
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังท่ี 1 

วันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  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 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพิศ  เถียรทิม  นายกเทศมนตรฯี     สุพิศ  เถียรทิม 

2. นายเรืองเดช  ชัยหงษ์  รองนายกเทศมนตร ี   เรืองเดช  ชัยหงส ์

3. นายทินน์  สมณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรฯี   ทินน์  สมณะ 

4. นายพุฒ  อุทาเลิศ  ที่ปรึกษานายกฯ     พุฒ  อุทาเลิศ 

5. นางวารุณ ี ณ น่าน  ประธาน อสม.หมู่ 7    วารุณ ีณ น่าน 

6. นางศิรดา  ธรรมรังษี ประธานผู้สูงอายุหมู่ 1    ศิรดา ธรรมรังษ ี

7. นางบุญเลือน  สงวน  รองประธานแม่บ้านหมู่ 7    บุญเลือน สงวน 

8. นางปรศินา  ปักษณิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 7    ปรศินา ปักษณิ 

9. นายยงยุทธ  สงวน  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 7    ยงยุทธ สงวน 

10. นางอ าไพ  ยาวิลาศ  รองประธานแม่บ้านหมู่ 8    อ าไพ ยาวิลาศ 

11. นายค า  สมศร ี ประธานสภาวฒันธรรมหมู่ที่ 13   ค า สมศร ี

12. นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์

13. นายจิรัฎฐ์  มลิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 8    จิรัฎฐ์ มลิพัฒน ์

14. นางพิสมร  บุญทา  ประธานผู้สูงอายุหมู่ 13    พิสมร บุญทา 

15. นางนิภา  ดวงรัตน์  รองประธานแม่บ้านหมู่ 13   นิภา ดวงรัตน ์

16. นายเอกลักษณ ์ ตนยอม  ผอ.กองช่าง     เอกลักษณ ์ตนยอม 

17. นายมานพ  จ าปา  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13    มานพ จ าปา 
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18. นายสมคิด   แข็งแรง  ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 1    สมคิด  แข็งแรง 

19. นส.ทัศนีย์  แกว้ยัง  ผอ.กองคลัง     ทัศนีย์  แกว้ยัง 

20. นส.สุดารัตน์ พัฒนเรอืงกุล เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล    สุดารัตน์ พัฒนเรืองกุล 

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 การเสียชีวิตของนายสุรสทิธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สท.เขต 1 

ประธานสภาฯ  แจ้งข่าวการเสียชีวติของนายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

เขต 1 และในกรณีนี้ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ                

หรือพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใด เทศบาลจะต้องด าเนินการจัดการเลือกตั้ง แต่เนื่องจาก

ประก าศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารทอ้งถิ่นเป็นการช่ัวคราว ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้ง ไปจนกวา่จะมี

ประกาศเปลี่ยนแปลง 

1.2 การจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 

ประธานสภาฯ  ขอแจ้งเก่ียวกับการจัดเก็บขยะในเขต พืน้ที่เทศบาลต าบลหนองหาร โดยผู้รับเหมา                  

จะมาด าเนินการเก็บขยะในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไหเอือ้อาทร           

หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก และหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ในวันเสาร ์ส าหรับวันอาทิตย์จะเก็บขยะ

ในพืน้ที่หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ บรเิวณธุดงคส์ถานล้านนา และบรเิวณค่าย กก.ตชด.ที่ 33  

1.3 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโอนย้ายมาใหม ่

ประธานสภาฯ  เทศบาลต าบลหนองหารได้รั บโอนย้ายเจา้หน้าที่สาธารณสุขคนใหม่ ได้แก่                  

นางสาวพิรุณลักษณ ์ วงวรรณ ต าแหน่ง นักวชิาการส่งเสรมิสุขภาพ จะ มาปฏิบัติงานดูแลด้าน

สาธารณสุข ผู้สูงอายุ อสม. ฯลฯ เป็นต้น 

1.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาและคุ้มครองท่ีดิน 

นายธวัชพงศ์  อ าเภอสันทรายได้ส่งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการการปฏิบัติ

หน้าที่ดูแลรักษา และคุม้ครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 122 

แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1              

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่ านได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1               

คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2558 มีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอเชิญ คะ่…ถา้ไม่มี ให้เลขา นุการสภา

ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามี สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบ องคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 76         

ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 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 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม เพื่อตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่ เทศบาลต าบลหนองหารได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน                 

การประชุมเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรา ยงานการประชุม จ านวน 7 ท่าน            

แต่เนื่องจากนายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1                    

ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเสียชวีิต และนายณรงคศ์ักดิ์ ดวงรัตน์ รองประธานสภาฯ                 

ได้มีหนังสือถงึประธานสภา โดยมีความประส งคจ์ะขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม เนื่องจาก ประกอบกจิการส่วนตัว ท าให้ไม่สามารตรวจรายงานการประชุม

ได้ ท าให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คงเหลือ 5 ท่าน ได้แก่ 

1. นางสาวเชษฐสุดา  เคหา สท.เขต 2 

2. นายประยูร  กองเงิน สท. เขต 1 

3. นายณเรศ  นาแกว้ สท.เขต 1 

4. นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน สท.เขต 1 

5. นายโชติอนันต์  อินทุใสตระกูล สท.เขต 1 
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ประธานสภา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพิ่มเติม             

อีกหรือไม่ ...... ถา้มีในการคัด เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม เพื่อตรวจรายงาน                 

การประชุม ข้อ 107 ภายใต้บังคับขอ้ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                   

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้รับเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้ องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกวา่สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี                   

ผู้รับรอง 

สท.โชติอนันต์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 

(แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ  103 (1) 

คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกวา่สามคนแต่ไม่เกนิ

เจ็ดคน  

  จึงขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จ านวน 5 ท่านตาม                 

ที่เหลือจากการคัดเลือกเมื่อคราว ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหา ร สมัยสามัญ คร้ังแรก   

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยไม่ต้องมีการเลือกใหม่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะ เสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ...( เว้นนิดหน่อย )....... ถา้ไม่มี              

ให้เลขา ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  (ตามข้อ 

76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ    จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น ขอมติท่ีประชุม  ฯ เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลหนองหาร จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  

1. นางสาวเชษฐสุดา  เคหา สท.เขต 2 

2. นายประยูร  กองเงิน สท. เขต 1 

3. นายณเรศ  นาแกว้ สท.เขต 1 

4. นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน สท.เขต 1 

5. นายโชติอนันต์  อินทุใสตระกูล สท.เขต 1 

การลงมติ ออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) 

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

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

 5.2 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล) จ านวน 1 รายการ 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อ ขอความเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงรายการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ  เพื่อให้สมาชิกสภา                  

ได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรี

ต าบลหนองหารอภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 
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นางสุพิศ  ขอมอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ชีแ้จง 

นายธวัชพงศ์  ตามที่ได้เสนอญัตตินี้เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 

1 คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2558 ไปแล้ วนั้น และมติที่ประชุมสภา

อนุมัติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง  

  แต่เนื่องจากมี เอกสารมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ที่ออกมาเมื่อวันที่                 

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงต้องน าเข้าในที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลง            

ค าชีแ้จงรายการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ให้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ออกมาใหม่ 

รายละเอียด ดังนี้ 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด               

อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

  1) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม (Compute core) จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 แกน               

(10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 2.7 GHz หรือ 

  2) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หน่วยความจ าแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 1.7 GHz หรือ 

  3) ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 2.7 GHz  

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกวา่ 500 GB 

จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิว้  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

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

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

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

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครอง

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

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดคา่ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้งที่ท าให้ลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด                      

มีข้อสงสัย และจะอภิปราย ข อเชญิคะ่ ...ถา้ไม่มี  ให้เลขานุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่า                     

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 
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เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ พิจารณาขอความ เห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงรายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล ) จ านวน 1 รายการ                      

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1) ของระเบียบ 

ฯ) โปรดลงมติ ขอเชิญค่ะ 

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

5.3 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์งาน

สาธารณสุข (เครื่องพ่นละอองฝอย) จ านวนเงิน 63,000 บาท 1 รายการ  

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อ ขอความเห็นชอบ ขอโอน

งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งานสาธารณสุข (เครื่องพ่นละอองฝอย ) จ านวนเงิน 63,000 บาท                 

1 รายการ เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอ

เรียนเชิญนายกเทศมนตรตี าบลหนองหารอภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

นางสุพิศ  ขอมอบหมายให้นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร ์หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ชีแ้จง 

นายธวัชพงศ์  เดิมเทศบาลต าบลหนองหา รได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2558 แผนงานการเกษตร งานส่งเสรมิการเกษตร งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพ่น หมอกควัน (หน้า 60/63) จ านวน 118,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

คา่จัดซื้อเครื่อง พ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง นั้น 

  เนื่องจากการพ่นแบบหมอกควันมีขอ้เสีย  คอือาจท าให้เป็นอุปสรรคต่อ การจราจรได้

หากน าไปพ่นในเขตชุมชน  และ อาจท าให้เกดิอันตรายจากความร้อนและคราบสกปรก                      

ที่ติดตามพื้น รวมทั้งเครื่องเรือนนอกจากนี้ยังมีคา่ใช้จา่ยในการใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่อง

ระยะยาวสูง  แต่การพ่นแบบฝอยละออง ไม่ท าให้เกดิอันตรายจากความร้อนและคราบสกปรก 

นอกจากนี้ค่าใช้จา่ยในการใช้งานและดูแลรักษาถูกกว่าการพ่นแบบหมอกควัน หากเปรยีบเทยีบ

ข้อดีและข้อเสียตลอด จนประสิทธิภาพของเครื่องพ่นทั้งสองแบบแล้ว พบว่าเครื่องพ่นแบบฝอย

ละอองจะมีข้อดีมากกว่า  ประกอบกับ องคก์ารอนามัยโลกแนะน าให้ใชเ้ทคนิค การพ่นแบบฝอย

ละเอียด ขนาดเม็ดน้ ายาที่พน่ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 – 27 um จึงจะมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการก าจัดแมลงบิน เพราะขนาดเม็ดยานีจ้ะลอยฟุ้งคลุมพืน้ที่ได้นาน และไปได้ไกลตาม

กระแสลมธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดราคากลาง รวมทั้งคุณลักษณะทั่วไป                     

และลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ (เครื่องพ่นละอองฝอย ) โดยมีจ านวน

ราคากลาง 63,000 บาท และรายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้    
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ลักษณะท่ัวไป 

- เป็นเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก ส าหรับก าจัดยุงและ

แมลงบินชนิดต่าง ๆ ท างานด้วยเคร่ืองยนต์เบนซนิแบบ   2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ท าให้ไม่เกดิ

การสูญเสียก าลัง 

- ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีระบบกันการสะเทอืนของเครื่องยนต์ 

- ระบบสตารท์เครื่องยนต์แบบลานกระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย

อิเล็กทรอนิกส์ 

- หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาอยู่ภา ยนอก หัวฉีดปรับอัตราการไหลได้ ไม่

น้อยกวา่  3 ระดับ 

- ชุดหัวฉีดท าจากสแตนเลส ทนทานต่อสารเคมี โดยมีจานเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่

ความเร็วรอบ ≥ 20,000 รอบ/นาที 

- ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มีค่า VMD ของเม็ดน้ ายา  ≥ 30 ไมครอน 

- ถังบรรจุน้ ายาขนาด ≥ 12 ลิตร ผลิตด้วยวัสดุช้ันเยี่ยม ทนต่อการกัดกรอ่นของน้ ายา

เคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี 

- ถังบรรจุน้ ามันเชือ้เพลิงต้องมีขนาด ≥ 1.4 ลิตร และไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกรอ่นสูง 

- ต้องผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข 

  -  ต้องมีหนังสือคู่มือการใช้ รวมทั้งชุดเคร่ืองมือซอ่มที่จ าเป็น 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ที่ได้ช้ีแจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด                      

มีข้อสงสัย และจะอภิปราย ข อเชญิคะ่ ...ถา้ไม่มี  ให้เลขานุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่า                     

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ   ดังนั้น ขอมติที่ประชุม ฯ พิจารณาขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

งานสาธารณสุข (เครื่องพ่นละอองฝอย ) จ านวนเงิน 63,000 บาท 1 รายการ การลงมติออก

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

ขอเชิญค่ะ 

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

5.4 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ สปก .4-01 ก. ในเขต                 

หมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนื้อท่ีประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(ท าประปาหมู่บ้าน) 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ 

สปก.4-01 ก. ในเขตหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชน               

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (ท าประปาหมู่บ้าน ) เพื่อให้สมาชิกสภาได้ทราบถงึหลักการ และเหตุผล

ประกอบการพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร ได้อภิปรายชีแ้จง                          

ในรายละเอียดขอเชญิคะ่ 
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นางสุพิศ  ขอมอบหมายให้กับนายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา                    

เป็นผู้ชีแ้จง  

นายมานพ  ที่ดินที่จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ เป็นที่ดินแปลงที่ 36 มีเนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ 

ตั้งอยู่บริเวณซอยเจริญพัฒนา เดิมมีนางปิ่นทอง ท้าวโพธิ์ เป็นผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน ต่อมาได้น า

ที่ดินแปลงดังกล่าวไปขายสิทธิ์ให้กับต่างชาติ และชาวต่างชาติได้ไปรอ้งขอเปลี่ยนชื่อผู้ขอใช้ที่ ดิน

ต่อส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบปรากฏว่าผิดเงื่อนไขของ

การขอใช้ที่ดิน จึงได้เพิกถอนการอนุญาตในที่ดินแปลงดังกล่าว  

  ปัจจุบันที่ดินแปลงนีย้ังไม่มีผู้ใดมาขออนุญาตใช้ แต่มีชาวบ้านใกล้เคยีงได้เข้ามาบุกรุก

ในที่ดินบางส่วน ดังนั้ นชาวบ้านหมู่ที่ 13 ส่วนใหญ่จะขอใช้ที่ดินดังกล่าว ในกจิการ

สาธารณูปโภค และใช้เป็นศูนย์เรยีนรูเ้กษตรอินทรีย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมากที่สุด 

และได้มีการประชุมประชาคมเพื่อขอมติในที่ประชุมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว (เอกสารตามที่แจกให้

ในที่ประชุม ) และจากการประสานไปยังส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเชียงใหม่ ในการที่

หมู่บา้นจะขอใช้ที่ดินดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการขอได้ เนื่องจากหมู่บา้นไม่ได้เป็นหน่วยงาน

ของภาครัฐ หรือไม่ใช่นิติบุคคล  

  โดยจะต้องเสนอเรื่องให้เทศบาลต าบลหนองหาร น าเรื่องนีเ้ข้าในที่ประชุมสภาเทศบาล

ต าบลหนองหาร เพื่อขอพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต่อส านักงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และพิจารณาว่าการใช้ที่ดินมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและ

สิ่งแวดล้อมหรือไม่ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณ นายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา  ที่ได้ช้ีแจง                   

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 

สท.โชติอนันต์   จากเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุ ม ยังขาดเอกสารแนะน าการขอใช้ที่ดินของส านักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรอืรายละเอียดของเนือ้หาที่ต้องเสนอเรื่องนีใ้ห้เทศบาลฯ น าเข้าสู่ที่

ประชุมสภาฯ และทราบว่าส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรมีวัตถุประสงคเ์พื่อท าการเกษตร

ใช่หรอืไม่ แต่ที่เสนอให้ในที่ประชุมเป็นการจัดท าระบบสาธารณูปโภค (ระบบประปา) และใช้เป็น

ศูนย์เรยีนรู้เกษตรอินทรีย์ ซึ่งตามวาระเป็นการท าแคร่ะบบประปา  

นายมานพ  เอกสารแนะน าขอใช้ที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้ส่งมายังเทศบาลฯ 

เรียบร้อยแล้ว  เป็นเอกสารที่เก่ียวกับถา้สภาเทศบาลต าบลหนองหารอนุมัติเห็นชอบให้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เทศบาลต าบลหนองหารจะต้องเป็นผู้ด าเนินการท าเอกสารการขอใช้

ที่ดินส่งไปยังส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  

  ส าหรับเหตุผลว่าท าไมเบื้องต้นถึงเสนอว่าจะขอท าระบบประปา เนื่องจากช่ วงนีเ้กิด

ภาวะภัยแล้ง ชาวบ้านมีน้ าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และได้ไปปรกึษากับส านักงานปฏิรูป

ที่ดินเพื่อการเกษตรวา่สามารถด าเนินการได้หรอืไม่ ซึ่งทางส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

แจ้งว่าสามารถท าประปาหมู่บ้าน หรืออาคารส าหรับเก็บของก็ได้ แต่ต้องเสนอเรื่องใ ห้สภา

เทศบาลต าบลหนองหารพจิารณาเห็นชอบ และให้เทศบาลต าบลหนองหารเป็นผู้ด าเนินการ

ทั้งหมด 
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สท.โชติอนันต์  จากที่นายมานพ จ าปา ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ที่ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ

เอกสารแนะน าของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ประกอบกับ ที่ได้รับ เอกสาร เพิ่มเติ ม 

ได้แก่ ระเบยีบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมายให้เลขาธิการ

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อกิจการ

สาธารณูปโภคและกจิการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 ข้อ 5 การให้ใชท้ี่ดินเพื่อกิจการ

สาธารณู ปโภคและกจิการอื่น ๆ ตามระเบยีบนีต้้องเป็นการด าเนินการโดยส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินการโดยไม่หวังผลก าไร ข้อ 9 การใช้ที่ดินเพื่อ

กจิการไฟฟ้า ประปา ให้ใชไ้ด้ตามจ านวนเนือ้ที่ที่จ าเป็นแกก่ารนั้น และ ข้อ 13 การใช้ที่ดินเพื่อ

การส่งเสริมเกษตรกรรม ให้ใชไ้ด้ตามจ านวนเนือ้ที่ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย และจะอภิปราย เพิ่มเติมอีกหรือไม่  ขอเชญิคะ่ ...ถา้ไม่มี                 

ให้เลขา นุการสภา ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  

(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ ขอใช้พื้นที่ สปก .4-01 ก . ในเขตหมู่ที่ 13                       

เนือ้ที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การลงมติออกเสียงลงคะแนน                    

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

มติท่ีประชุม   “เห็นชอบ”  ด้วยเสยีง 11 เสียง    ไม่เห็นชอบ – เสียง    งดออกเสียง – เสียง 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 

5.5 ญัตติการพิจารณาการคัดเลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 

ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร แทนนายสุรสทิธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สท.เขต 1 

ซึ่งถึงแก่กรรม จ านวน 1 ท่าน 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อ พิจารณาการคัดเลือก

คณะกรรมการติดตา มและประเมินผลแผนฯ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร 

แทนนายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สท .เขต 1 ซึ่งถงึแกก่รรม จ านวน 1 ท่าน  จึงขอเรียนเชิญ

นายกเทศมนตรตี าบลหนองหารได้อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

นางสุพิศ  มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ นฤมล เจา้หน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชีแ้จง 

นายอภิสิทธิ์  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหาร สมัยสามัญ คร้ังแรก เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม พ .ศ. 2557 ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลหนองหาร ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1. นายสรุสสิทธิ์  ต่อนค าสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1 

2. นายกฤษณะ  ปารมี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 2 

3. นายจันทรแ์กว้  ปัญญาเป็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1  
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แต่เนื่องจากนายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร ถึงแกก่รรม 

ท าให้มีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหาร  ในส่วนของ

สมาชิกสภาฯ ขาดไป 1 ท่าน จึงเสนอเข้าในที่ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ติดตาม                     

และประเมินผลแผนฯ ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหา ร จ านวน 1 ท่าน                         

แทนนายสุรสิทธิ์ ต่อนค าสนธิ์ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณเจา้หน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ช้ีแจงในรายละเอียด มีสมาชิก      

สภาฯ ท่านใดจะเสนอ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล                  

หนองหาร ขอเชิญค่ะ  

สท.ณเรศ  ขอเสนอนายประยูร  กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหาร เขต 1                       

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหาร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ...(เว้นนิดหน่อย)....... 

 ถา้ไม่มี ให้เลขา  ฯ ด าเนินการตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่  

(ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ นายประยูร กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

หนองหาร เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน แทนนายสุรสิทธิ์  ต่อนค าสนธิ์ 

การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้นศีรษะ (ข้อ 74 (1)                       

ของระเบียบ ฯ) โปรดลงมติ  ขอเชิญค่ะ 

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

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อื่น ๆ   

  6.1 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล

ต าบลหนองหาร ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรยีนค่ายสมเด็จ            

พระบรมราชินี กก.ตชด.ท่ี 33 เพื่อจัดท าการเรียนการสอน 

ประธานสภาฯ  ตามญัตติที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารได้เสนอมาเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองหาร ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กอ่นวัยเรียนคา่ยสมเด็จพระบรมราชินี กก .ตชด .ที่ 33 เพื่อจัดท าการเรยีนการสอน  จึงขอ              

เรียนเชิญนายกเทศมนตรตี าบลหนองหารได้อภิปรายชีแ้จงในรายละเอียด ขอเชิญค่ะ 

นางสุพิศ  ตามที่เทศบาลต าบลหนองหารท าหนังสือถึ งกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน                

ที่ 33 เพื่อขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน คา่ยสมเด็จพระบรม

ราชชนนี เป็นที่ จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก พร้อมบรเิวณพื้นที่โดยรอบศูนย์ ฯ เพื่อใช้จัด

กจิกรรมกลางแจ้ง จนกวา่เทศบาลต าบลหนองหารจะมีสถานที่เพียงพอในการรับบรกิารเด็กเล็ก

 และทางกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าอนุญาตให้

เทศบาลต าบลหนองหารใชอ้าคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน คา่ยสมเด็จ                    

พระบรมราชชนนีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถงึวันที่ 30 กันยายน 2558  
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  ซึ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองหาร จะด าเนินการกอ่สรา้ง แล้ว

เสร็จในเดือนมิถุนายน  โดยขณะนีม้ีเด็กนักเรียนจ านวนทั้งสิน้ 80 คน จึงเสนอเข้าในที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลหนองหารลงมติพจิารณาเห็นชอบ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล

หนองหาร ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กก่อนวัยเรียนคา่ยสมเด็จพระบรมราชินี               

กก.ตชด.ที่ 33 เพื่อจัดท าการเรยีนการสอน 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร ที่ได้ช้ีแจงในรายละเอียด มีสมาชิกทา่นใด   

มีข้อสงสัย และจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ...ถา้ไม่มี ให้เลขานุการสภาด าเนินการตรวจสอบ

ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองคป์ระชุมหรอืไม่ (ตามข้อ 76 ของระเบียบ ฯ) 

เลขานุการสภาฯ   จากการตรวจสอบ ครบองคป์ระชุม 

ประธานสภาฯ  ดังนั้น ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองหาร                 

ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนคา่ยสมเด็จ พระบรมราชินี กก.ตชด.ที่ 33 

เพื่อจัดท าการเรยีนการสอน  การลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยการยกมือขึน้พ้น

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

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

ประธานสภาฯ  มีผู้เขา้รว่มประชุมท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความคดิเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญค่ะ 

สท.ณเรศ  - ได้รับเรื่องรอ้งเรียนจากพี่น้องประชาชนเรื่องการตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าคา่ย กก .ตชด.                

ที่ 33 ช่วงที่มีพายุได้มีกิ่งไม้ไปพลาดสายไฟ  ขอเจา้หน้าที่ช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ที่จะเป็นอันตรายต่อ

ระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่สาธารณา และเรื่องนีไ้ด้ประสานไปยังกองช่างโดยได้รับแจง้มาว่า

ประสานไปยังการไฟฟ้าเพื่อรอควิตัดต่อไป 

  -  ฝากเรื่องไฟกิ่งสาธารณะบรเิวณซอยสีขาว  

นางสุพิศ  - ส าหรับเรื่องการรอ้งเรียนความเดือดรอ้นของชาวบ้าน ขอให้สมาชิกสภาฯ เขียน                

ใบค ารอ้ง เพื่อที่จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการแก้ไขให้  

นายมานพ  - ขอขอบคุณที่สภาเทศบาลต าบลหนองหารอนุมัติเห็นชอบเกี่ยวกับที่ดินที่จะสรา้ง

สาธารณูปโภค และศูนย์ เรียนรูเ้กษตรอินทรีย์ โดยเล็งเห็นถงึความส าคัญ และความเดือดรอ้น

ของชาวบ้าน และขอฝากเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองหารช่วยด าเนินการหลังจากสภาเทศบาล

ต าบลหนองหารอนุมัติเห็นชอบเกี่ยวกับเอกสารที่จะส่งไปยังส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

ด้วย เพื่อจะได้ด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาลต่อไป 

  -  ทางปศุสัตว์อ าเภอสันทรายแจ้งมาว่า ช่วงนีม้ีโรคปากเปื่อยเทา้เปือ่ยระบาด                        

โดยในพืน้ที่หมู่ 8 บ้านวิเวกเร่ิมมีแล้ว และจะเกิดในสัตว์ ได้แก่ สุกร วัว และควาย ขอแต่ละ

หมู่บา้นช่วยส ารวจปริมาณสัตว์เหล่านีด้้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อ าเภอจะเข้ามาฉดีวัคซนี 

  -  ปัญหาเสียงตามสายในหมู่บา้น ได้ยินไม่ทั่วถึง 

นายจิรัฐฎ  -  ปัญหาเรื่องเสียงตามสายในหมู่บา้น หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 

  - สอบถามความคอืหน้าเกี่ยวกับวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ว่าในปีนี้จะด าเนินการฉดี

ให้ชาวบ้านได้หรอืไม่ อย่างไร 
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นายยงยุทธ  - ปัญหาเรื่องเสียงตามสายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 

  -  การตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าคา่ย กก .ตชด.ที่ 33 โดยการไฟฟ้าแจ้งมาว่าถา้เจา้หน้าที่

ของเทศบาลฯ สามารถด าเนินการตัดได้ก็ขอให้ตัดได้เลย ถา้ไม่สามารถตัดได้ก็แจ้งไปยังการ

ไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ส่งเจา้หน้าที่ของการไฟฟ้ามาตัดให้ 

นายสมคิด  -  ขอเชิญรว่มท าบุญทอดผ้าป่าสามัคค ีของโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ ) เพื่อ

สมทบทุนสรา้งห้องสุขา ส าหรับนักเรยีน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 และรว่มท าบุญ

ทอดผ้าป่าสามัคควีัดแม่เตาไห สมทบทุนเพื่อสรา้งหอครูหลวง ในวันเสารท์ี่ 6 มิถุนายน 2558 

นางวารุณ ี - สอบถามเรื่องวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

นางสุพิศ  - ปัญหาเรื่องเสียงตามสายของแต่ละหมู่บา้น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไป

ด าเนินการแก้ไขไปบ้างแล้ว แต่ถ้ายังมีปัญหาอยู่ขอฝากสมาชิกสภาฯ ช่วยชีจุ้ดเสียเพิ่มเติม 

นายธวัชพงศ์   - เก่ียวกับวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทาง สตง . ได้ทว้งติงมาว่าไม่ได้อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ของ อปท. ที่จะด าเนินการ เป็นอ านาจหน้าที่ของสาธารณสุข แต่ขณะนีก้ าลังด าเนินการท า

เรื่องสอบถามไปยังจังหวัดว่าเทศบาลฯ สามารถด าเนินการได้หรอืไม่ ยังต้องรอความแน่ชัด 

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 18 พฤษภาคม  2558 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

 

(ลงชื่อ)  เชษฐสุดา  เคหา  กรรมการ 

                                                            (นางสาวเชษฐสุดา  เคหา) 

 

(ลงชื่อ)  ประยูร  กองเงิน  กรรมการ 

                                                              (นายประยูร  กองเงิน) 
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(ลงชื่อ)  ณเรศ  นาแกว้  กรรมการ 

                                                              (นายณเรศ  นาแกว้) 

 

 

(ลงชื่อ)  สมศักดิ์  กอ๋งเงิน     กรรมการ 

                                                              (นายสมศักดิ์  กอ๋งเงิน) 

 

 

(ลงชื่อ)  โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล    กรรมการ 

                                                             (นายโชติอนันท์  อินทุใสตระกูล) 

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

 

 

 

 


