ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕8
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. 255๘ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัววง ชั้น ๓
ผู้มาประชุม
1. นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
2. นายสินสมุทร สุขหนา
๓. นายนิพนธ์ แดงดี
4.นายสมยศ โสภาค
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
พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
2.นายทองค้า ชุมสงฆ์
3.นายพนมทอง ค้าด้วง
4.นายปรีชา บุญโญปกรณ์
5.นายส้าเลิง กินไธสง
6.นายสังคม ตึดสันโดษ
7.นายสุวิทย์ สนิทนอก
8.นางบัวชุม เปรมสระน้อย
9.นายสวาท ไปนาน
10.นางวรรณา พรมมา
11.นายสรรชัย ค้าด้วง
12.นางทีรวรรณ ศรีรัตนประชากุล
13.จ.ส.ต.ศรณัฐ ดวงมาลัย
14.นางสาวสายพิรุณ เขียนโพธิ์
15.นายธวัชชัย งันขุนทด
16.นายศุภนัย ค้าด้วง
17.นายจ้านง ยังสุข
18.นายณรงค์ เจริญศรี
19.นายเข็มเพชร สนุ่นไพบูลย์
20.นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง

นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หัวหน้ากองช่าง
ผู้อ้านวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสวัสดิการและสังคม
เจ้าพนักงานการประปา
หัวหน้ากองการศึกษา
นิติกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต้าบลไพล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต้าบลไพล
ก้านันต้าบลไพล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต้าบลขุย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต้าบลขุย

-2เริ่มประชุม เวลา 1๐.00 น.
นายปรีดา แซะจอหอ
- ขณะนีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลได้โปรดจุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และ
ด้าเนินการประชุมครับ
- ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเลขานุการสภาฯ

-อ่านประกาศเรียกประชุมสภา-

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ
ขอให้สมาชิกฯได้ตรวจรายงานการประชุมครังที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
2558 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข รายงานการประชุมหรือไม่
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจะชีแจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
นางนิ่มนุช
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
(กรรมการตรวจรายงานฯ) ดิฉัน นางนิ่มนุช ชนะค้า สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต 2
ดิฉันมีข้อที่จะให้แก้ไขรายงานการประชุมครังที่แล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2558 ดังนี
-หน้า 6 บรรทัดที่ 31 ในการตอบข้อซักถาม ท่าน สุรมนตรี ค้าด้วง
สมาชิกเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต 2 ขอให้แก้ไขเป็น สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าบลหนองบัววง เขต 1 ค่ะ
-หน้า 7 บรรทัดที่ 11 โรงเรียนชุมชนน้าทะเมนชัย ขอให้แก้ไขเป็น โรงเรียน
ชุมชนล้าทะเมนชัยค่ะ
-หน้า 8 บรรทัดที่ 21 สถานการคลัง ขอให้แก้ไขเป็น สถานะการคลัง ค่ะ
-หน้า 8 บรรทัดที่ 5 ติดต้องไฟส่องสว่าง ขอให้แก้ไขเป็น ติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ค่ะ
นายบุญตา
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายบุญตา น้าค้า สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต 2
จากรายงานการประชุมครังที่แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีข้อให้แก้ไข
ดังนีครับ
-หน้า 6 บรรทัดที่ 26 ทางไปบ้านนายเกือ กล้าหาญ ขอให้แก้ไขเป็น ทางไปบ้าน
นายเปลือง กล้าหาญ ครับ
ประธานสภาฯ
ครับสมาชิกท่านอื่น มีข้อแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 2558
โปรดยกมือ ครับ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบ 10 เสียง
- ไม่เห็นชอบ
- เสียง
- งดออกเสียง
1 เสียง
- ไม่มาประชุม
1
คน
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ครับในวาระนีเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่สภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้มีมติเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการ
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ปลัดเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ

ประชุมสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๘ และประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ส่งร่างเทศบัญญัติ
เพื่อให้นายอ้าเภอส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ นัน
นายอ้าเภอล้าทะเมนชัย ผู้ได้รับมอบอ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาแล้ว ไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลต้าบลหนองบัววง พร้อมได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติฯคืนมาให้สภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง พิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ตามเหตุผล ซึ่งประธานสภาก็ได้แจ้งการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติ ให้นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ด้าเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง
ไปแล้ว ต่อไป ก็ขอเชิญ ปลัดเทศบาลชีแจงรายละเอียด ในข้อ ระเบียบ กฎหมาย
เชิญครับ
ครับ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
วรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด จะพิจารณาร่างเทศบัญญัตภิ ายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
วรรคสอง หากผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามบังคับใช้
ต่อไป
-กรณี ไม่เห็นชอบให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ตามเหตุผล ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติกลับคืนมา
ซึ่งในกรณีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลต้าบลหนองบัววง นายอ้าเภอล้าทะเมนชัย ผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด ไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ โดยระบุเหตุผล ที่ไม่เห็นชอบ เพื่อให้
สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ๖ ข้อ ดังนี
๑. เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังงบประมาณตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) ตังไว้ ๘๕๘,๒๘๐ บาท
ยอดเงินที่ตรวจพบคือ 585,282 บาท ท้าให้ยอดเงินเพิ่มขึน ไม่เป็นไปตามมติของ
สภาเทศบาลฯ
๒. เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังประมาณรายรับไม่ใกล้เคียงกับงบประมาณปีที่
ผ่านมา (รับจริงปี ๒๕๕๗) ซึ่งมียอดเงิน จ้านวน ๓๑,๙๐๓,๐๗๓.๓๒ บาท แต่ตัง
ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายไว้ จ้านาน ๓๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท
จ้านวนเงินสูงกว่ารับจริงปี ๒๕๕๗ จ้านวน ๔,๑๙๖,๙๒๖.๖๘ บาท โดยไม่ชีแจง
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าแหล่งที่มาของเงินที่เพิ่มขึนมาจากไหน เป็นการตัง
งบประมาณโดยมิชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว๓๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓. เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ จ้านวน
๑๔,๓๙๙,๒๑๒ บาท คิดตามยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
๒๕๕๙ จ้านวน ๓๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท (๑๔,๓๙๙,๒๑๒ × ๑๐๐ ÷ ๓๖,๑๐๐,๐๐๐)
เท่ากับ ๓๙.๘๙% หากตังงบลดลงให้ใกล้เคียงรับจริงปี ๒๕๕๗ จะต้องมีค่าใช้จ่าย
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

ด้านบุคลากรไม่เกิน ๔๐% ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
งบกิจการประปาไว้ ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท ตรวจพบข้อเท็จจริง ว่า ประมาณการ
รายรับตังไว้ จ้านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เป็นไปตามมติของสภาเทศบาลฯ
๕. เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังงบประมาณหมวดเงินเดือนเงินเดือนพนักงาน ตังไว้
จ้านวน ๑๙๗,๓๖๐ บาท ตรวจพบข้อเท็จจริง ว่า ตังไว้ จ้านวน ๑๙๒,๓๖๐ บาท
ต่้ากว่าเดิม และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตังไว้จ้านวน ๕๙๖,๑๖๐ บาท ตรวจพบ
ข้อเท็จจริง ว่า ตังไว้ จ้านวน ๕๖๗,๓๖๐ บาท ต่้ากว่าเดิมท้าให้กระทบยอดรวม
ทังหมด ไม่เป็นไปตามมติของสภาเทศบาลฯ
๖. ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขันตอนการประชุม
ต่อจากการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ครบตามก้าหนดแล้ว ที่ประชุมสภา
เทศบาลต้าบลหนองบัววง ไม่ได้มีมติก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตรวจพบจากรายงานการประชุม ประธานสภาเป็นผู้
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ตังแต่วันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐8.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน ๒ เป็นการปฏิบัติโดย
มิชอบ ตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔)
ครับ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีได้แถลงการณ์แก้ไขร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมาย ตามเหตุผล เชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอชีแจงในเรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาล
ต้าบลหนองบัววง ซึ่งตังประมาณการรายรับ และรายจ่ายไว้ ๓๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งตามเหตุผลนายอ้าเภอล้าทะเมนชัย ไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ และส่งมาให้
สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ นัน นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววงได้พิจารณาแก้ไข
ในร่างเทศบัญญัติ และเหตุผลที่ไม่เห็นชอบของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัย ทัง ๕ ข้อ
แล้ว จึงขอแถลงต่อสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ในรายการแก้ไขร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี
-เพื่อให้ทุกท่าน เข้าใจในข้อความการแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงได้แยกข้อความที่นายกฯ และประธานสภาชีแจง
นี ขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบตามรายการเอกสารตารางที่แจ้งสมาชิกฯค่ะ
ข้อ ๑ ขอชีแจงดังนี งบประมาณ ตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษาค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ตังไว้ ๘๕๘,720 บาท แก้ไขรายการ
(๓)โรงเรียนบ้านล้าทะเมนชัย ส้าหรับเด็ก ๑๓๓ คนๆละ ๘ บาท จ้านวน ๒๖๐ วัน
จ้านวน ๒๗๖,๖๔๐ บาท
- เนื่องจากการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดโดยงบประมาณในยอดรวม ของกองการศึกษา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ประธานสภาฯ

ครับนายกเทศมนตรี ได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไขร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัยผู้รับมอบ
อ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๑ ไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ
โปรดยกมือขึน

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครับ เชิญท่านนายก ชีแจงต่อไปครับ

นายกเทศมนตรี

ข้อ ๒ ขอชีแจงดังนี เทศบาลต้าบลหนองบัววง คงงบประมาณรายรับไว้
๓๖,๑๐๐,๐๐๐ บาทเนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึนจาก
1.การด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2559
2.การด้าเนินการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินให้สอดคล้องกับปัจจุบันตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
3.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีเงินรายรับจริง จ้านวน 33,208,946.77
บาท(ณ วันที่ 15 กันยายน 2558) เชิญผู้อ้านวยการกองคลังชีแจงเพิ่มเติมค่ะ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสุวิทย์ สนิทนอก ผู้อ้านวยการกองคลัง ขอชีแจงเพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ 2557 เราตังประมาณการรายรับไว้ที่ 31,900,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2559 เราตังงบประมาณไว้ที่ 36,100,000 บาท
เราดูจากรายรับที่เทศบาลเราจัดเก็บได้เอง รวมกับเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้
และรายรับจริงของปีงบประมาณ 2558 จ้านวน 33,208,946.77 บาท
และในปีงบประมาณ 2559 นี เราจึงตังประมาณการรายรับไว้ที่
36,100,000 บาท เท่ากับปีที่แล้วครับ
ครับนายกเทศมนตรีและผู้อ้านวยการกองคลังได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอ
ล้าทะเมนชัยผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๒ ไปแล้ว สมาชิกท่านใด
มีข้อซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ
โปรดยกมือขึน

นายสุวิทย์

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม
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ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครับ เชิญท่านนายก ชีแจงข้อ ต่อไปครับ
ข้อ 3 ขอชีแจงดังนี
เนื่องจากเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ตังงบประมาณด้านบุคลากร ตามโครงสร้าง
แผนอัตราก้าลัง ๓ ปีของเทศบาล(พ.ศ.๒๕๕๘ -พ.ศ.๒๕๖๐) ตามแผนอัตราก้าลัง 3
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท้าให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เท่ากับ ๓๙.๘๙%
- เทศบาลต้าบลหนองบัววง จึงขอแก้ไขค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยการปรับปรุง
ต้าแหน่งบุคลากร ตามแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้สอดคลองกับประมาณการรายรับ โดยค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน ๔๐%
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากประมาณการไว้เท่ากัน ท้าให้ด้านบุคลากร ลดลง
เป็น ๓๗.๓๗ % (๑๓,๔๙๒,๓๕๒ x ๑๐๐/๓๖,๑๐๐,๐๐๐)
-ฉะนันเพื่อให้งบประมาณมีความสมดุลจึงน้ายอดเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรน้าไปตังจ่ายในเทศบัญญัติ ตามแผนงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด้าเนินโครงการต่างๆ ได้ครบถ้วนตามเทศบัญญัติ
จ้านวน ๙๐๖,๘๖๐ บาท ดังนี
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน้า 47
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หน้า 49
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า 50
- วัสดุคอมพิวเตอร์
๒๐,๐๐๐ บาท
หน้า 51
- วัสดุส้านักงาน
๖๐,๐๐๐ บาท
หน้า 51
- วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 20,000 บาท
หน้า 51
๒.แผนงานบริหารงานคลัง
หน้า 56
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓.แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้า 59,หน้า 61
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน้า 62
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๕.แผนงานสาธารณสุข
หน้า 74
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๖๐,๐๐๐ บาท
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 บาท
๖.แผนงานเคหะและชุมชน
หน้า 80
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๗๐,๐๐๐ บาท
7.หมวดงบกลาง
หน้า 89
- เงินส้ารองจ่าย
314,140 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10,000 บาท
8.แผนงานการศึกษา
หน้า 72
- ค่าอาหารเสริม(นม) 720 บาท
ครับนายกเทศมนตรีฯ ได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไขร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัยผู้รับมอบ
อ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๓ ไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เชิญครับ
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ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ
โปรดยกมือขึน

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครับ เชิญท่านนายก ชีแจงข้อ ต่อไปครับ
ข้อ ๔ ขอชีแจงดังนี เทศบาลต้าบลหนองบัววง ตังงบประมาณรายรับและประมาณ
การรายจ่ายงบกิจการประปาไว้ ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี
๑.ค่าใช้จ่ายจากมาตรวัดน้า จ้านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒.ค่าเช่ามาตรวัดน้า
จ้านวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๓.เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
จ้านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
4.ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จ้านวน 10,000 บาท
5.ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียม
๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าแรง
๕๐,๐๐๐ บาท
6.รายได้เบ็ดเตล็ด
๕,๐๐๐ บาท
จากการตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ส่วนรายรับและประมาณการรายจ่ายงบกิจการประปา ตังไว้
๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องแล้ว จึงไม่แก้ไข ในส่วนการตังงบประมาณรายรับ
และประมาณการรายจ่ายงบกิจการประปา
ครับนายกเทศมนตรี ได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไขร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัยผู้รับมอบ
อ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๔ ไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ
โปรดยกมือขึน

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
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ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครับ เชิญท่านนายก ชีแจงข้อ ต่อไปครับ
ข้อ ๕ ขอชีแจงดังนี การตังงบประมาณส่วนกิจการประปา
- เทศบาล ตังงบประมาณหมวดเงินเดือนเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ จ้านวน
๑๙๗,๓๖๐ บาท

นายกเทศมนตรี

10
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
คน

เสียง
เสียง
เสียง
คน
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ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

แก้ไขเป็น
๑. เจ้าพนักงานประปา จ้านวน ๑ อัตราจ้านวน ๑๙๒,๓๖๐ บาท
เดือนละ ๑๖,๐๓๐ บาท จ้านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๙๒,๓๖๐ บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
๒ ต้าแหน่ง ๕ อัตรา
1. พนักงานผลิตน้าประปา จ้านวน ๒ อัตราๆเดือนละ ๑1,3๔๐ บาท
จ้านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 272,160 บาท
- เนื่องจากตัวเลข จ้านวนพนักงาน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
๒. พนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 3 อัตราๆเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
จ้านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท
- งบกลาง
รายจ่ายงบกลางอื่น ตังไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วนหรือจ้าเป็นต้องรีบด้าเนินการ ซึ่งหากไม่ด้าเนินการจะกระท้าให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชน ได้รับความเดือดร้อน
โดยน้าเงินเหลือจ่ายจากเงินเดือนพนักงาน จ้านวน 5,000 บาท มาตังจ่ายเพิ่ม
ครับนายกเทศมนตรีได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไขร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัยผู้รับมอบ
อ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๕ ไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามเสนอ
โปรดยกมือขึน

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ ครับ
ข้อ ๖ ขอชีแจงดังนี สภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้มีมติในมติก้าหนด
ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไปแล้วในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
แต่ในเอกสารระเบียบวาระการประชุมสภา การบันทึกข้อความในการลงมติมีความ
คลาดเคลื่อนผมจึงขอทบทวนมติสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๑ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ขันตอนการก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปร
ญัตติตอ่ คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตังแต่
เวลา ๐8.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ชัน ๒
ครับ ผมก็ได้ชีแจงรายละเอียดในการแก้ไขร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ตามข้อพิจารณาของนายอ้าเภอล้าทะเมนชัยผู้รับมอบ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

10
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
คน

-9อ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ ๖ ไปแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เชิญครับ
-ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุม ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไข
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ
โปรดยกมือขึน
ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบให้เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนร่างเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่เสนอ ครับ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

10
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
คน

๓.๒ เรื่องญัตติขออนุมัติการทากิจการนอกเขตเทศบาล
ครับในวาระนีนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววงได้เสนอญัตติขออนุมัติการท้ากิจการ
นอกเขตเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรี
ต้าบลหนองบัววง มีความจ้าเป็นที่ต้อง ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง
ในการท้ากิจการนอกเขตเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี
หลักการ
ขออนุมัติสภาเทศบาล ในการท้ากิจการนอกเขตเทศบาล โดยอาศัยอ้านาจตาม
ความในมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลอาจท้ากิจการนอกเขต ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี
(1) การนันจ้าเป็นต้องท้าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่อง กับกิจการที่ด้าเนินตามอ้านาจ
หน้าที่ภายในเขตของตน
(2)ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาต้าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
เหตุผล
ด้วยเทศบาลต้าบลหนองบัววง มีความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินการท้ากิจการนอกเขต
เทศบาลตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภคและปัญหา
คุณภาพน้าของน้าประปา ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลหนองบัววง
เทศบาลต้าบลหนองบัววง จึงขอด้าเนินการ ท้ากิจการนอกเขตเทศบาล บางส่วนใน
หมู่ 1 ต้าบลไพล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖
ต้าบลไพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า งบประมาณ ๖,๘๐๒,๔๐๐ บาท
โดยโครงการดังกล่าวเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่
๒ ต้าบลขุย ซึ่งเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ด้าเนินการประชาคมขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างเป็น โครงการก่อสร้างระบบประปา
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ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรี

หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล โดยมีพืนที่สาธารณะ ดังนี
- พืนที่ทังหมด
9 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา โดยมีหลักฐานเป็น นสล.
- พืนที่ขอใช้ประปาเดิม 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
- พืนที่ขอใช้ประปาใหม่ 2 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา
- รวมขอถอนสภาพ
5 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
- พืนที่คงเหลือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 4 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพืนที่ด้าเนินการบางส่วนนอกเขตเทศบาลต้าบลหนอง
บัววง และมีพืนที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลต้าบลไพล เทศบาลฯ จึงน้าเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เพื่อพิจารณาตามความในมาตรา ๕๗ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน จึงมีความจ้าเป็นต้องเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล จึงเรียนมาเพื่อ
น้าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
ครับนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลท้ากิจการนอกเขต
เทศบาล ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ 6 ต้าบลไพล ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือผู้บริหารมีข้อชีแจง
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอชีแจงเพิ่มเติม
ในโครงการปีงบประมาณ 2559 ที่เราได้รับการจัดสรรเราต้องเร่งด้าเนินการ
การขยายเขตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางส่วนตลอดจนการขยายเขตเราต้อง
ด้าเนินการที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิก
เห็นชอบให้เทศบาลท้ากิจการนอกเขตเทศบาล ตามโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ต้าบลไพล
โปรดยกมือครับ
-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

10
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
คน

๓.๓ เรื่อง ญัตติพิจารณาการขอถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒ หมู่ที่ ๖ ตาบลไพล
ครับในวาระนีนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววงได้เสนอญัตติการขอถอนสภาพ
และใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒
หมูที่ ๖ ต้าบลไพล เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล ข้าพเจ้านางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรี
ต้าบลหนองบัววง มีความจ้าเป็นที่ต้อง ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต้าบล
หนองบัววง ในการพิจารณาการขอถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒ หมูที่ ๖ ต้าบลไพล โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี

-11หลักการ
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอถอนสภาพและใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒ หมูที่ ๖
ต้าบลไพล
อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการ
ถอนสภาพ การจัดขึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐ “การถอนสภาพ” หมายความว่าการ
ด้าเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง(๑)หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่มีผลท้าให้ที่ดินส้าหรับผลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามหรือ
สงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองซึ่งมิได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยน
สถานะหรือพ้นสภาพจากการเป็นที่ดินนันๆ เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
เหตุผล
เทศบาลต้าบลหนองบัววง มีความจ้าเป็นที่ต้องความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล ในการขอถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะ
บ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒ หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล พืนที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา
ดังนี
-พืนที่ระบบประปาเดิม ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา
-พืนที่จะขอใช้ก่อสร้างประปาใหม่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา
เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้า) ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตเทศบาลต้าบล
หนองบัววง เนื่องจากระบบประปาเดิมน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ของราษฎร ซึ่งเกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนตลอดจนปัญหาน้าดิบ
ของระบบประปาเดิมที่น้าไม่มีคุณภาพท้าให้ขบวนการ ผลิตน้าประปาสินเปลือง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การปรับปรุงคุณภาพน้า รวมทังการสินเปลืองค่า
กระแสไฟฟ้า
โดยโครงการดังกล่าวเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้รับการจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๒ ต้าบลขุย ซึ่งเทศบาลต้าบลหนองบัววง ได้ด้าเนินการประชาคมขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเป็น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที ๖ ต้าบลไพล แล้ว
เทศบาลต้าบลหนองบัววง จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในการขอ
ถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย
แปลง ๒ หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก ทังนีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็นการ
บริการชุมชนและสังคม จึงมีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป
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ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี

ประธานสภา

ครับนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ขอถอนสภาพ
และใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒
หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม หรือผู้บริหารมีข้อชีแจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางรัตน์ดาพรณ์
โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขออนุญาตชีแจงรายละเอียด
การใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล เพิ่มเติม ดังนี
-พืนที่สาธารณะทังหมด มี ๙ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา มีหลักฐานเป็น นสล.
และมีการใช้ประโยชน์ดังนี
- เป็นพืนที่ประปาเดิม ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา
- พืนที่จะขอใช้ก่อสร้างประปาใหม่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา
รวมพืนที่ในการขอถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ๕ ไร่ ๑ งาน
๓๔ ตารางวา
- พืนที่คงเหลือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๔ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา
โดยเทศบาลได้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับ
การถอนสภาพ การจัดขึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๐
ครับนายกเทศมนตรี ก็ได้ชีแจงรายละเอียดในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล ไปแล้ว สมาชิกท่านใด มีข้อซักถาม อีกหรือไม่เชิญครับ
-ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลในการขอ
ถอนสภาพและใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย
แปลง ๒ หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล พืนที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง
-ไม่มาประชุม

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้เทศบาลในการขอถอนสภาพ
และใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ที่ดินสาธารณะบ้านใหม่ทะเมนชัย แปลง ๒
หมู่ที่ ๖ ต้าบลไพล พืนที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติให้เทศบาลท้ากิจการนอกเขตเทศบาล
ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ 6 ต้าบลไพล ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในวาระอื่นๆ นีสมาชิกท่านใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ

นางเบญจมาศ

10
1
1

เสียง
เสียง
เสียง
คน

-13เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์ สมาชิกเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต 1

ประธานสภาฯ
นายสินสมุทร

นางนิ่มนุช

ประธานสภาฯ
นายทองค้า

ประธานสภาฯ
นายสุรมนตรี

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์

มีเรื่องที่จะน้าเรียนปรึกษาต่อสภาฯและคณะผู้บริหาร คือถนนซอยหลังบ้าน
ของดิฉัน ถนนเส้นนันเวลาฝนตกถนนเส้นนันจะเลอะมากค่ะ ชาวบ้านอยากได้
ถนนคอนกรีต เรามีงบส่วนไหนที่จะช่วยเหลือได้บ้างไหมคะ
สมาชิกท่านอื่นมีข้อซักถาม เสนอแนะอีกหรือไม่ จะได้ให้ผู้บริหารตอบในคราวเดียว
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสินสมุทร สุขหนา รองประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ขอน้า
เรียนปรึกษาต่อสภาฯและคณะผู้บริหารครับ ในเรื่องของถนนเส้นซอยบิณฑบาต
ชาวบ้านฝากถามมาว่าเมื่อไรจะด้าเนินการก่อสร้างให้ครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางนิ่มนุช ชนะค้า สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต 2 ขอน้าเรียน
ปรึกษาเรื่องถังขยะค่ะ ชาวบ้านอยากได้ถังขยะที่มีขนาดใหญ่ขึนค่ะ เพราะตอนนี
ขนาดถังเล็กการทิงขยะก็เต็มเร็ว สนัขสามารถที่จะคุ้ยขยะในถังได้ และปริมาณ
ขยะที่เยอะ จึงอยากขอเปลี่ยนขนาดถังขยะให้ใหญ่ขึนค่ะ
มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไมมี เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรี ต้าบลหนองบัว วง ขอชี แจง
เพิ่มเติมเรื่องน้าประปา เราต้องขอความเห็น จากที่ประชุมเรื่องการสร้างบ่อพักน้า
ขอให้ผู้บริหาร และ สมาชิกภาฯช่วยพิจารณาการสร้างบ่อพักน้า การที่เราได้พักน้า
ไว้ประมาณ ๑ ถึง ๒ วัน ก่อนที่จะน้า มาสู่กระบวนการผลิตน้าประปาในขันตอน
ต่อไปน้าประปาเราก็จะมีคุณภาพดีขึน
-ในส่วนของเรื่องถังขยะ ที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอมานัน เราจะพิจารณาเป็นไป
ปัญหาที่เกี่ยวกับถังขยะที่มีขนาดใหญ่คือ เวลาที่คนงานเราไปเก็บจะค่อนข้างยาก
เพราะคนงานเราหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลัง
-ในเรื่องถนนที่ที่ท่านรองประธานได้เสนอมาเส้นทางบิณฑบาตนัน
ทางเทศบาลเราประสานกับทางกองช่างให้ลงไปส้ารวจอีกทีครับ
-ในเรื่องถนนสายหลังบ้านท่าน เบญจมาศ ทางคณะผู้บริหารจะพิจารณาให้ครับ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึนทางผู้บริหารเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะน้าทุกปัญหาไปแก้ไข
ให้ตรงจุดครับ ต้องขออภัยต่อท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านด้วยครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสุรมนตรี ค้าด้วง สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต ๑ กระผม
ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องบ่อพักน้ากระผมเห็นด้วยบางครังน้าที่เราได้มาเป็นน้าที่มี
คุณภาพต่้า ถ้าเรามีบ่อพักน้าพนักงานเราก็จะได้ท้างานได้ง่ายขึน และอีกอย่างเรา
จะได้ไม่ต้องสินเปลืองสารในปริมาณมาก และน้าเราจะมีคุณภาพมากขึน ส่วนเรื่อง
ถนนหายโศกกระผมเห็นด้วยในเมื่อเราวางท่อไม่ได้เราก็ควรที่จะมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีอื่นโดยที่ไม่ท้าให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
เรื่องบ่อพักน้าเป็นเรื่องที่ดีครับ ทางสภาเห็นด้วยเป็นเรื่องที่ท้าแล้วคนที่ได้
รับประโยชน์คือประชาชน ครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายนิพนธ์ แดงดี สมาชิกเทศบาลต้าบลหนองบัววง เขต ๒ กระผมมีเรื่อง
ที่จะน้าเรียนปรึกษาต่อสภาฯ ในเรื่องของการท้าถนนสายหลังวัดเก่าชาวบ้าน
-14ฝากถามมาว่าเมื่อไรจะไปด้าเนินการปรับปรุงถนนให้ครับ

ประธานสภาฯ
นายคงศักดิ์

ประธานสภาฯ
นายศุภนัย

ประธานสภาฯ
นายจ้านง

ประธานสภาฯ
นายเข็มเพชร

ประธานสภาฯ
นายจ้านง

ประธานสภาฯ
นายทองค้า

ท่านผู้น้าชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายคงศักดิ์ ลาน้าเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ต้าบลขุย กระผมขอเสนอเรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายตลาดวันศุกร์ เพราะตอนนีถนนสายนีไม่มีไฟ กระผมจึงเป็น
ห่วงเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้านครับ ในโอกาสนีกระผมจึงขอความอนุเคราะห์
มา ณ โอกาสนีด้วยครับ
ท่านผู้น้าชุมชนท่านอื่นมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายศุภนัย ค้าด้วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต้าบลไพล เรื่องการท้าความสะอาด
หมู่บ้านกระผมขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากทางเทศบาลฯครับ เพราะมีต้นไม้
กิ่งไม้ที่เยอะมากอยากให้ทางเทศบาลให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าไปช่วยตัดต้นไม้
ที่สูง ยากต่อการตัดครับ และเรื่องการสร้างประปา ทางเทศบาลได้ขออนุญาต
ใช้ที่สาธารณะไปยังอ้าเภอหรือไม่ครับ
ท่านผู้น้าชุมชนท่านอื่นมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจ้านง ยังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต้าบลไพล สืบเนื่องจากท่านสมาชิก
ได้ลงมติ เรื่องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่านที่มีมติให้ครับ
-เรื่องขยะนันที่มีการเสนอให้มีถังขยะที่ใหญ่ขึน กระผมมองว่าเราน่าจะมีการรณรงค์
คัดแยกขยะ การสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนน่าจะดีกว่าครับ
-เรื่องหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม วันที่ ๒๗-๒๙ ที่ผ่านมาเราได้ไปอบรมกัน
ทางจังหวัดได้มีมติให้เราด้าเนินการอยู่ ๒ ข้อด้วยกัน ข้อที่ ๑ ตังแต่วันที่ ๑-๑๐ ให้
เรามีการปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน ข้อที่ ๒ เมื่อเรามีการการปรับปรุง พัฒนาหมู่บ้าน
ของเราแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเยี่ยมชมหมู่บ้านของเรา เพื่อที่จะน้าเข้าสู่หมู่บ้าน
เส้นใหมและใยฝ้ายตามเส้นทางนครชัยบุรินทร์ และเส้นทางใยฝ้ายชัยภูมิ
ท่านผู้น้าชุมชนท่านอื่นมีข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายเข็มเพชร สนุ่นไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ต้าบลขุย กระผมมีเรื่องที่จะ
น้าเรียนปรึกษาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านหนองโปร่ง หมู่ ๓ หลอดไฟดับได้
ประมาณเดือนเศษแล้วครับ
เชิญท่านผู้น้าชุมชนท่านต่อไป เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายจ้านง ยังสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต้าบลไพล กระผมขอเพิ่มเติม
เนื่องจากร้านค้าชุมชนเราได้ติดกล้องวงจรปิดขณะนีอยู่ในขันตอนการด้าเนินการ
กระผมขอน้าเรียนสภาพอจะมีงบส่วนไหนที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องนีได้บ้างครับ
เชิญผู้บริหารชีแจครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายทองค้า ชุมสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง
-เรื่องถนนเส้นหลังวัด ทางคณะผู้บริหารเราอยากท้าการปรับปรุงแต่ติดที่ส่วนของ
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ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสังคม

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-เรื่องการคัดแยกขยะของท่านผู้ใหญ่จ้านง เรื่องนีเป็นเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์มาก
ทางเราจะพิจารณาให้ครับ
-เรื่องไฟฟ้าส่งสว่างที่ดับให้ท่านมาบอกที่เทศบาลฯได้เลยครับ หรือโทรมาแจ้งที่
ท่านนายกฯและผมได้ครับ
-ทางเทศบาลฯเราต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล ทุกข้อเสนอแนะทางเทศบาล
เราจะน้าไปปรับปรุงให้ดีขึนครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงต่อไปเลยครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๑ หมู่ ๖ และหมู่ ๑๐ ทางเทศบาลได้บรรจุลงใน
แผนพัฒนา ๓ ปี เรียบร้อยค่ะ
-เรื่องที่ท่านผู้ใหญ่ศุภนัยสอบถามเรื่องการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะนัน ตอนนี
เทศบาลฯอยู่ในขันตอนการด้าเนินการขออนุญาตค่ะ
ถ้ามีกิจกรรมที่ส้าคัญที่ทางเทศบาลเราสามารถช่วยได้ ทางเทศบาลเราจะลงไป
ร่วมค่ะ ขอให้กองช่างชีแจงเกี่ยวกับโครงการต่างๆค่ะ
เชิญเจ้าหน้าที่ชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผม นายสังคม ตึดสันโดษ หัวหน้ากองช่าง ขออนุญาตกราบเรียนชีแจงโครงการ
ต่างๆครับ
-เรื่องซอยหลังบ้านท่าน สท. เบญจมาศ ซอยดังกล่าวไม่มีบรรจุในแผนฯครับ
แต่ทางกองช่างเราจะลงไปส้ารวจพืนที่และน้ามาปรับในแผนฯ ครับ
-เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายตลาดวันศุกร์ ทีมงานเราจะติดไฟสปอร์ตไลท์
ให้ครับ
-เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองโปร่งเราจะให้ทีมงานเราลงไปดูให้อีกทีครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงต่อไปครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอแจ้ง
เพิ่มเติมปีนีเทศบาลฯ เราจะมีการจัดงานวันลอยกระทง ระเบียบการเบิกจ่ายฝากให้
กองคลังช่วยดูด้วยค่ะ และปีนีเราเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ขอความอนุเคราะห์
ท่านสมาชิกสภาฯร่วมกันท้าบุญด้วยกัน และขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้น้า
ทราบด้วย ส่วนรายละเอียดทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
เรียนท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ ประธานสภาเทศบาลต้าบลหนองบัววง ผมขอเสนอ
ถนนสายข้างบ้านเช่าท่านนายกพงษ์ เพราะถนนสายนันตอนนีใช้งานไม่ได้เลย
และมีชาวบ้านเดือดร้อนในการใช้ถนนเข้า-ออกได้ยากครับ
เชิญผู้บริหารชีแจงครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉัน นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต้าบลหนองบัววง ขอแจ้ง
เพิ่มเติมเรื่องถนนสายข้างบ้านเช่าท่านนายกพงษ์ ถนนสายนีเราได้มีงบประมาณ
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ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

เทศบาลเราจึงด้าเนินการไม่ได้ ก็ได้ให้น้าหิ นไปลง ต่อไปก็จะเป็นกองช่างไป
ตรวจสอบอีกครัง ค่ะ
สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ส้าหรับการประชุม
ในครังนี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี
ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ท้าให้การ
ประชุมในวันนี ให้ส้าเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ
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ปลัดเทศบาลต้าบลหนองบัววง
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