
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 1 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 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         ณรงคศ์ักดิ์ 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 ์ อินทุใสตระกูล 

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 ดงร าคาญ 

9. นายจนัทรแ์กว้ 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. นางสุพศิ เถียรทิม  นายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร   สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายพุฒ อุทาเลิศ  รองนายกเทศมนตรฯี    พุฒ  อุทาเลิศ 

3. นางพัทธนันท ์ อุ่นใจ  รองนายกเทศมนตรฯี    พัทธนันท ์อุ่นใจ 

4. นายบุญเรอืง โปธาเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี    บุญเรอืง โปธาเจริญ 

5. นางสาวทศันยี ์ แกว้ยัง  ผู้อ านวยการกองคลัง    ทัศนีย ์ แกว้ยงั 

6. นายมงคล รักษ์เลิศวงศ ์ ปลัดเทศบาล     มงคล  รักษ์เลิศวงศ ์

7. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผู้อ านวยการกองช่าง    เอกลักษณ ์ ตนยอม 

8. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ธวัชพงศ์  หิรัญบดนิทร ์

9. นายจิรัฐฎ์ มลิพัฒน ์ ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่8    จิรัฐฎ์  มลิพัฒน ์

10. นายยงยุทธ สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่7    ยงยุทธ  สงวน 

11. นายมานพ จ าปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที ่13    มานพ  จ าปา 

12. ดต.สมยศ มะโนแสน ประธานผูสู้งอายหุมู ่7    ดต.สมยศ มะโนแสน 

13. นางปรศินา ปักษณิ  ประธาน อสม.หมู ่7    ปรศินา  ปักษณิ 

14. นางสาวสุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บนัทึกข้อมลู    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 
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เริ่มประชุมเวลา 08.15 น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลา  08.15 น. เชิญนางวันทนา  มงคล  ประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและเปิดประชุมสภาเทศบาล  พรอ้มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 2             

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 ญัตติ เสนอเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนภารกิจงาน                   

ควบคุมไฟป่า 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบการรับ

โอนภารกิจงานควบคุมไฟป่า เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบถึงหลักการ และเหตุผลประกอบ                

การพิจารณา จึงขอเรียนเชิญฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียด                   

ขอเชิญค่ะ 

นายกสุพิศ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้มีหนังสือมายังเทศบาลฯ ให้พิจารณา

ลงนามในบันทึกการส่งมอบ-รับมอบ การถา่ยโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่า โดยในท้องที่จังหวัด

เชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน ได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลไปแล้วจ านวน 124 อปท. และยังไม่ได้รับมอบอีกจ านวน 22 อปท. จึงได้น าเรื่องนี้เข้าที่

ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนภารกิจควบคุมไฟป่า รายละเอียดตาม

เอกสารที่แจกให้ในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลหนองหารที่ได้ชี้แจง  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย              

และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 

สท.ณเรศ  สอบถามความพร้อมของเทศบาลฯ ในการรับโอนภารกิจควบคุมไฟป่ามา ในส่วนของ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินการ เนื่องจากมีพื้นที่ป่าในเขตเทศบาล

ต าบลหนองหารจ านวน 8,687 ไร่ 

ปลัดมงคล  ในการรับมอบภารกิจควบคุมไฟป่าเคยได้น าเข้าที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ขณะนั้นมีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ชะลอการรับโอน รวมทั้งมติ

ที่ประชุมสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ด้วย  
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  ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 กรมป่าไม้จึงได้ยื่นเรื่องเข้ามาให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองหารก็ยังไม่พร้อมในส่วนของบุคลากร และงบประมาณใน

การดูแล อาจจะท าให้ท างานล าบากถ้าภารกิจควบคุมไฟป่าเป็นของเทศบาล แต่พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นของกรมป่าไม้ แต่ถา้เกิดกรณเีหตุไฟไหม้ในพืน้ที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องออกไปชว่ยดับไฟ

รว่มกับชาวบ้านอยู่แล้ว  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย).......ถ้าไม่มีให้เลขา ฯ 

ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุมหรือไม่  (ตามข้อ 76 ของ

ระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ  จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนภารกิจงานควบคุม              

ไฟป่า การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)  ของ

ระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

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

ฯลฯ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ  

ฯลฯ 

   

รองประธานสภาฯ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลในครั้ งนี ้                   

และขออ านวยพรให้ทุกท่านได้ประสบพบสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการ และในการนี้ให้ทุกท่าน

เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี                      

พ.ศ. 2559 ปิดการประชุม ครับ 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น 

(ลงชื่อ)                 โชคชัย  อินย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

      (นายโชคชัย  อนิยา)  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 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)  สมศักดิ ์ กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศกัดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อนิทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันต ์ อนิทุใสตระกูล 

 


