รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
ผู้มาประชุม
1. นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
2. นายสินสมุทร สุขหนา
๓. นายนิพนธ์ แดงดี
4. พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
5. นายสมาน รักษา
6. นายบุญตา น้าค้า
7. นายสมพร พิมเสน
8. นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์
9.นางนิ่มนุช ชนะค้า
10.นายสุรมนตรี ค้าด้วง
11.นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา
12.นายปรีดา แซะจอหอ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
นายสมยศ โสภาค

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
2.นายทองค้า ชุมสงฆ์
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
3.นายพนมทอง ค้าด้วง
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
4.นายปรีชา บุญโญปกรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.นายส้าเลิง กินไธสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6.นายเทพพร ชะระตะคุ
เจ้าพนักงานธุรการ
7.นายสังคม ตึดสันโดษ
หัวหน้ากองช่าง
8.นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าส้านักปลัด
9.นายสุวิทย์ สนิทนอก
ผู้อ้านวยการคลัง
10.นางบัวชุม เปรมสระน้อย
รองปลัดเทศบาล
11.นายธวัชชัย งันขุดทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย
12.นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
13.นายหนูนา ไร่นา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ขุย
14.นายสุภนัย ค้าด้วง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ไพล
15.นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ขุย
16.นางยุพิน คูณขุนทด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ไพล
17.นายสมคิด เหล่าบุญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ขุย

-2เริ่มประชุม เวลา 1๐.00 น.
นายปรีดา แซะจอหอ
- ขณะนีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภา เทศบาลได้โปรดจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
และด้าเนินการประชุมครับ
- ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเลขานุการสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.ณรินพร

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภาฯ

-เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ด้าเนินการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจรายงานการประชุมครังที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม
2558 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข รายงานการประชุมหรือไม่
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะชีแจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง สมาชิกสภาฯ เขต 2 คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีข้อแก่ไขใดๆ ครับ
-ครับสมาชิกท่านอื่น มีข้อแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 2558
โปรดยกมือ ครับ
-มีมติเห็นชอบ 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
เสียง
- งดออกเสียง
1
เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขั้นแปรญัตติและลงมติ)
ครับ ตามที่สภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้แต่งตังคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติฯ ในการประชุมครังที่แล้ว จ้านวน ๓ ท่าน ซึ่งสภาเทศบาลต้าบล
หนองบัววง ได้ก้าหนดการยื่นขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตังแต่วันที่ 17
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
ณ ห้องสภาเทศบาล ชัน 2 นัน ต่อไปก็ขอให้ปลัดเทศบาลชีแจงระเบียบขันตอน
การด้าเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินันตามร่างเดิม และตามที่มี
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ประธานสภาฯ

พ.ต.ท.ณรินพร
ประธานกรรมการ

การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาท้องถิ่นรายงาน
นันอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินันเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปร
ญัตติดว้ ยฯ
-ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาฯแล้ว
ครับ
ครับ ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 และรายงานการยื่น
แปรญัตติฯ ให้สภาเทศบาลฯ ทราบ ขอเรียนเชิญกรรมการแปรญัตติครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
มติที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๑
ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕8 มีมติรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งสภา
เทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ก้าหนดการยื่นขอเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยรับเรื่องยื่นขอแปร
ญัตติฯตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาเทศบาล
ชัน 2 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพร้อมกันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕8
ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน 2 โดยมี
๑.พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
ประธานกรรมการแปรญัตติ
๒.นายสมยศ โสภาค
กรรมการแปรญัตติ
๓.นายสุรมนตรี ค้าด้วง
กรรมการ/เลขานุการ
พร้อมทังคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้มาประชุม เพื่อพิจารณาค้าขอแปรญัตติและตรวจร่าง เทศบัญญัติ
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมายื่นค้าขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 แต่อย่างใด คณะกรรมการฯ ได้ท้าการตรวจร่าง
เทศบัญญัติฯและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ตามที่ผู้บริหารเสนอ ดังนี
-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
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ

-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
กิจการประปา ประมาณการไว้
2,320,000
บาท
จึงให้น้าเสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 ตามร่างเดิมเพื่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาต่อไป
ครับ ตามที่ท่านคณะกรรมการได้รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ทราบแล้วนัน ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และคณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจแล้วไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมแต่อย่างใด และพิจารณาแล้ว ให้มีมติคงร่างเดิมทุกประการและ
คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาแล้ว
และประธานสภาได้ส่งรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้สมาชิก
แล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕8 มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือไม่ เชิญครับ
ครับเชิญท่านปลัดชีแจงชีระเบียบฯในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ก่อนที่จะลงมติ
ครับ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณา
ข้อบัญญัติ(เทศบัญญัติ) ในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงล้าดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้วไม่ให้เสนอค้าแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินันอีก ฯลฯ
-ซึ่งในวาระที่ ๒ นีไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมายื่นค้าขอแปรญัตติงบประมาณฯ
และคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการแปรญัตติไม่มีการแก้ไข มีมติให้คงไว้
ตามร่างเดิมทุกประการ ครับ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติใน
วาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติหรือไม่
ครับสมาชิกฯทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติที่ประชุม ครับ

-5- สมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 ในวาระที่ ๒ โปรดยกมือ
ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 10
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง
1

ประธานสภาฯ

ต่อไปพิจารณาในวาระที่ ๓ สมควรให้ความเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อน้าเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไปหรือไม่
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 10
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง
1

ประธานสภาฯ

ครับเป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๖๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต้าบล
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ้าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาส่งไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
-เมื่อสมาชิกสภาฯเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติแล้ว ประธานสภาก็จะด้าเนินการ
ส่งไปยังนายอ้าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในวาระอื่นๆ นีสมาชิกท่านใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอรายงานการ
ท้างานของคณะผู้บริหารครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งเข้ามายัง
เทศบาล เรื่องถนนทางหายโศกที่ท่านให้ข้อมูลมานัน ทางเทศบาลเราได้
ด้าเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วครับ
-เส้นทางสายอรุณพัฒนา พืนถนนช้ารุด เราได้ท้าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยครับ
-การวางท่อหน้าศาลหลักเมือง บริเวณนันเราได้ด้าเนินการเพื่อให้มีทางน้าไหล
แก้ปัญหาเรื่องน้าท่วม
-การท้าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เราก้าลังด้าเนินการทังสองศูนย์ครับ
-ปัญหาเรื่องต้นสนล้มทับสายไฟ เราได้ประสานงานไปยังเจ้าของที่อนุญาต
ให้เราตัดได้ เราได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
-เรื่องประตูเปิด-ปิดน้า ตอนนีเราได้ออกส้ารวจพืนที่แล้วครับ

นายทองค้า

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง

-6ประธานสภาฯ
นายสุรมนตรี

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
นายบุญตา

ประธานสภาฯ
นายสุรมนตรี

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

มีสมาชิกท่านไดมีข้อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน เรื่องการซ่อมแซม
ถนนหายโศกเรื่องนีเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลเราได้ด้าเนินการแก้ไขบ่อยมาก ถ้าเป็นไป
ได้เราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร เพราะหากยังเป็นแบบนีเราจะเป็นการท้างานที่
ไม่จบเป็นการท้างานที่ซ้าซาก ฝนตกทีไรถนนจะขาดทุกที ถ้าเป็นไปได้เราจะปรึกษา
หารือกันอย่างไรให้เรื่องนีจบ อยากให้มีการแก้ไขปัญหาที่ถาวรครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอเพิ่มเติมเรื่อง
ถนนหายโศกในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทางเทศบาลร่วมกับสมาชิกสภาในพืนที่ได้
ร่วมกันแก้ไขปัญหานี และในช่วงหน้าฝนที่มีน้าป่าไหลหลากมาทางก็จะขาด
เราจะด้าเนินการวางท่อ แต่ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่นาไม่อนุญาตให้ทางเรา
ด้าเนินการปล่อยน้าลงไปที่นา เทศบาลเราท้าข้อตกลงกับเทศบาลต้าบลขุย
โดยทางเราจะท้าถนนไปจนสุดเขตเทศบาล แล้วให้เทศบาลต้าบลขุยด้าเนินการต่อใน
เขตเทศบาลต้าบลขุย แต่ขณะนีทางเทศบาลต้าบลขุยยังไม่ได้ด้าเนินการ
มีสมาชิกท่านไดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายบุญตา น้าค้า สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรื่องทางหายโศกเป็น
เรื่องที่เข้าในที่ประชุมสภาฯบ่อยมากเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก แต่นายกรัตน์ดาพรณ์
ก็แก้ไขได้ เหตุที่ท้าให้ทางขาดบ่อยเพราะเวลาฝนตกจะมีน้าป่าที่ไหลหลากมาซึ่ง
ตรงนันเราไม่มีท่อที่จะให้น้าไหลผ่านมาทางท่อระบายน้า เมื่อทางขาดทีไรชาวบ้าน
ก็เดินทางได้ล้าบาก เทศบาลก็ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชาวบ้าน
ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดี
ผมขอเสนออีกโครงการครับ ทางไปบ้านนายเกือ กล้าหาญ เส้นทางประมาณ
๑๑๒ เมตร เป็นซอยที่มีขนากเล็ก อยากให้มีการปรับขอฝากท่านนายกและ
คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ
มีท่านไดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาฯ เขต 1 กระผมขอเสนอการซ่อมแซม
ถนนหายโศกที่เราคุยกันนันกระผมอยากให้มีการซ่อมทีเดียวแล้วจบ ถึงจะใช้
งบประมาณที่มากกว่าทุกครังแต่ท้าท้าทีเดียวจบเราจะคุ้มค่ามากกว่า ดีกว่าเรา
ซ่อมแซมหลายครัง เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาหลายครัง
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอชีแจง
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นายสังคม

ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์

ประธานสภาฯ
นายทองค้า

ประธานสภาฯ
นายสมคิด

ประธานสภาฯ
นายหนูนา

ประธานสภาฯ
นายคงศักดิ์

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาลฯ
ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

เพิ่มเติมเรื่องการซ่อมแซมถนนหายโศก นายกอยากให้ท่านสมาชิกลงพืนที่ไปด้วยกัน
ไปรับฟังปัญหาด้วยกัน ถ้าเจ้าของที่ยินยอมให้เราวางท่อเราก็จะด้าเนินการต่อได้
นายกอยากให้กองช่างชีแจงว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ปัญหาถนนขาดเมื่อมีน้าป่า
ไหลหลากมาเชิญหัวหน้ากองช่างค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสังคม ตึดสันโดษ หัวหน้ากองช่าง วิธีการแก้ไขในเบืองต้นที่ถนน
ทางหายโศกนัน คือ การวางท่อ การท้าถนนคอนเวิส หรือการท้าฝายกันน้าล้นครับ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายนิพนธ์ แดงดี สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผมขอเสนอทางโรงเรียน
ชุมชนน้าทะเมนชัยได้แจ้งเข้ามาในช่วงหน้าฝน เมื่อฝนตกหนักจะมีน้าไหล
เข้ามาในโรงเรียนและไปขังที่สนามกีฬาของโรงเรียน ทางโรงเรียนฝากเรื่องนี
มาน้าเสนอครับ กระผมคิดว่าเราควรที่วางท่อเพื่อน้าจะได้ไหลตามท่อมาลงที่
ข้างถนนโดยที่ไม่ไหลเอ่อเข้าไปในสนามโรงเรียนข้างก้าแพงต่อไปก้าแพงจะพังได้
ขอฝากเรื่องนีให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ในเรื่องนีเดียวทาง
เทศบาลเราจะให้กองช่างลงไปพืนที่ให้อีกทีครับ
ท่านผู้น้าชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสมคิด เหล่าบุญ ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ ๓ เรื่องถนนทางหายโศก กระผมต้อง
ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลฯและคณะผู้บริหารที่ให้ความส้าคัญกับความเดือดร้อน
ของประชาชน กระผมดีใจแทนชาวบ้านที่เราจะได้แก้ปัญหานีได้แบบถาวรครับ
ท่านผู้น้าชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายหนูนา ไร่นา ผู้ใหญ่บ้านหนองดู่ หมู่ ๒ ต้องขอขอบคุณทางสภาเทศบาลฯและ
คณะผู้บริหารที่ซ่อมแซมถนนหนองดู่ – หนองโปร่ง ครับ
ท่านผู้น้าชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.ขุย อยากจะเสนอโครงการศาลา
ประชาคมหนองบัวใหญ่ และการปรับภูมิทัศน์รอบศาลาครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
ครับเรื่องศาลาประชาคมหนองบัวใหญ่และการปรับภูมิทัศน์รอบศาลาประชาคมนัน
ทางเทศบาลเราได้น้าเข้าแผนพัฒนา ๓ ปีเรียบร้อยแล้วครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
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ประธานสภาฯ
นายสุวิทย์

ประธานสภาฯ
นายเทพพร

ประธานสภาฯ
นายทองค้า

ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอฝาก
ผู้ใหญ่หนูนา ช่วยดูแลที่สนามกีฬาของหมู่บ้านด้วยค่ะ เพราะได้ยินข่าวมาว่า
วัยรุ่นได้ใช้สนามกีฬาเป็นสถานที่แข่งรถกัน ส่วนศาลาหนองบัวใหญ่
ซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของเรา เราสามารถด้าเนินการได้เพราะคนที่ได้รับผลประโยชน์
คือประชาชนและเพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้าติดต้องไฟส่องสว่าง มีการลงนาม
ในสัญญาแล้วอีกไม่นานน่าจะมีการลงงานค่ะ
-งบประมาณปี 2558 นีเรามีการจ่ายหนีเงินกู้ สองล้านสี่แสนกว่าบาทนันเราได้
ด้าเนินการช้าระเรียบร้อยแล้วค่ะ
-แนวทางต่อไปเทศบาลเราจะลงไปประชุมประจ้าเดือนกับประชาชน
เพื่อแจ้งแนวทางในการขออนุญาตถมดิน ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ขอฝากท่านผู้น้า
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขออนุญาตถมดิน ขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่เทศบาลก่อน
การด้าเนินการก่อสร้างด้วยค่ะ
-ในปีนีเทศบาลเรารับเป็นเจ้าภาพกฐินทีว่ ัดเก่าหนองบัววง เราจะหารือกันอีกทีค่ะ
-ต่อไปนายกฯ ขอให้กองคลังชีแจงเรื่องงบประมาณของทางเทศบาล
เชิญเจ้าหน้าที่ชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายสุวิทย์ สนิทนอก ผู้อ้านวยการคลัง ปีนีเราตังไว้ที่ 36 ล้าน
หนึ่งแสนบาท เท่ากับปีที่แล้ว ผ่านมาถึงปัจจุบันมีเงินเข้ามาเพียง 29 ล้านบาท
ขอน้าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ บางโครงการเราอาจจะไม่ได้ท้าถึงร้อยเปอร์เซ็น
เนื่องจากเงินที่เข้ามาไม่ตรงกับที่เราตังไว้ ตอนนีเรามีเงินสะสมอยู่ที่
8 ล้านกว่าบาท แต่ยังไงสถานการคลังของเราก็ถือว่าอยู่ในสถานะที่ดี ครับ
มีสมาชิกท่านไดมีข้อสงสัยหรือจะเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายเทพพร ชะระตะคุ เจ้าพนักงานธุรการรักษาการแทนหัวหน้ากอง
สาธารณสุข กระผมมีข่าวขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประกันสุขภาพ
ในวันที่ 14 กันยายน 2558 จะมีการเตรียมการตรวจรับการประเมิน
ปกติเราจะส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเราได้รับค้าชมครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ต้องขอขอบคุณทุก
ค้าแนะน้า ทุกข้อปัญหาที่ได้แจ้งเข้ามาทางเทศบาลเราจะน้ามาปรับปรุง
และแก้ไขให้ดีที่สุดครับ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ส้าหรับการประชุม
ในครังนี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ตลอดจน
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ท้าให้การประชุมใน
วันนี ให้ส้าเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ
เวลา 11.50 น.
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(ลงชื่อ) สายพิรุณ เขียนโพธิ์ ผู้จดบันทึก
(นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ลงชื่อ) ปรีดา แซะจอหอ เลขานุการสภาเทศบาล
(นายปรีดา แซะจอหอ)
ปลัดเทศบาลต้าบลหนองบัววง
(ลงชื่อ) พิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลครังนีแล้ว
เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นว่าถูกต้อง จึงลงนามไว้เป็นส้าคัญ
(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

