 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งรายการใหม่  ได้แก่ โครงการก่อสร้างประปา

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) งบประมาณ

จ านวน 1,459,000 บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเกา้พันบาทถว้น.-) 

ประธานสภาฯ   ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) งบประมาณจ านวน 

1,459,000 บาท เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดขอเชิญฝา่ยบรหิารช้ีแจง ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ   ตามที่ เทศบาลต าบลหนองหารได้รับมอบโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากนางโส

พัฒนา  สิทธิสังข์ เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนบ้านดอยน้อยพัฒนา 

หมู่ที่ 13                  (ป๊อกใน) ประสบกับปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของชาวบ้าน ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ มีโครงการที่เทศบาล

ต าบลหนองหารได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ไว้หลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จึงขอเสนอมายังที่ประชุมสภาพิจารณา

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งรายการ

ใหม่ ได้แก่ โครงการกอ่สรา้งประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอย

น้อยพัฒนา (ป๊อกใน) งบประมาณจ านวน 1,459,000 บาท (รายละเอียดโครงการที่

ขอโอนตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม) 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลหนองหารที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย).......ถ้าไม่มี ให้เลขา ฯ ด าเนินการ



ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยูค่รบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ 

ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ                    

พ.ศ. 2559 เพื่อตั้งรายการใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

ขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา (ป๊อกใน) งบประมาณจ านวน 1,459,000 

บาท การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) 

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “อนุมัต”ิ  ด้วยเสยีง 10 เสียง ไม่อนุมัติ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 

เสียง  
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. 

   5.3 ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาขอกันเงินเบิกจ่ายตัดปีงบประมาณ จ านวน                  

10 โครงการ งบประมาณจ านวน 1,966,000 บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่น

หกพัน              บาทถ้วน.-) 

   1) โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย คสล.ถนนซอยบ้านอาจารย์วิทูน หมู่ที่ 1                       

บ้านแม่เตาไห งบประมาณจ านวน 113,700 บาท 

   2) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอยรักเร่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร งบประมาณ

จ านวน 100,300 บาท 
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   3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสี่แยกโรงเก็บของบ้านท่าโป่งถึงบ้าน                        

นายอุทัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร งบประมาณจ านวน 165,100 บาท 

   4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างตลาดหนองหาร หมู่ที่ 7 บ้านหนอง

หาร งบประมาณจ านวน 165,700 บาท 

   5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างตลาดหนองหาร (ปากทาง) หมู่ที่ 7                      

บ้านหนองหาร งบประมาณ จ านวน 67,600 บาท 

   6) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอยข้างสวนนงนุชด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 10               

บ้านเกษตรใหม่ งบประมาณ จ านวน 165,000 บาท 

   7) โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างสวนนงนุชด้าน                       

ทิศตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ งบประมาณจ านวน 269,500 บาท 

   8) โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย คสล.ซอยข้างสวนนงนุชด้านทิศใต้ หมู่ที่ 10                

บ้านเกษตรใหม่ งบประมาณจ านวน 303,100 บาท 

   9) โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย คสล.ถนนซอยหมู่บ้านพัฒนา หมู่ที่ 13                       

บ้านดอยน้อยพัฒนา งบประมาณจ านวน 448,000 บาท 



   10) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยทุ่งแสงทอง (ต้นซอย) หมู่ที่ 

1  บ้านแม่เตาไห งบประมาณจ านวน 168,000 บาท 

ประธานสภาฯ   เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบในรายละเอียด ขอเชิญฝา่ยบรหิารช้ีแจง ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ   ขอมอบหมายให้นายมงคล รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหารเป็นผู้

ชีแ้จง 

ปลัดมงคล   โครงการที่กล่าวมาข้างต้น 9 โครงการแรก คือ โครงการที่ฝ่ายบริหารขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งรายการใหม่ เมื่อ

คราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2559 และ               อีก 1 โครงการคือโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ซึ่งคาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทัน

กอ่นวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงขอกันเงินไว้ก่อน  

   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสรา้ง ยังมิได้ก่อหนีผู้กพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จา่ยเงินนัน้ต่อไปอีก ให้องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนมุัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นไดอ้ีกไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 

   ดังนั้น จึงต้องน าเรื่องขอกันเงินเบิกจ่ายตัดปีงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ 

ให้สภาพิจารณาลงมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณนายมงคล รักษ์เลิศวงศ์ ปลัดเทศบาลต าบลหนองหารที่ได้ชี้แจง มี

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย).......ถ้าไม่มี ให้

เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่ (ตาม

ข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 
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เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติกันเงินเบิกจ่ายตัดปีงบประมาณ จ านวน 10 

โครงการ งบประมาณจ านวน 1,966,000 บาท การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดย

เปิดเผย โดยการ              ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ ฯ) โปรดลง

มติ ขอเชิญค่ะ 

มติท่ีประชุม   “อนุมัต”ิ  ด้วยเสยีง 10 เสยีง ไม่อนุมัติ – เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 

เสียง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  



สท.ณรงค์ศักดิ ์  - สอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาเสียงตามสายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านดอย

น้อยพัฒนา 

นายเอกลักษณ์  - ได้ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองหารออกซ่อมแซมตามใบค าร้อง แต่

เนื่องจากมีงานอื่นเข้ามาอาจท าให้เกดิความล่าชา้ได้ 

สท.ณเรศ  - เสียงตามสายของหมู่ที่ 7 ได้ด าเนินการเปลี่ยนล าโพงเรียบร้อยแล้ว ปรากฏ

ว่าระยะเสียงที่กระจายออกไปเสียงไม่ค่อยดัง และอยากจะขอติดตั้งล าโพงเพิ่มตรง

บรเิวณปากทางซอยสีขาวหันไปด้านทิศตะวันตก 1 ตัว และบริเวณบ้านอดีตก านันนภา 

สุทธาวาสน์ อีก 1 ตัวเนื่องจากไม่ค่อยได้ยินและไม่ครอบคลุม  

รองพัทธนันท์  - แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนอง

หาร                  โดยจากเดิมเทศบาลจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาทพร้อมแจกถุง

ขยะที่มีตราเทศบาลจ านวน 4 ใบ แต่ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 คือเดือนตุลาคม

เป็นต้นไป จะด าเนินการโดยจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเท่านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และจะมีการออกประชุม

ประชาคมไปยังหมู่บา้นต่าง ๆ เพื่อท าความเข้าใจ ซึ่งในเบื้องต้นได้มีชาวบ้านสนใจสมัคร

เข้าร่วมเพื่อจัดเก็บขยะ และเทศบาลต าบลหนองหาร                     ก็ได้ด าเนินการ

แจกสติ๊กเกอร์ไว้ส าหรับครัวเรอืนที่เข้าร่วมแล้ว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.05 น 

(ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินยา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อนิยา) 

   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2559 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  ประธานกรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 
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(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 



 

 

(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศกัดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อนิทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันต ์อินทใุสตระกูล 

 
 

 


