รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ผู้มาประชุม
1. นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
2. นายสินสมุทร สุขหนา
๓. นายนิพนธ์ แดงดี
4. นายสมยศ โสภาค
5. พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
6. นายสมาน รักษา
7. นายบุญตา น้าค้า
๘. นายสมพร พิมเสน
๙. นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์
10.นางนิ่มนุช ชนะค้า
11.นายสุรมนตรี ค้าด้วง
12.นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา
13.นายปรีดา แซะจอหอ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
2.นายทองค้า ชุมสงฆ์
3.นายพนมทอง ค้าด้วง
4.นายปรีชา บุญโญปกรณ์
5.นายส้าเลิง กินไธสง
6.นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง
7.นายเข็มเพชร สนุ่นไพบูลย์
8.นายสุภนัย ค้าด้วง
9.นางวรรณา พรมมา
10.นางทีรวรรณ ศรีรัตนประชากูล
11.นางสิลินนา คงหมั่นกลาง
12.นายจ้านง ยังสุข
13.นายสุวิทย์ สนิทนอก
14.นางบัวชุม เปรมสระน้อย
15.นายสังคม ตึดสันโดษ
16.นายวิษณุ กองแก้ม
๑7.นายเทพพร ชะระตะคุ
๑8.นายสรรชัย ค้าด้วง
๑9.นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์
20.นายณรงค์ เจริญศรี

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต้าบลขุย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต้าบลขุย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต้าบลไพล
หัวหน้ากองสวัสดิการและสังคม
หัวหน้ากองการศึกษา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต้าบลขุย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต้าบลไพล
ผู้อ้านวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาลต้าบลหนองบัววง
หัวหน้ากองช่าง
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุข
เจ้าพนักงานการประปา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ก้านันต้าบลไพล
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13.00 น.
นายปรีดา แซะจอหอ
- ขณะนีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา เทศบาลได้โปรดจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ
ด้าเนินการประชุมครับ
- ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

-อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจรายงานการประชุมครังที่แล้ว เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2558 มีท่านใดจะแก้ไข รายงานการประชุมหรือไม่ครับ
- ไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
- ผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ ๒2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 หรือไม่โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 11
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง
1
- ไม่มาประชุม
-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหนองบัววง (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1)

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เสียง
เสียง
เสียง
คน

ครับในวาระนี เทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
เทศบาลต้าบลหนองบัววง (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เสนอสภาเทศบาลต้าบล
หนองบัววง เพื่อทราบ ต่อไป เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ
ตามที่เทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต้าบล
หนองบัววง (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) โดยนายกเทศมนตรีได้พิจารณาอนุมัติประกาศแล้วเมื่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗(๔) รายละเอียดปรากฏ
ตามประกาศเทศบาลต้าบลหนองบัววง เรื่องการประกาศใช้แผนแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลต้าบลหนองบัววง (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2558
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ครับ ท่านปลัดฯก็ได้แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต้าบล
หนองบัววง (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖1) เสนอสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เพื่อทราบ
ทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหนองบัววง
(พ.ศ.๒๕๕9- ๒๕๖1)
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ครับในวาระนี ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระที่ 1 ขันรับหลักการ) ขอเชิญท่าน
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พ.ศ. 2559 ครับ
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
บัดนี ถึงเวลาที่ผู้บริหารจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๕9 ต่อสภา
เทศบาล โดยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี ได้จัดท้าถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท้ า งบประมาณ โดยพิ จ ารณาจั ด ท้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอล้าทะเมนชัย
และของเทศบาลต้าบลหนองบัววง
ส่วนที่ตังเพื่อเป็นรายจ่ายประจ้า ได้ตังงบประมาณ เพื่อปฏิบัติราชการตามภารกิจของ
เทศบาลต้าบลหนองบัววง โดยพิจารณาตามความจ้าเป็นและประหยัดคุ้มค่า
ส่วนที่ตังเพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้ตังงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นการแก้ ไขปัญหาความจ้าเป็น
และเพื่อการพัฒนา โดยพิจารณาราคาค่าก่อสร้าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเน้นความความประหยัดและ
คุ้มค่า
เมื่อเทศบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้
บังคับ เทศบาลต้าบลหนองบัววง จะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ฉะนันในโอกาสนี ผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด้าเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๕8 ดังต่อไปนี
๑. สถานะการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕8
๑. เงินฝากธนาคารทังสิน 17,215,401.20 บาท
๒. เงินสะสม
8,618,745.56 บาท
๓. เงินทุนส้ารองสะสม
9,620,799.94 บาท
๔. เงินกูค้ งค้าง
19,986,000 บาท
ซึ่งท้าให้สถานการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร
๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้นเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่เทศบาลสามารถด้าเนินกิจการตามที่
ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกโครงการ
๓. สาระส้าคัญของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๕9
๓.๑ ประมาณการรายรับ เทศบาลได้ประมาณการรายรับปีงบประมาณ ๒๕๕9
รวมทังสิน 36,100,000 บาท
๓.๒ ประมาณการรายจ่ ายปี งบประมาณ ๒๕๕9 เทศบาลได้ ตั งงบประมาณตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน โดยเทศบาลได้ประมาณการรายจ่ายทังสิน 36,100,000 บาท
(ไม่รวมรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา จ้านวน 2,320,000 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี
๑. งบกลาง
3,972,348
บาท
๒. งบบุคลากร
15,792,852
บาท
๓. ค่าด้าเนินงาน 10,732,000
บาท
๔. งบลงทุน
3,921,800
บาท
๕. งบรายจ่ายอื่น
20,000
บาท
๖. งบเงินอุดหนุน 1,661,000
บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
36,100,000
บาท
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2,320,000

บาท

รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕59 ตามแผนงานต่างๆ ทังนีเทศบาลได้วิเคราะห์และพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปโดยประหยัด เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจุบัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด้าเนินงานภายในเขต
เทศบาล และเพื่อใช้ในการด้าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕9
ต่อสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ ๒๕๕9 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

กิจการประปา
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(วาระที่ 1 ขันรับหลักการ) และชีแจงประมาณ
การรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปแล้วนะครับ ก็ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล
ชีแจงเพิ่มเติมเลยนะครับ
ก็ขอให้ท่านสมาชิก ได้ดูร่างเทศบัญญัติรายจ่ายจ้าแนกตามแผนงานครับ
-ด้านบริหารงานทั่วไป
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,837,452 บาท
-แผนงานรักษาความสงบภายใน
1,371,680 บาท
-ด้านบริการชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
4,715,160 บาท
-แผนงานสาธารณสุข
5,578,880 บาท
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,829,860 บาท
-แผนงานเคหะและชุมชน
2,644,620 บาท
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
430,000 บาท
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000 บาท
-ด้านการเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3,010,000
บาท
-แผนงานการเกษตร
100,000
บาท
-ด้านการดาเนินการอื่น
-แผนงานงบกลาง
3,972,348 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
36,100,000 บาท
ประมาณการไว้
2,320,000
บาท
ครับขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านได้ตรวจดูตามที่ได้ชีแจงครับ
ท่านปลัดเทศบาลก็ได้ชีแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน
แล้วนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะก่อนที่จะลงมติอีกหรือไม่ เชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ข้าพเจ้า นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมในส่วนของโครงการต่างๆ ดังนี
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม ม.1 ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงานต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 4.0๐ ม. ยาว 1๖.๐๐ ม.

-5เทพืน คสล. หนา 0.10 ม. พืนที่ไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม. ปูกระเบือง
เซรามิค 12”X12” จ้านวน 200 ตร.ม. ติดตังพัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16”
จ้านวน 8 ชุด พร้อมทาสีอาคารและจัดสวนหย่อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ ๓95,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างปรับยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประทุมคงคา
(สายวังต้าบล) ม.2 ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 10๐ ม. สูงเฉลี่ย
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 233,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายประชาราษฏร์ (ข้าง
ศาลาประชาคมบ้านหนองโป่ง ) ม.3 ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.2๐ ม. ยาว 354 ม.
ลึกเฉลี่ย ๐.๕0 ม. พร้อมฝาปิด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๒ ป้าย
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 4๙2,๐๐๐ บาท
๔. โครงการท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก สายบัวใหญ่ (หลังบ้านอดีต สท.กา) ม.8
ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน วางท่อระบายน้า คสล. Ø
0.80 ม. จ้านวน 152 ท่อน บ่อพัก คสล. จ้านวน 16 บ่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 621,๐๐๐ บาท
5. โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะสระหนองบัวใหญ่ ม.๘ ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร คสล. ชันเดียว ขนาดกว้าง 3.5๐ ม.
ยาว 6.00 ม. แยกเป็นห้องน้าชาย 3 ห้อง ห้องน้าหญิง 3 ห้อง ทังห้องน้า
ผู้พิการ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม. 1 ห้องประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 456,๐๐๐ บาท
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม ม.๙ ต.ขุย อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารด้านหน้า 2 ข้าง ขนาดกว้าง
2.8๐ ม. ยาว 3.๐๐ ม. ต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง
3.00 ม. ยาว 5.00 ม. ต่อเติมอาสนะ 2 ด้าน รวมขนาดกว้าง 1.50 ม.
ยาว 3.30 ม. ปูกระเบืองเซรามิค 12”X12” จ้านวน 105 ตร.ม. ติดตังพัด
ลมโคจรเพดาน จ้านวน 5 ชุด ติดตังไฟระย้า และศาลาประชาคม
รัวด้านทิศใต้สูง 2.00 ม. ยาว 23.00 ม.
พร้อมเทพืน คสล. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน ๒ ป้าย
(ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 280,๐๐๐ บาท

-67. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม ม.1 ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ปูกระเบืองเซรามิค 12”X12”
จ้านวน 96 ตร.ม. รางระบายน้ารูปตัวยูรอบอาคารยาว 52 ม.
พัดลมโคจรติดเพดาน จ้านวน 6 ชุด พร้อมทาสีอาคาร ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 151,0๐๐ บาท
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม ม.6 ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ปูกระเบืองเซรามิค 12”X12”
จ้านวน 182 ตร.ม. พัดลมโคจรติดเพดาน จ้านวน 12 ชุด
เสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ 2 ชุด พร้อมทาสีอาคาร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 152,๐๐๐ บาท
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม ม.10 ต.ไพล อ.ล้าทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ปริมาณงาน ต่อเติมกันสาดอาคารด้านหน้า
ขนาดกว้าง 1.0๐ ม. ยาว 21.50 ม. ต่อเติมอาคารด้านหลัง
กว้าง 1.40 ม. ยาว 5.00 ม. กันฝาผนังด้านหลัง กันห้องเก็บของพร้อมประตู
ติดตังอ่างล้างหน้า จ้านวน 1 ชุด ติดตังพัดลมโคจรเพดาน จ้านวน 6 ชุด
ปูกระเบืองเซรามิค 12”X12” จ้านวน 115 ตร.ม. พร้อมทาสีอาคาร
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๒ ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด)
งบประมาณ 230,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,010,0๐๐.- บาท (-สามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ท่านผู้บริหารก็ได้ชีแจงรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งผู้บริหารได้เสนอญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(วาระที่ 1 ขันรับหลักการ) ต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4 ข้อ 45 วรรคท้าย ก้าหนดว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ จะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
วาระที่สองให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินัน ผมก็ขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมือขึ้นครับ
- มีมติเห็นชอบ 11
เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
- ไม่มาประชุม
คน
ครับเป็นอันว่าสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เชิญท่านปลัดเทศบาลชีแจงการ
ตังคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
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ประธานสภาฯ

นายสุรมนตรี ค้าด้วง
ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ แดงดี

ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4
-ข้อ ๔๙ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินันไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องก้าหนด
ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
-ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท้าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย
หรือการขอลดจ้านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายและต้องมีสมาชิกท้องถิ่นเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ
- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯข้อ ๑๐๓(๑) คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท้ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ และข้อ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ้านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆตามความ
จ้าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก็ขอเสนอให้สภาพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตาม
ระเบียบฯข้อ ๑๐๗ โดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเป็นคณะกรรมการและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยต้อง
ด้าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ละคน ถ้าการเลือกกรรมการ
แปรญัตติล้าดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นันก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติล้าดับนัน
ครับ สมาชิกฯคงเข้าใจระเบียบฯการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้วนะครับ
ซึ่งคณะกรรมการฯเลือกได้ จ้านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอว่าจะเลือกคณะกรรมการ จ้านวนกี่คน และชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ เป็นล้าดับต่อไป โดยด้าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ละคน และขอ
ผู้รับรองขอเชิญเสนอ ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอจ้านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ จ้านวน 3 ท่าน ครับ
ขอผู้รับรองครับ
๑. นายสมยศ โสภาค ผู้รบั รอง
๒. นายสมพร พิมเสน ผู้รบั รอง
ครับสมาชิกสภาฯเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 ท่าน สมาชิกฯ
ท่านอื่นๆ จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมมีมติให้มีจ้านวนคณะกรรมการ
แปรญัตติ จ้านวน 3 ท่าน เชิญสมาชิกฯเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ล้าดับที่ 1 เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายนิพนธ์ แดงดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสุรมนตรี ค้าด้วง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 1 ครับ
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นายสุรมนตรี ค้าด้วง
ประธานสภาฯ

นายสุรมนตรี ค้าด้วง
ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ
๑. นายบุญตา น้าค้า ผู้รบั รอง
๒. นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์ ผู้รับรอง
-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติในล้าดับที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็เป็นอันว่า นายสุรมนตรี ค้าด้วง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ล้าดับที่ 1 ครับและขอเชิญสมาชิกฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 2 ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอชื่อนายสมยศ โสภาค
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 2 ครับ
ขอผู้รับรองครับ
๑.นายสมาน รักษา
ผูร้ ับรอง
๒.นายนิพนธ์ แดงดี
ผู้รับรอง
-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติในล้าดับที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็เป็นอันว่า นายสมยศ โสภาค เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 2 ครับ
และขอเชิญสมาชิกฯเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 3 ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอชื่อ
พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 3 ครับ
ขอผู้รับรองครับ
๑.นายบุญตา น้าค้า ผู้รบั รอง
๒. นายสมพร พิมแสน ผู้รับรอง
-มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติในล้าดับที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็เป็นอันว่า พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ล้าดับที่ 3 ครับ
สรุปว่า คณะกรรมการแปรร่างญัตติเทศบัญญัติฯ มีจ้านวน ๓ ท่าน ดังนี
๑. นายสุรมนตรี ค้าด้วง
๒. นายสมยศ
โสภาค
3. พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
ซึ่งคณะกรรมการทัง ๓ ท่าน ต้องประชุมพิจารณา แต่งตังประธานกรรมการ
และขอให้ที่ประชุมสภาฯก้าหนดระยะเวลา เสนอค้าแปรญัตติ ด้วยครับ ซึ่งก็เชิญ
ปลัดเทศบาล ชีแจงรายละเอียดด้วยครับ
ครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๑๑๐
ญัตติร่างเทศบัญญัติ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น รับหลักการและส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วต้องเสนอร่าง
เทศบัญญัติตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทังยื่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น
รายงานต้องระบุว่าได้มีการแก้ไขหรือไม่ มีการแก้ไขเพิ่มเติมตอนใดหรือ ข้อใดบ้าง และ
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วต้องเสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม
และที่มีการแก้ไขรายงานบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯและระบุว่ามีการแก้ไข
หรือไม่ และประธานสภาฯ ส่งรายงานนันแก่สมาชิกต่อไป
สมาชิกฯทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับ ให้สมาชิกฯก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนและ
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คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ
นายสุรมนตรี ค้าด้วง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ขอเสนอก้าหนดระยะเวลาค้าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม
๒๕๕8 ในเวลา08.30 ถึง 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน 2
ครับ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมก็ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ตังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕8
ตังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
ชัน ๒ ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯ สามารถยื่นขอเสนอญัตติ ได้ตังแต่วันที่ 17 สิงหาคม
2558 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๕8 ในเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ
ห้องสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน ๒ ซึ่งเมื่อครบก้าหนดการ ยื่นขอเสนอแปรญัตติฯ
แล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ จะด้าเนินการประชุมพิจารณา การเสนอขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕8
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชัน 2 ซึง่ เมื่อคณะกรรมการประชุมพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติแล้ว ต้องรายงานต่อประธานสภา เทศบาลโดย พร้อมทังระบุว่ามีการแก้ไข
หรือไม่ ซึ่งประธานสภาจะส่งรายงานการ แปรญัตติแก่สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม๒๕๕8
-และขอนัดวันประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕9 (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขันแปรญัตติและลงมติ)
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน 3
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภา
นายทองค้า ชุมสงฆ์

นายกเทศมนตรี

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในวาระนีท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววงขอชีแจงเพิ่มเติม
เรื่องมาตรการ ของผู้ประสบภัยแล้ง ที่ทางเทศบาลต้าบลหนองบัววง มีหนังสือ
ออกไปหาทางผู้ใหญ่บ้านให้ส้ารวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แล้วรวบรวมส่งกับทาง
เทศบาลต้าบลหนองบัววง เทศบาลฯจะได้ส่งต่อข้อมูลให้กับทางอ้าเภอฯทราบต่อไป
- ช่วงนีเป็นช่วงหน้าฝน มีลมกระโชกอาจท้าให้ต้นไม้หัก ล้มทับสายไฟฟ้าดับสายไฟขาด
ให้ระมัดระวัง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ให้โทรแจ้ง สายด่วนการไฟฟ้าได้ที่เบอร์ 1129 กด 1
ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
-ปัญหาเรื่องเผาถ่านนันที่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันนัน ทางเทศบาลได้ประสานงานแก้ไข
เบืองต้นแล้ว หากจะห้ามก็เป็นวิถีชาวบ้าน ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2558 ดังนี

ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ แดงดี

ประธานสภาฯ
นายสมยศ โสภาค

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

-10- โครงการติดตังโคมไฟส่องสว่าง ม. 1 ต.ขุย ตอนนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว
เหลือลงนามในสัญญาเราก็จะด้าเนินการในส่วนนี งบประมารณ 1,000,000 บาท
- โครงการเกี่ยวกับการระบายน้า ของ ม.3 หนองโปร่ง ตอนนีเทศบาลก็ได้ด้าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แล้วในส่วนหนึง่
- โครงการหนองดู่ หมู่ ๒ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึนในชุมชนของเรา เป็นปัญหาการถมดิน
โดยที่ไม่ขออนุญาต ท้าให้เกิดน้าท่วมขังตอนนีเทศบาลกับกรมทางหลวง
ก้าลังด้าเนินการ แก้ไข
- หมู่ ๑ ต.ขุย ในช่วงนีเป็นช่วงหน้าฝน ท้าให้น้ากัดเซาะถนนขาด ทางเทศบาลต้าบล
หนองบัววงเราก้าลังด้าเนินการแก้ไขปัญหาให้ เราก้าลังด้าเนินการขอใช้พืนที่ ถ้าเรามี
ระบบการร้องเรียนเราต้องด้าเนินการตามขันตอนอาจจะช้าบ้าง ถ้าอยู่ในอ้านาจหน้าที่
ของเทศบาลเราจะรีบด้าเนินการให้เป็นการเร่งด่วน พืนทีเ่ ป็นเขตของทางหลวงเป็นอ้านาจ
หน้าที่ของทางหลวงเทศบาลด้าเนินการเป็นการเร่งด่วน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ ต.ขุย ก้าหนดการท้าบุญศูนย์เราประมาณเดือนกันยายน
ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๖ เราได้ท้าบุญเรียบร้อยแล้ว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารเดิมเราใช้เป็นศูนย์ อปพร. ๑ หลัง และศูนย์ผู้สูงอายุ ๑ หลัง
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมร่วมกัน
- ในส่วนของเทศบาลเราที่ได้รับผลกระทบหลักๆเลยคือ สี่แยกไฟแดง สังเกตว่าช่วงนีจะมี
อุบัติเหตุบ่อยมาก เมื่อต้นเดือนที่แล้วทางเทศบาลได้ท้าหนังสือถึงนายอ้าเภอ นายอ้าเภอก็ได้
ท้าหนังสือถึงทางหลวง ทางหลวงก็ได้ลงมาส้ารวจปริมาณรถที่วิ่งผ่านถนนสายหลัก สายรอง
ทางไปอ้าเภอเมืองยาง ก็ได้มาส้ารวจเดี๋ยวทางหลวงก็จะแจ้งมาอีกที ตอนนีทางหลวงต้อง
แจ้งส้านักงบประมาณของกรมทางหลวงให้พิจารณาว่าจะเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่า
ตอนแรกเราว่าจะเอางบประมาณของทางเทศบาล แต่ทังนีทังนันในระเบียบการใช้
งบประมาณถ้าไม่มีอยู่ในอ้านาจหน้าที่เราก็ไม่สามารถด้าเนินการได้
ผู้บริหารก็ได้ชีแจงเรื่องงบประมาณที่ผ่านมาและปัญหาต่างๆ สมาชิกท่านใดจะเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่ ผู้บริหารจะได้ชีแจงคราวเดียวกัน ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายนิพนธ์ แดงดี สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ขอเสนอเนื่องจากช่วงนีเป็น
ช่วงหน้าฝนท้าให้ถนนในเขตเขตบาลเสียหาย ด้านตะวันตกป่าช้าท้าให้ถนนขาด
อยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแล กระผมขอน้าเรียนเสนอท่านประธานฯ ท่านนายก
ท่านสมาชิกสภาทราบในโอกาสนีด้วยครับ
เชิญสมาชิกท่านต่อไป ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสมยศ โสภาค สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ขอเสนอเรื่องศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ ๖ อยากให้มีการปรับภูมิทัศน์รอบๆพืนที่และมีแนวเขตของพืนที่ด้วยครับ
เชิญผู้บริหารชีแจง ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาภรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมในส่วนของ

-11การปรับภูมิทัศน์นันเราขอหารือกันนอกรอบอีกที เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาล ชีแจงเพิ่มเติมค่ะ
ปลัดเทศบาล
การจัดท้างบประมาณนัน ต้องปรากฏในแผนถ้าไม่ปรากฏถือว่าไม่เป็นตามระเบียบในส่วนนี
เราสามารถท้าได้ตามหนังสือสั่งการตามข้อผูกพันหากไม่มีแผนต้องด้าเนินการตามขันตอน
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกท่านต่อไป ครับ
นายสุรมนตรี ค้าด้วง
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมเรื่อง สี่แยกไฟแดง
เนื่องจากสี่แยกนีเป็นสี่แยกที่ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนไม่ค่อยทราบกันว่าเป็นสี่แยก
ขณะนีทางร้านค้าได้ขยับขึนจากถนนแล้ว แต่ต้องมีการปรับภูมิทัศน์เส้นถนนสี่แยกหนองบัววง
ถึง หน้าอ้าเภอฯ รวมไปถึงเราต้องดูแลเรื่องป้าย เรื่องต้นไม้ ที่อยู่สองข้างทางด้วย และขอฝาก
เรื่องน้าประปาด้วย เพราะชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะ แต่น้าเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เราจะแก้ไข
อย่างไรให้น้าเรามีคุณภาพชาวบ้านบอกแพงหน่อยไม่เป็นไรขอให้น้าใส สะอาด
เรื่องถนนถ้าเราไม่ได้ไฟแดงเราจะแก้ไขปัญหานีอย่างไรฝากท่านผู้ท่านบริหารด้วยครับ
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกท่านต่อไป ครับ
นายบุญตา น้าค้า
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายบุญตา น้าค้า สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ขอเสนอเรื่องถนนสายทางหายโศก
ตอนนีถนนขาด เราพอมีงบประมาณส่วนไหนที่จะไปดูแลถนนเส้นนีหรือเปล่าครับ
ประธานสภาฯ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
นายทองค้า ชุมสงฆ์
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมเรื่องถนนสันทางหายโศก
ผมแจ้งกองช่างดูแล้ว ทางตะวันตกป่าช้าเราจะรีบด้าเนินการให้ กระผมขอขอบคุณทุกข้อมูล
ที่ให้มา เราจะรีบด้าเนินการแก้ไขให้ครับ
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกท่านต่อไป ครับ
นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววงขอเสนอเรื่องการ
การขยายท่อหน้าวัด ในปีงบประมารหน้าเราพอมีงบที่จะไปพัฒนาในส่วนนีหรือเปล่า เพราะ
ในฤดูฝนของทุกปีจะมีน้าท่วมขังทังสองฝั่งทางค่ะ
ประธานสภาฯ
เชิญสมาชิกท่านต่อไป ครับ
นายสุรมนตรี ค้าด้วง
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง กระผมขอเรียนเชิญทุกท่าน
ไปที่ สี่แยกตลาดเราไปดูภูมิทัศน์ของสี่แยกตรงนันรวมถึงไปรับเรื่องราวของชาวบ้านด้วยครับ
ประธานสภาฯ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
นายกเทศมนตรี
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก ขอเพิ่มเติมในส่วนของสี่แยกตลาดหนองบัววง ในการจัดระเบียบ
ชุมชน ระยะเส้นทางจากเส้นเหลือง ในบางครังเราก็มีอุปสรรค์ต่างๆในการท้างาน ดิฉันขอเพิ่ม
เติมเพียงเท่านีค่ะ
ประธานสภาฯ
ท่านผู้น้าชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือประชาสัมพันธ์ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญครับ
นายณรงค์ เจริญศรี
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

-12นายณรงค์ เจริญศรี ก้านันต้าบลไพล ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความส้าคัญกับทัง
๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคมนี ทางอ้าเภอล้าทะเมนชัยทุกหมู่บ้านเราจะมีการพัฒนา
หมู่บ้าน ปรับภูมิทัศน์ ท้าความสะอาด ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมนีด้วยครับ
นายสุภนัย ค้าด้วง
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสุภนัย ค้าด้วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ต้าบลไพล ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกที่สนับสนุน
ต้นไม้ที่น้าไปปลูก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้าเราท้าความสะอาดหมู่บ้าน
ช่วงสายเราจะไปปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชนของเรา ขอเรียนเชิญท่าน สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารทุกท่านด้วยครับ
นายจ้านงค์ ยังสุข
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายจ้านง ยังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต้าบลไพล ในส่วนของโครงการท้าฝายกันน้า
ช่วงนีน้ามามากท้าให้เกิดน้าท่วมข้าวชาวบ้านข้าวของคุณพ่อช่วย ก็ได้ท่วมมิดยอด
ทางเราก็ได้โทรประสานมาทางกองช่าง แล้วท้าการทุบที่กันเป็นบางช่อง
ปริมาณน้าที่มาในรอบนีพอดีแต่นาต่้าไปนิด
กระผมขอเสนอเรื่อเข้าในแผนฯขอประตูเปิด-ปิดน้าครับ
นายเข็มเพชร สนุ่นไพบูลย์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
เข็มเพชร สนุ่นไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ต้าบลขุย กระผมต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร
ในทุกเรื่องที่บริการประชาชนได้รวดเร็ว และดีจริงๆ ไม่มีขาดตกบกพร่องประการใด
ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านมานะโอกาสนีด้วยครับ
นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ต้าบลขุย กระผมขอเสนอเรื่องการวางท่อ
ระบายน้า แต่เมื่อเห็นโครงการนีแล้วก็รู้สึกสบายใจครับ และอยากให้โครงการนีด้าเนินการ
โดยเร็วครับ
นางสิลินนา คงหมั่นกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ขอฝากเรื่องป่าสนที่อยู่ติดกับถนน อยากให้ทางเทศบาลได้แจ้งเตือน
เจ้าของที่ด้วย เพราะช่วงนีหน้าฝน มีลมแรง เวลารถวิ่งผ่านไป-มา อาจท้าให้เกิดอันตรายได้
ขอฝากทางเทศบาลด้วยค่ะ
ประธานสภาฯ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
นายทองค้า ชุมสงฆ์
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมในส่วนของ
วันที่ ๑๕ สิงหาคมนี ที่ทุกหมู่บ้านจะมีการปรับภูมิทัศน์ ท้าความสะอาดหมู่บ้าน
ทางเทศบาลเราจะแบ่งออกเป็น ๓ ชุดเพื่อช่วยชาวบ้านท้าความสะอาดพืนที่
ส่วนเรื่องจะเอาวัชพืชออกจากล้าห้วยนันขอให้แจ้งกับทางเทศบาลเป็นการล่วงหน้าด้วยครับ
เรื่องการท้าฝายน้าล้นมีประตูเปิด-ปิดน้า นันทางเทศบาลต้าบลหนองบัววงเห็นด้วยครับ
ประธานสภาฯ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ส้าหรับการประชุม
ในครังนี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ตลอดจน

-13คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ท้าให้การประชุมในวันนี
ให้ส้าเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ
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เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลงชื่อ) ปรีดา แซะจอหอ เลขานุการสภาเทศบาล
(นายปรีดา แซะจอหอ)
ปลัดเทศบาลต้าบลหนองบัววง
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(ลงชื่อ) นิ่มนุช ชนะค้า ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ) สมาน รักษา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนิ่มนุช ชนะค้า)
(นายสมาน รักษา)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
กรรรมการ
กรรรมการ
(ลงชื่อ) พ.ต.ท. ณรินพร สุดแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ณรินพร สุดแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
ประธานกรรรมการ

