
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันจันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง  

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

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์     ตำแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาล   
 3.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
   5.นายสมควร นุ่มนวล     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 6.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายอธิปติ นาคราช     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 2  
  9.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 1.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขาดประชุม 
  
   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายชินวรณ์  วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล  ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
  3.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 5.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร  บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลัก
ช้างเข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร  บัวพรหม ได้
เรียนเชิญ นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตาม
ระเบยีบวาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  -สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาเรื่องเร่งด่วนการรับโอนโคมไฟส่องสว่าง LED 

ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 30 ต้น 

    
ที่ประชุม  -รับทราบ-      

  
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง            

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2563  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

 
 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติม กระผมขอให้เลขานุการ
ประธานสภาฯ    สภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติด้วยครับ 
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นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน     9    ท่าน ครับ  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน         7 เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน        2 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา /2.นายคนิน ชาญสวสัดิ์ รองปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      7 เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงาน การประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา คัดเลือกเลขานุการสภาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรณี 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาไม่อยู่  ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 

พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 
   ด้วยการประชุมครั้งก่อนนี้ สภาฯเทศบาลได้มอบหมายหน้าที่ให้

นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นโดยไม่ได้คัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ในการพิจารณาญัตติในวาระที่ 3 ของ
การประชุมครั้งก่อนนี้ จำนวน 5 ญัตติ อันประกอบด้วย 
1.ญัตติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีแขวงทางหลวงที่ 2 (ทุ่งสง) ขอเข้า
ทำประโยชน์ในเขตป่าสวงนแห่งชาติป่าควนพลองเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างรัศมี
เลี้ยว 

2.ญัตติ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ปรับปรุงผิวจจราจร
ถนนลาดยางสายหนองกุง้ หมู่ที่ 5 (กองช่าง) 

3.ญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจำ)ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) 
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4.ญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่  โครงการวาง
ท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟข้างวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งปอนด์ (กองช่าง) 

5.ญัตติ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจำ)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในแผนงานเคหะ
และชุมชน(กองช่าง) 

   โดยสภาฯได้พิจารณาและมีมติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้
คัดเลือกเลขานุการสภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่ที่ประชุมสภา
ฯเทศบาลก็ได้มอบหมายให้ นายเนติลักษณ์  สุวรรณมณี ตำแหน่งนิติกร 
ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยชัดแจ้งและไม่ได้มีสมาชิกสภาฯท่านใดคัดค้าน กรณีจึง
ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ไปโดยปริยาย  จึงไม่ส่งผลต่อการพิจารณาญัตติทั้ง 5 
เรื่องอันเป็นสาระสำคัญของการประชุมครั้งที่แล้ว 

   ดังนั้น ในวันนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในรายงานการประชุมและ
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน พิจารณาคัดเลือก
เลขานุการสภาฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 อีกครั้ง
หนึ่งขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ   กระผม นายภราดร บัวพรหม ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิม่เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 ข้อ 18 วรรคแรก ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้  ให้
คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 19  วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ ท้องถิ่นชั่วคราวในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563  โดยให้เสนอชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกสภา
หรือข้าราชการประจำก็ได้  และต้องมีผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ  จากนั้นจะลง
มตเิพ่ือคัดเลือก ขอเชิญเสนอชื่อครับ 

 
นายอนันต์ มณีลาภ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภา 
ส.ท.เขต 1 เขต 1 ขอเสนอชื่อข้าราชการประจำ นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง

นิติกร ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในการ
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 
29 มิถุนายน พ.ศ.2563  ครับ  

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  นายพงศ์ชัย อำลอย   สท.เขต 1       ผู้รับรอง 
   นายอรรถพล งามพร้อม  สท.เขต 2   ผู้รับรอง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นเพ่ิมเติมผมขอมติรับรอง  
ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563   โปรดยก
มือครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน         7 เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน        2 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      7 เสียง  
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้ นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติ

หน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563   

 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา รับโอนทรัพย์สิน(ชุดโคมไฟส่องสว่างด้วย 
ประธานสภาฯ พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED) 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 
เรื่อง   ญัตติขอนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอมติในการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน (ชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED) 
 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
  ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว 3589 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การสำรวจและโอนทรัพย์สินโครงการ
เพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุดโคมไฟส่อ งสว่างด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED) จำนวน 30 ต้น 
        กองช่าง ได้ออกพ้ืนที่สำรวจชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัด
พลังงานชนิด LED ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยและอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวน 30 ต้น 
ตามหนังสือที่แจ้งไว้แล้วมีครบตามจำนวนและสามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดซึ่งติดตั้งอยู่ข้างถนนสาย
ทางเข้าวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จำนวน 27 ต้น และติดตั้งอยู่ถนนสายหน้าวัดธาตุน้อย-ควนตม จำนวน 3 
ต้น แต่การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9  “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 
 

  ระเบียบ / ข้อกฎหมาย 

  1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของ
เทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตำบล มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
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ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และมาตรา 5141 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ข้อ (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

  2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หมวด 15 บท
เฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 
ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
  การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)  นายชินวรณ์ วิเชียร  ผู้เสนอ 
(นายชินวรณ์ วิเชียร) 

  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อไม่มี กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ประธานสภาฯ    ด้วยครับ 
 
 

นายภราดร บัวพรหม  มีองค์ประชุมจำนวน    9    ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาฯ 
      
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ทีป่ระชุม    มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน           7          เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน           0          เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน           2          เสียง 
    (งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2. นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์    7   เสียง เห็นชอบให้รับโอน 
ประธานสภาฯ ทรัพย์สิน(ชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัด

พลังงานชนิด LED) จำนวน 30 ชุด  
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 พิจารณา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาโคเนื้อช้างกลาง 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง จำนวน 100 ไร่ 

(เพื่อประกอบการพิจารณากรมป่าไม้) 
   -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานกุารนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดแทน

ฝ่ายบริหารดังนี ้
ด้วยญัตติพิจารณาเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาโคเนื้อช้างกลางขอ

ความเห็นชอบเช่าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลองนั้น เป็นการเสนอญัตติ
โดยฝ่ายบริหาร ในเบื้องต้นทางฝ่ายบริหารไม่ขออภิปรายในญัตตินี้เนื่องจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาโคเนื้อช้างกลางไม่ได้มาชี้แจงต่อสภาฯ ทางฝ่าย 
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บริหารจึงขอถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 56 วรรคแรก “ญัตติ
หรือคำแปรญัตติหรือคำแปรญัตติที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้
เสนอไม่ขออภิปราย ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น” 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับในญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารขอถอนญัตติออกจากการพิจารณา 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้ถอนญัตติหรือไม่   
      ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยครับ 
  
นายภราดร บัวพรหม                         มีองค์ประชุมจำนวน      9    ท่าน ครับ 
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุญาตให้ฝ่ายบริหารถอนญัตติ 
ประธานสภาฯ กลุ่มวิสาหิจชุมชนพัฒนาโคเนื้อช้างกลางเช่าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควน

พลอง จำนวน 100 ไร่หรือไม ่ 
 
ทีป่ระชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        3 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2. นายคนิน ชาญสวสัดิ์ รองปธ.สภา/3.นายสมควร นุ่มนวล สท.เขต1) 
 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให้ฝ่ายบริหารถอนญัตติเรื่องกลุ่มวิสาหกิจพัฒนาโคเนื้อช้างกลาง

ขอเช่าพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง จำนวน 100 ไร่ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมอรรถพล งามพร้อม ส.ท.เขต 2 
ส.ท.เขต 2   ขอเสนอที่ประชุมผ่านไปยังฝ่ายบริหารเรื่องขอให้ฝ่ายบริหารตั้งงบประมาณ 
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เพ่ือจัดซื้อยาพ่นยุ่งลาย เนื่องจากทางโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายไม่ได้ทำ
โครงการไว้ในปีนี้ ทางเทศบาลเราเลยไปยืมยาพ่นยุงของ อ.บ.ต.ช้างกลาง 
มาใช้ก่อนครับผม 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชินวรณ์ วิเชียร  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอชี้แจงครับ 

 เนื่องจากเรื่องงบป้องกันยุงลายนั้น ทางเทศบาลได้อุดหนุนให้กับ
โครงการของ รพ.สต.บ้านหลักช้างไปแล้ว  แต่ไม่ทราบในรายละเอียดว่าเค้า
ไปดำเนินการอย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารเราก็อนุมัติให้ไป
เกือบทุกโครงการที่ขอมาครับ  อีกทั้งที่สาธารณสุขอำเภอได้ขอมาเราก็
อนุมัติให้ไปทั้งหมดแต่ในการจัดซื้อจัดจ้างผมก็ไม่ทราบว่าเค้าไปดำเนินการ
กันอย่างไรนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญ ส.ท.อรรถพล งามพร้อม ครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมอรรถพล งามพร้อม ส.ท.เขต 2 
ส.ท.เขต 2   ทาง รพ.พ่อท่านคล้ายไม่ได้ทำโครงการในปีนี้จึงไม่ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน  

ผมได้ให้ รพ.พ่อท่านคล้าย ไปขอยืมจาก อ.บ.ต.ช้างกลางมาฉีดพ่นก่อน  ใน
ส่วนของ รพ.สต.บ้านหลักช้างเค้าได้ทำโครงการและทางผมก็ได้ร่วมอนุมัติ
ด้วย แต่ในส่วนของ รพ.พ่อท่านคล้ายเค้าไม่ได้ทำโครงการเนื่องจากบอกว่า
ทำไม่ทัน  ผมเลยอยากให้ผู้บริหารตั้งเป็นงบฉุกเฉินของเทศบาลเพ่ือซื้อ
น้ำยาไว้ก่อนครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปว่า มีจำนวน 5 หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในโครงการฉีดพ่นยุงลาย งั้น  
ประธานสภาฯ   ต้องสอบถามจากเจ้าของโครงการดีกว่าเพราะเทศบาลให้เงินอุดหนุนไปแล้ว 
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายชินวรณ์ วิเชียร  
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากเจ้าของ 

โครงการไม่ได้เสนอโครงการมา จริงๆแล้วเรื่องหลักประกันสุขภาพนี่ทาง
ผู้รับผิดชอบต้องเสนอโครงการมาแล้วทางผู้บริหารจะอนุมัติไปให้  แต่ถ้า
อย่างนั้นทางเทศบาลจะตั้งเป็นเทศบัญญัติแล้วดำเนินการเองก็ได้ครับ แต่
จริงๆแล้วตามระเบียบเค้าจะให้สาธารณสุขอำเภอไปดำเนินการแต่ละเขต 
เนื่องจากตำบลหลักช้างมี 2 เขต แต่สาธารณสุขอำเภอไม่เสนอโครงการมา 
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ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่หากช่วงนี้ถ้าปัญหาเกิดก็ให้มาแจ้งที่ เทศบาล 
ตอนนี้ทางที่ปรึกษานายกฯก็ได้ไปจัดซื้อด้วยงบส่วนตัวเพ่ือไปฉีดพ่นหมอก
ควันให้  แต่ถ้าไม่มีใครมาแจ้งผมก็ไม่อาจทราบเรื่องได้ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ   
 
นายวิรัตน์ นุ่มนวล   เรียนประธานสภา กระผมนายวิรัตน์ นุ่มนวล ที่ปรึกษานายกฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในเรื่องลูกน้ำยุงลาย เรื่องยาพ่น ตอนนี้ผมดำเนินการประสานงานไปแล้วกับ

ทุกหน่วยงาน ในส่วนของหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ผมเข้าใจว่าถ้าจะให้
โรงพยาบาลขอไปจังหวัดต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือน ในส่วนของยาฉีดพ่น
ถ้าขาดเหลืออย่างไรเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชมุ    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   
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ปิดประชุมเวลา 10.55 น. 

 
     (ลงชื่อ)          -        ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน) 
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี     ผู้จด/ตรวจ รายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
 


