1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน ๒๕60 เวลา 13.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว (ชั้น ๓)
*************************
ผู้มาประชุม
1. นายแจ้ง
2. พ.ต.อ.วัฒนา
3. นางนภาพร
4. นายสมบัติ
5. นายทองดี
6. นางวาสิษฐี
7. นางประภาส
8. นายชัยกาล
9. นายแสงเทียน
10. นางคมคาย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอารีย์
2. นางอัมพร
3. นางสาวอรทัย
4. นายอมรศักดิ์
5. นายอิทธิพล
6. นายนิติชาติ
7. นายภาคภูมิ
8. นายฐิติ
9. นางปิยะดา
10. นางสมัย
11. พ.จ.อ.สรพงษ์
12. นางสุรัตติยา
13. นางจริยาวัฒน์
14. นางสาวจิราพร
15. นางสาววรณัน
16. นางสาวอมรศิริ
17. นางสาวชีวรัตน์
18. นายเบญจพล
19. นายสัญญา
20. นายรณชัย
21. นายอาทิตย์

ศรีหนองพอก
วรธงไชย
ดาบสีพาย
นามเดช
นามวงศ์
ภูวานคา
ฮาดวิเศษ
กันตรง
อินยาศรี
ณ หนองคาย

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

สุรารักษ์
ชัยจิตวณิชกุล
ขาวศรี
บุญล้น
โพธิราชา
สายทองสุข
คาภิระ
สุภโตษะ
สายพรหม
โภคสวัสดิ์
สนทนารักษ์
มูลทรา
ตันตระกูล
บุตรคาโชติ
จัตุระศรี
บุตรโท
แก้วพวงทอง
บุตรเวียงพันธ์
มูลคม
แพงไธสง
อุดรเขต

ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
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22. นางณัฐพิชา
ฐาปนาเวท
23. นางสาววชิราภรณ์ คงไชย
24. นางประพัสศร
สุวรรณกูล
25. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพันดอน
26. นายจักรพันธ์
นาทันริ
27. นางสาวประกายดาว สิมมาจันทร์
28. นายณรงศักดิ์
ประจิมทิศ
29. น.ส.สุพัตรา
โพธิสาร
30. นางสาวปัณณทัต คาชาลี
31. นางเนตรนภา
ขาวประภา
32. นางสาวสุภาพร
หินกอง
33. นางพั้ว
ศรีหนองพอก
34. นายนิรันดร
เทศฉิม
35. นางกัญญา
พฤกษติกุล
36. นายทวีศักดิ์
ชูแสงทอง
37. นายอรรถพันธ์
ธงชัย
38. นายกุลดิลก
ขยันการ
39. นายเจษฎา
พิมโคตร
40. นายธวัช
พิมพ์สาลี
41. นางสมโภชน์
อุ่นแสง
42. นางประสิทธิ์
บุญทองอ่อน
๔3. นายพากร
สารีโท
44. นายธีระ
อาสนาชัย
45. นายกมล
ภู่กลั่น
46. นางคาหยาด
บัวคอม
47. นายศิลา
คาสะทอน
๔8. นายกรกช
วงษ์เนตร
49. นายทองลี
ลอยสมิทธิ์
50. นายอ้ม
โชตะสี
51. นายสิทธิ
อ้วนอินทร์
52. นายอุดม
นามอาษา
53. นายณรงค์
กุลทะวงษ์
54. นายสตนันต์ ชัย หนุนพลกลาง
55. นางกมล
สุวรรณแสง
56. นางเอ็มอร
สุรินราช

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
ประธานชุมชนบ้านเก่าน้อย
ประธานชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 1
ประธานชุมชนพลอยวิลล่า 2
ประธานชุมชนบ้านเดื่อ
ประธานชุมชนดงอุดม
ประธานชุมชนศรีสุราษฎร์
ประธานชุมชนแสงเจริญ
ประธานชุมชนหนองใส 1
ประธานชุมชนหนองใส 3
ประธานชุมชนหนองใส 5
ประธานชุมชนอุดรแลนด์
ประธานชุมชนเฟริส์ทโฮม
ประธานชุมชนแสนสราญ
ประธานชุมชนประปาเขต 7
ประธานชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
ประธานชุมชนหนองขามน้อย
ประธานชุมชนหนองขาม
ประธานชุมชนโนนขมิ้น
ประธานชุมชนนาดอน
ประธานชุมชนโพนทอง
ประธานชุมชนนาทราย 1
ประธานชุมชนนาทราย 2
ประธานชุมชนค่ายเสนีย์ 1
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อได้เวลาประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล
(นางคมคาย ณ หนองคาย) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เข้านั่งประจาที่และกล่าวเชิญ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางคมคาย ณ หนองคาย
อ่านประกาศอาเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล ตาบล
เลขานุการสภาฯ
หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560
ด้วยประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัว ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาญัตติของผู้บริหารเทศบาลตาบล
หนองบัว ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 เพื่อไปดาเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1006/2560 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การมอบอานาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอาเภอปฏิบัติ
ราชการแทน จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป มี
กาหนดไม่เกิน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน
2560 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอาเภอเมืองอุดรธานี
ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปคะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้อานวยการกอง
ท่านหัวหน้าฝ่ายทุกท่านด้วยความเคารพ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้สาหรับการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/2560
ประจาปี ๒๕60 ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มาร่วมประชุมครบองค์ประชุม
แล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ
.....................................................................................................................
...............................................-ไม่ม-ี .....................................................................
ต่อไปผมขอเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ประจาปี
๒๕60 วันที่ 14 กันยายน 2560 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมชี้แจงครับเชิญครับ
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นางนภาพร ดาบสีพาย
คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวที่เคารพดิฉัน นางนภาพร
ดาบสีพาย พร้อมด้วยนายทองดี นามวงศ์และนายแสงเทียน อินยาศรี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/2560ประจาปี ๒๕60
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกประการ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ...............เชิญครับ
-ไม่ม-ี
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ แห่งนี้โปรดยกเมือรับรองรายงานการประชุมครับ และขอเชิญฝ่าย
เลขานุการนับจานวนผู้เห็นชอบด้วยครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.......8.......ท่าน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ หรือไม่ครับ
เป็น อันว่าสภาเทศบาลฯ แห่ งนี้ให้ การรับรองการประชุ มสภาเทศบาลฯ
ดังกล่าวแล้ว จานวน.......8...........ท่านครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ทางฝ่ายผู้บริหาร ขอเสนอญัตติที่ 40/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ
และอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2 โครงการ (กองช่าง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารเสนอญัตติครับ
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(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษา
ราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบล
หนองบัว

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน
นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบล
หนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2
โครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลหนองบัว มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑รวมจานวน ๒ โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อ สร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต เสริมเหล็ ก ซอยสร้างโคก
(สามแยกสร้างโคก ถึง มิตรภาพเก่าน้อย) ชุมชนเก่าน้อย ก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๒๓๗.๓๐ เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการจานวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
แปลนเลขที่ ช.๕๓/๒๕๖๐ จานวนเงิน ๘๐๘,๐๐๐.- บาท
2.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยองอาจ ชุมชน
หนองขาม ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย
๐.๖๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘ เมตร พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการจานวน ๑
ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๔/๒๕๖๐ จานวน ๓๕๔,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑,๑๖๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-)โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขอรับ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ กั น เงิน งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑รวมจานวน๒
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑,๑๖๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-)รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เรียนแนบมาพร้อมนี้
ข้อระเบียบ / กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๕ การกันเงิน
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังมิได้ดาเนินก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข
ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวนี้ ทาให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก
ไม่ได้ดาเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจานวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม
เหตุผล
ด้ ว ย กองช่ า ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ทันเวลา เนื่องจากใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว จึงจาเป็นต้องขอความเห็นชอบ
และอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไปเบิกจ่าย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมจ านวน ๒โครงการ รวมเป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น
๑,๑๖๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
เนื่องจาก การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุ ภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผู กพันแต่มีความจาเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัวเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 40/2560 ขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,162,0๐๐.-บาท
ครับเมื่อผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลแล้วมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ................
-ไม่ม-ี
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติ
ที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ดาเนินการตามญัตตินี้โปรดยกมือ
ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.....9.....ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 2 โครงการ ตามญัตติที่ 40/2560 ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่ญัตติที่ 41/2560 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญั ติเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ..............
(กองวิชาการฯ)ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นางอารีย์ สุรารักษ์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตาบล
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
หนองบัว เพื่อรายงานขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัว
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูล
ฝอยติด เชื้อ พ.ศ. ........... ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่ อพิจารณา โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับ สุขลักษณะใน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
รั บ ท าการเก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โดยท าเป็ น ธุ ร กิ จ หรื อ โดยได้ รั บ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เก็ บ ขน หรื อ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ของเทศบาลต าบลหนองบั ว และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บุคคลใด เป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน
หรือกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ และอัตราค่าบริการขั้นสูงในการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตจะพึง
เรียกเก็บได้ ขึ้นใหม่
เหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลหนองบัวได้มีการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปแล้ว
นั้น เนื่องจากเทศบัญญั ติดังกล่าว ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรยกเลิกและตราขึ้นใหม่ ประกอบกับเทศบาล
ตาบลหนองบัวได้รับแจ้งจากอาเภอเมืองอุดรธานี ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอเมือง
ที่ อด ๐๐๒๓.๖/๒๗๗๓ เรื่อง การจัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าอาเภอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง จาก
จังหวัดอุดรธานี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลซึ่ง
เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ดาเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยเรื่อง
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อใช้บังคับในพื้นที่ต่อไป
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จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. ......... ต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อไป
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติที่ 41/2560 ขอรับความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
.............. ก่อนที่จะดาเนินการต่อตามที่ท่านรักษาการฯนายกฯได้เสนอมานี้
ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบต่อที่ประชุม
ขอเชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพดิฉันขอ
ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบดังนี้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า
มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอานาจตาม
เทศบัญญัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดว่า
ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่าง
น้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคน
ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กาหนด
วิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น
การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคารับรองของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง
ญัตติดงั ต่อไปนีอ้ าจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นา
ความในข้อ 39 มาใช้บังคับ
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่น
ตั้งขึ้น
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
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(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45
(5) ญัตติตามข้อ 41
(6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุ
เข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นาความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทาโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น
กรณีที่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุม
ถัดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัยประชุมนั้น
ญัตติทบี่ รรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้
พิจารณาในสมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตติ
นั้นเป็นญัตติร่างข้อญัตติให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป
ข้อ 41 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นกาลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอื่น
นอกจากญัตติดังต่อไปนี้
(1) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(2) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด 8
(3) ขอให้ลงมติ
(4) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ
(5) ขอให้ปิดอภิปราย
(6) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(7) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(8) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อานาจตามข้อ 119 ข้อ 120
หรือข้อ 121
(9) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่
กฎหมายให้อานาจไว้
(10) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้
ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับ
ข้อบัญญัติ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
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ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับญัตติที่ 41 นะครับขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อเอกสารฉบับนี้นะครับได้ส่งถึงมือสมาชิกทุกท่านคงได้ศึกษา
แล้วนะครับโดยละเอียดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันที่
พิจารณาว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนะครับ คงจะ
ได้อ่านกันทุกท่านแล้วก็ตามหนังสือที่อาเภอได้ส่งมายังเทศบาลฯ เทศบาลเป็น
ผู้จัดทาร่างเทศบัญญัติเพื่อเสนอที่ประชุมสภานะครับ ก็ตามเทศบัญญัตินะครับ
ของทางเทศบาลส่งไปให้ศึกษานั้นมีทั้งหมด 5 หมวดนะครับ
หมวดที่ 1 ก็เป็นหมวดบททั่วไปนะครับมีอยู่ทั้งหมด 15 ข้อ
หมวดที่ 2 นะครับว่าด้วยวิธีการหามาตรการเกี่ยวกับลักษณะและการจัด
มูลฝอยติดเชื้อราข่าก็แรงแล้วเป็นแบ่งเป็น 3 ส่วนนะครับ
ส่วนที่ 1 นะครับเป็นการเก็บมูลฝอยติดเชื้อมีทั้งหมด 8 ข้อนะครับ
ส่วนที่ 2 กับการขนมูลฝอยติดเชื้อมีอยู่ 4 ข้อส่วนที่ 3 มาครับการ
กาจัดมูลฝอยติดเชื้อมีทั้งหมด 5 ข้อนะครับจัดเป็นหมวดที่ 1 สามส่วนนะครับ
หมวดที่ 3 นะครับเป็นเรื่องของการใบอนุญาตให้ดาเนินการนะครับหรือผู้
ได้รับผลประโยชน์มีทั้งหมด 11 ข้อกับ
หมวดที่ 4 นะครับว่าอัตราค่าค่าธรรมเนียมอันนี้มีอยู่ 4 ข้อบังคับ
หมวดที่ 5 นะครับบทลงโทษมีอยู่ 1 ข้อนะครับนี้ตามเทศบัญญัติร่างเทศ
บัญญัติที่ทางฝ่ายบริหารและร่างขึ้นมาเพื่อเสนอในที่ประชุมเพราะฉะนั้นก็อยากจะ
ให้ที่ประชุมตรงนี้นะครับได้พิจารณานะครับท่านใดมีความประสงค์จะขึ้นไปอ่านใน
ร่างเทศบัญญัตินี้นะครับเชิญครับมีไหมครับ เชิญคุณวาสิษฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางวา
สิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว อยากจะทราบรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะมูลฝอยมีพิษ ไม่ทราบว่ามีใครจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้
ไหมคะ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญท่านนิติกรได้ชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
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นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับผมขอ
อนุญาตนาเรียนความเป็นมาที่มาที่ไปของการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลให้
ทราบพอสังเขปดังนี้นะครับ สืบเนื่องจากว่าการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถือเป็น
หน้าที่ 1 ของเทศบาล ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พุทธศักราช 2552 ในการกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลนั้น ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุมว่า แยกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน
นะครับก็คือ
๑. มูลฝอยทั่วไปกับ
2. กลุ่มของมูลฝอยติดเชื้อ
3. สิ่งปฏิกูล
ในส่วนของการกาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปนั้น เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่เรา
ปฏิบัติกนั ทุกวันอยู่แล้ว โดยเทศบาลมีรถบรรทุกขยะในการดาเนินการจัดเก็บตาม
บ้านเรือนต่างๆในเขตเทศบาลของเรา และในส่วนที่ 3 คือสิ่งปฏิกูลเทศบาลเองก็
ได้เปิดให้เอกชนเข้ามาดาเนินการการจัดเก็บในการดูดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลของ
เราโดยเรียกเก็บค่าบริการ และในกลุ่มที่ 2 นั้นก็คือมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นขยะที่มี
ลักษณะพิเศษ และเป็นอันตรายต่อประชาชนที่อาศัย เนื่องจากอาจจะมีการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค ขยะเหล่านี้มีแหล่งกาเนิดมาจากสถานพยาบาล, สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, คลีนิค
ต่างๆ หรือโรงพยาบาลไต สถานประกอบการเหล่านี้จะเป็นแหล่งกาเนิดของขยะ
ติดเชื้อ ซึ่งจาเป็นจะต้องมีการออกกฎหมาย ออกข้อบังคับมาใช้ในการบังคับ
ควบคุมอีกกลุ่มหนึ่ง ในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนั้น ร่าง
เทศบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้เป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ในการพิจารณาของ
สภาเทศบาลนั้น สามารถที่จะพิจารณา 3 วาระรวดในการประชุมในคราวเดียวกัน
ได้นะครับ ในส่วนของร่างเทศบัญญัตทิ เี่ สนอต่อสภาเทศบาลนั้น ได้กาหนดในการ
ดาเนินการคือว่าเทศบาลอาจดาเนินการในการจัดเก็บเอง หรือเปิดให้เอกชนเข้ามา
ดาเนินการ หรือเปิดร่วมงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกาจัด
โดยมีการกาหนดค่าใบอนุญาตในการประกอบการ และในส่วนของร่างเทศบัญญัติ
ได้กาหนดขั้นตอน ในการควบคุมทั้งในเรื่องของการเก็บการขน และก็การกาจัด
ออกอย่างละเอียดที่เราต้องยกเลิกฉบับเดิมที่เราเคยประกาศใช้ไปเนื่องจากว่า
ฉบับเดิมเป็นการร่างที่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบของกฎหมาย จะมีการขัดกันในตัว
ของระเบียบเอง ประกอบกับได้มีการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้
ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับล่าสุดที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับผม
เป็นการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นมาใหม่จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอ
อนุญาตนาเรียนแค่นี้ก่อนครับ
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ
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นายอาทิตย์ อุดรเขต
นิติกรชานาญการ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านครับ เพื่อให้การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเป็นไปตามข้อบังคับ กระผมขออนุญาตนาเรียนระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้นะครับตามข้อบังคับการประชุมข้อ 45 ครับ
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
จากข้อบังคับดังกล่าว ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติเข้าข้อบังคับดังกล่าว ท่านประธานในที่ประชุมต้องถามที่
ประชุมก่อนว่าอันดับแรกจะให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนั้นพิจารณา 3
วาระรวดหรือเปล่าครับ ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวดแล้ว
ให้ถือว่าสมาชิกสภาในเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา และ
ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุม พอถึงวาระที่ 2 ขั้น
แปรญัตติค่อยมีการอภิปรายแล้วก็วาระที่ 3 ค่อยมีการลงมติขออนุญาตนะครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ทางฝ่ายนิติกรได้ชี้แจงนะครับ ว่าญัตตินะครับ ก็มีอยู่
2 ญัตตินะครับ ถ้าเป็นลักษณะญัตติเกี่ยวกับถ้าเป็นลักษณะงบประมาณจะเป็น
วาระเดียวไม่ได้ หรือสามวาระรวดไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็สามารถที่
จะเป็น 3 วาระรวดได้นะครับ
ดังนั้น ผมก็จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาสามวาระ
รวดหรือไม่ครับ โปรดยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน......9........ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน
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นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด ผ่านเป็น
เอกฉันท์ครับ
ต่อไปเป็นการพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)
ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลหนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ............. หรือไม่ครับ
ขอมติที่ประชุมครับ
มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.....9......ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการตามญัตติฯนี้
ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่วาระที่ 2 (การรับคาแปรญัตติ) ขอให้เลขานุการ สภาฯ
อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 45 วรรคสอง ให้ที่ประชุม
ทราบ ขอเชิญครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดว่า
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ เมื่อเลขานุการฯสภา ได้อ่านระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว
ฝ่ายนิติกรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

นายอาทิตย์ อุดรเขต
นิติกรชานาญการ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯที่เคารพครับ ขั้นนี้เป็นขั้นแปรญัตติ
คือการอภิปรายแสดงความคิดเห็นครับ
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ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ
เชิญคุณสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลหนองบัวเขต 1 ที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับทางผู้บริหารได้
เสนอญัตติเข้ามาในสภา สาหรับอัตราค่าธรรมเนียมนะครับบางท่านอาจจะยังไม่
ทราบว่าจะพูดให้ฟังสักเล็กน้อยค่าใบอนุญาตในการดาเนินการทาธุรกิจเผื่อท่าน
ประธานสนใจนะครับ รับทาการเก็บและขนมูลฝอยขยะติดเชื้อฉบับละ 10,000
บาท และรับกาจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อฉบับละ 15,000 บาท ท่านจะได้เข้าใจด้วย
นะครับ ไม่ใช่ว่าพวกผมเข้าใจฝ่ายเดียวประธานชุมชนจะได้ทราบด้วย เผื่อตัวท่าน
อยากจะทาธุรกิจกับทางเทศบาลนะครับ ถ้าเก็บขยะมูลฝอยนะครับ รายเดือน
เดือนละ 500 บาทนะครับ ไม่เกิน 2 กิโลกรัมนะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆที่
ผมพูดให้ฟังนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมในการบริการครั้งละ 5,000 บาทนะครับก็
ให้ทุกท่านได้ทราบไว้นะครับ ท่านประธานชุมชนเผื่อท่านสนใจอยากจะร่วมและ
รับทาธุรกิจนี้ด้วยครับ สาหรับโครงการญัตตินี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์สาหรับประชาชนนะครับเพราะเราได้แก้ครอบคลุมมากขึ้นตามที่ผมได้
สอบถามไปยังกองสาธารณสุขนะครับ เขาก็อธิบายให้ฟังพอสังเขปก็คิดว่าน่าจะ
ผ่านให้คาขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับค่าบริการนะครับ ที่ท่านใดมีความประสงค์
ต้องการอยากจะเข้ามาดาเนินการในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้
เชิญท่านปลัดครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

คะเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะคะ วันนี้ไปประชุม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ประจาเดือนของคณะผู้บริหารนะคะ พอดีวันนี้เทศบาลนครได้มาทา MOU
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับอปท. ท้องถิ่นผ่านสภาไปแล้วเกี่ยวกับเทศบัญญัติก็มีหลายแห่ง mou เพื่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
ว่าเทศบาลนครเขาจะได้จัดเก็บแต่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเขาเป็น
เจ้าภาพนะคะ เขาจะมีโรงงานขยะติดเชื้อซึ่งเขาได้งบประมาณมาเป็น 300 ล้าน
จัดสร้างแล้วก็จะจัดเก็บนะคะ แล้วก็ให้อบจ. ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าภาพด้วยขยะติดเชื้อ
ไม่ว่าจะเป็นตามชุมชนไฟฉาย อะไรพวกนี้ล่ะค่ะ ที่เกี่ยวกับเป็นพิษนะคะก็รวบรวม
ไว้ในชุมชน แล้วก็อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ เพราะว่าขยะนี้มัน
จะทาการกาจัดประมาณวันละ 7 ตัน แต่คาดว่ามันไม่ค่อยมีค่ะ ถ้าไปเก็บแต่
สถานทีพ่ ยาบาลของทางราชการ มันจะไม่เยอะมันจะได้ไม่ถึง 7 ตัน เครื่องจะไม่
สามารถทางานได้ เครื่องไม่ทางานเขาก็เลย MOU ให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้
จัดเก็บขยะติดเชื้อเพื่อทีเ่ ครื่องเขาจะได้ทางานต่อไปได้ในงบปริมาณทีเ่ ขากาหนด
ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ให้แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ พอดีของเราก็ยัง
ไม่ได้ mou ของเรายังไม่ผ่านสภาเทศบาลไป ขอบคุณค่ะ
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ครับ ขอบคุณครับ เรื่องของขยะมูลฝอยติดเชื้อดูแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่
พอสมควรนะครับ เพราะว่าในการดูแลจัดเก็บนั้น มันมีวิธีขั้นตอนแล้วก็ต้องเป็น
ระเบียบนะครับ โดยเฉพาะวัสดุที่เป็นของแหลม ของมีคมต้องเก็บยังไงนะครับ
ถ้าเป็นน้าเป็นสาลี อย่างซากศพนะครับ จะเก็บยังไงนะครับ ก็มีในระเบียบ
เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านใดมีความประสงค์อยากจะอภิปรายเชิญท่านทองดีครับ

นายทองดี นามวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กราบเรียนท่านปลัดคือผมยังสงสัยว่า
ที่โรงงานสมบัติเจริญเป็นหลานที่เปิดรักษาสัตว์ เคยมาถามที่สาธารณสุขเราว่า
เราจะกาจัดยังไง ค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ เพราะว่ามันมีเข็ม มีสาลีเพราะว่า
รักษาหมานะครับ แล้วค่าใช้จ่ายยังไม่รู้ว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่ ก็เคยถามท่านวิรัตน์ว่า
ของเราต้องไปจ่ายอยู่ที่เทศบาลนครนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังสงสัยว่า เราทาทุกวัน
เราจะเก็บไว้ ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่ เขาจะไปเก็บแล้วก็หน่วยไหนจะได้เก็บ
ทางเทศบาลนครฯจะเก็บ หรือเราจะเก็บขอบคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ข้อสงสัยนี้น่าสนใจนะครับ เชิญท่านปลัดครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรื่องจัดเก็บขยะติดเชื้อเทศบาลนคร จะเป็นเจ้าภาพที่เดียวนะคะ เขาจะมี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน รถเก็บขยะติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะ จะต้องประสานไปให้มาจัดเก็บแบบที่เราได้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
เรียนไปแต่แรกค่ะ ถ้าเรารวมเยอะๆเราก็แจ้งไปที่ อบจ.ส่วนหนึ่งก็ อบจ.เป็น
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
เจ้าภาพด้วยกับเทศบาลนครค่ะ ต้องแจ้งไปที่เทศบาลนครฯนะคะ ขอบคุณค่ะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ ครับก็แสดงว่าเรามีความประสงค์จะให้เขามาเก็บก็ต้องแจ้งไป
เทศบาลนครนะครับ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกมีไหมครับเชิญครับ เชิญท่าน
สมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารได้เสนอเกี่ยวกับญัตติเรื่องขยะมูลฝอย
ที่เป็นอันตรายนะครับ ซึ่งทางผู้บริหารได้ไปประชุมมาเราก็ได้ข้อมูลจากท่าน
พอสมควรนะครับ ก็เห็นดีด้วยนะครับคุณครับ

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
หรือไม่ครับโปรดยกมือครับ
-ไม่ม-ี
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ หรืออภิปรายเป็นอย่างอื่นผมก็ขอมติที่
ประชุมหากเห็นชอบร่างเทศบัญญัติในฉบับเดิมที่เสนอนี้ โปรดยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน........9.............ท่าน
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มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ ตามร่างเดิมที่เสนอ
ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ
ต่อไปผมขอเข้าสู่วาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) เมื่อที่ประชุมแห่งนี้ได้ผ่านวาระที่ 2
แล้ว ผมก็ขอมติประชุมแห่งนี้ ให้ความเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
หนองบัว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .............. หากท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จานวน.........9......ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ

นางคมคาย ณ หนองคาย
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบ จานวน - ท่าน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
หนองบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .............. ตามญัตติที่ 41/2560
ผ่านเป็นเอกฉันท์ครับ เมื่อที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบแล้วผู้เกี่ยวข้องจะได้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อโปรดลงนามและประกาศใช้บังคับต่อไป
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
เสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ.................. เชิญท่าน
สมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมสมบัติ นามเดช สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
หนองบัวเขต 1 ในวาระอื่นๆผมขอเสนอไปยังท่านคณะผู้บริหารไว้นะครับว่า
ถนนเส้นดงอุดมหนองใส ตอนนี้เราก็ทาเสร็จหมดแล้วนะครับ เหลือแต่ตีเส้นจราจร
นะครับ ขอความกรุณาท่านได้จัดสรรงบประมาณช่วยตีเส้นจราจรให้ครับ และก็
ประชาชนจะได้ปลอดภัยครับในกรณี ที่มีไฟดับมันก็ยังมีเส้นจราจรนะครับแล้วก็
พยายามนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับ จะให้ดูทั้งตาบลนะครับไม่ได้ดูแค่ถนนเส้นนี้
เส้นเดียวเส้นตะเข็บชายแดนด้วย พร้อมกับชุมชนที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็กซึ่งจาเป็นถ้าไฟมันดับ มันต้องมีเส้นจราจรก็ยังได้มีโอกาสปลอดภัย
นะครับขอบคุณครับ
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ครับ ตีเส้นยังเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาไหม

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตามที่ท่านสมบัติ เสนอมานะคะ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ก็จะรับไว้พิจารณาค่ะ นาเรียนปรึกษาหารือกับทางกองช่างนะคะ ว่าจะทาเองหรือ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
จะจ้างเหมาเอกชนค่ะ ส่วนมากพนักงานเราไม่ถนัดด้านนี้และก็ไม่มีเครื่องมือค่ะ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ครับ ขอบคุณครับแสดงว่าต้องจ้างเหมานะครับ เชิญท่านวาสิษฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนประธานสภา และฝ่ายผู้บริหาร ดิฉันนางวาสิษฐี ภูวานคา สมาชิกสภา
เทศบาล อยากเรียนถาม
1.เรื่องที่เราจ่ายขาดไปรอบก่อนที่เกี่ยวกับถนนแสนสราญ-ศรีสุราษฎร์ เส้น
บงคาของประกันสังคม และบุญมาเจริญหรือโลมาอยากถามว่าการที่เราจ่ายขาด
ไปได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว มีการจัดจ้างจะทาอะไรหรือยังค่ะ
2.เรื่องการทาร่องระบายน้าฝากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบ ถ้าเป็นไปได้หรือ
อยากจะให้ทาฝาท่อระบายน้า 2 ฝาปูนกับ 1 ฝาตะแกรงเหล็กจะได้ไหม เพราะว่า
เราจะได้ดูว่าน้ามันไหลหรือไม่ไหลเพราะเวลาดูมันตันขึ้นมาก็ดูยากมาก
3. เรื่องตรงมุมถนนที่จะเป็นทางแยกทาเป็นบ่อพักและทาเป็นท่อแยกไว้ใส่
ท่อแยกไว้จะดีนะคะ เพราะทุกที่ดูมาเราทาเราจะไม่มีทางน้าทีจ่ ะลงมาใส่ บางทีถ้า
เรายังไม่ทาร่องระบายน้ามันจะมาเซาะรางระบายน้าแล้วทาให้อีกมันทรุดตัวลง
แล้วทาให้แถวร่องระบายน้าเรามันทรุดตัวมันเป็นอันตรายมากค่ะ สิ่งที่ต้องการ
มากที่สุดคือช่อง 2 ฝาท่อต่อร่องตะแกรง 1 ตะแกรงที่ดีที่สุดเลยค่ะ แล้วจะได้ดูว่า
การที่น้ามันไหลหรือไม่ไหล มันจะได้รู้ว่ามันจะตันหรือไม่ อย่างเส้นนัฐการณ์ดูที่ 1
บ่อที่ 2 เต็ม เวลาเราเปิดท่อระบายน้า มาจากเส้นนาทรายน้ามันมา แต่น้ามันที่จะ
ไปนัฐการณ์น้านิ่ง เลยไม่รู้เลยว่ามันจะตันอยู่ที่ไหน ก็ไปเปิดดูฝาที่ 1 น้าเต็มต่อไป
เปิดฝาที่ 2 ,3 น้าครึ่ง น้าไม่ไปแล้ว เท่าทีเ่ ราเคยทาทางจากนาทรายจะไม่เชื่อมต่อ
กับนัฐการณ์แล้วลงคลองที่บ้านค่ายฯแต่น้ามันไม่มาเลยค่ะ เท่าที่ไปสารวจดูมา
อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฝนตกแล้วเปิดแล้วให้เอาขยะออกมา น้ามาแต่น้าไม่มาทาง
เส้นนัฐการณ์ น้ามันจะวนแล้วลงไป แล้วมันก็จะไปเอ่อรออยู่ตรงที่เราจะระบายลง
บ้านค่ายอีกฝั่งมันทาให้น้าจาก 2 ฝั่งที่ แต่ละท่อแต่ละซอยที่มันจะลงมา มันไป
ไม่ได้แล้วมันทาให้การระบายช้า แม้กระทั่งว่าเราสูบมันยังระบายช้าเลย อยากจะ
ขอความร่วมมือตรงทาท่อระบายน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ
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ครับก็เป็นเรื่องฝาก และก็เป็นเรื่องเสนอแนะทางฝ่ายกองช่าง ก็เป็นเรื่องที่
ดี เท่าทีส่ ังเกตดูเดี๋ยวนี้น้าไม่ไหลตามร่องเท่าที่เห็นนะครับ มันจะไหลอยู่นอก เมื่อ
ไหลอยู่นอกแล้วมันทาให้ด้านข้าง 2 ข้างนี้ทรุด โดยเฉพาะในช่วงนี้ ช่วงท่อทีจ่ ะมา
เชื่อมบางทีไม่ได้เจาะให้น้าไหลเข้า ก็เอามาชนกันชนตรงนี้น้ามันก็ไหลออก
ด้านข้างนะครับ มันก็เลยทาให้ถนนของเราชารุดเร็วนะครับ แล้วก็อยากจะฝาก
เช่นกันนะครับ ที่ท่านพูดไปเมื่อกี้นี่ท่านสอบถามเกี่ยวกับที่ผ่านญัตติไปแล้วนะครับ
ผ่านสภาไปแล้ว หรือดาเนินการถึงขั้นไหนแล้วก็อยากจะเรียนถามทางฝ่าย ผอ.
กองช่างครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

เรื่องประกันสังคม ว่าจะแจ้งจัดซื้อจัดจ้าง พอดีถามหัวหน้าฝ่ายออกแบบ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน และแผนว่าได้ประสานงานกับสานักงานประกันสังคม เชิญหัวหน้าฝ่ายชี้แจงค่ะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

น.ส.ชีวรัตน์ แก้วพวงทอง
หน.ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง

เรียนประธานสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะ ซอยประกันสังคม
มันเกิดจากที่ว่าจะออกไปสารวจทั้งที่เราสารวจนั้นมีแคมป์คนงานตั้งอยู่บนพื้นถนน
แล้วเขาก็ยกพื้นที่พักคนงานขึ้นสูงแล้วก็ปิดช่วงที่เป็นถนนทั้งหมดทาให้เราตอน
สารวจแล้วพบว่าเราไม่เห็นปัญหาพอเขาส่งงานประกันสังคมเข้าลื้อแคมป์คนงาน
ออกทาให้เราพบปัญหาคือว่าต้องมีการถมดินสูงขึ้นอีกประมาณ 30 เซนติเมตร
ตอนทีเ่ ราทาเทศบัญญัติงบประมาณเข้า เราไม่ได้คิดค่าถมดินให้ตรงนี้ ก็เลยได้คุย
ปัญหากับหัวหน้าประกันสังคม ท่านหัวหน้าประกันสังคมท่านก็รับปากว่าจะหาดิน
มาถมเอง แล้วก็ต้องมีการต่อปากบ่อพักประมาณ 10 บ่อพัก เพื่อที่ว่าระดับถนนที่
เราจะทากับระดับถนนด้านหน้าประกันสังคมจะให้เท่ากัน คือถ้าให้ผู้รับจ้างโรงงาน
เลยก็คือว่าระดับถนนที่ได้มันจะต่ากว่าประมาณ 30 เซนติเมตร ทาให้การสัญจร
ไปมาลาบากค่ะก็เลยต้องรอให้มีการถมดินก่อนถึงจะจ้างผู้รับจ้างได้ค่ะ ตอนนี้ก็คือ
ประกันสังคมได้ประสานกับทางนั้น เขาขุดอุโมงค์และเห็นว่าจะเอาดินมาถมตรง
นั้นให้ ก็คือต้องรอระยะเวลาประมาณหนึ่ง ถึงจะทาการจ้างเหมาได้ค่ะส่วนถนนศรี
สุราษฎร์-แสนสราญ 1 ก็คือว่าปัญหาจริงๆที่พบคือตอนที่เราทาเข้าเทศบัญญัติ
เราไม่รู้แนวเขตที่ชัดเจน ว่าแนวเขตที่ทางเจ้าของเขามอบให้มันอยู่ตรงไหน แล้วก็
แนวเขตที่มีเจ้าของเจ้าหนึ่งที่เขาไม่มอบให้มันอยู่ตรงไหน พอถึงเวลาที่เราทาเทศ
บัญญัติเราก็ดึงเทปตามที่รถสัญจรไปมา พอมีการชี้แนวเขตเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้อง
ทาการถมดินเข้าไป ในทีๆ่ เขามอบให้อีกประมาณ 1 เมตร ก็เลยคุยกันว่ารอให้ฝน
หยุดตกก่อนแล้วค่อยเอาดินที่เรามีเข้าไปถม แล้วถึงจะจ้างผู้รับจ้างค่ะประกอบกับ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้างมันเปลี่ยนแปลงระบบได้เข้าทาระบบจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ มันมีปัญหาหลายช่วงขั้นตอนที่ 5 ผู้ปฏิบัติเองก็ไม่ทราบว่าจะทา
อย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ทางเจ้าหน้าทีๆ่ มาสอนจากจังหวัดก็ยังไม่ให้
คาตอบที่ชัดเจนมันก็เลยจะมีช่วงเวลาตรงนี้ ที่ทาให้เราต้องศึกษาพรบ.จัดซื้อจัด
จ้างด้วย ก็คือทั้งถมดินแล้วก็รอทั้งเรื่องการเข้าไปทาราคากลางในระบบด้วยนะค่ะ
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ครับ ก็ชัดเจนก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าทีๆ่ ได้ชี้แจงครับมีท่านใดอภิปรายอีก
เชิญคุณวาสิฏฐีครับ

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ค่ะ เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร พอดีหัวหน้าชีวรัตน์ ที่พูด
มาถึงเรื่องเราลงลูกรังก่อน – คอนกรีต ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านสารวจก็อยากจะให้
สารวจว่าแต่ละพื้นที่ แต่ละซอยมันไม่เหมือนกันบางทีมันจะเป็นดินอ่อนดินแข็ง
พอจะสารวจได้ว่าจะให้ระดับถนนให้มันตรง ให้มันเรียบเสมอกันหน่อยไม่ใช่มาทา
ถนนมาแล้ว บางทีก็เป็นอ่างเก็บน้าไปเลย ไม่ใช่มันไม่เป็นถนนเป็นไปได้ก็อยากให้
ท่านเพิ่มเติมเกีย่ วกับการใส่ลูกรังไปในพื้นรองท้องถนนก่อน แล้วปรับให้มันดีเลย
นะคะขอบคุณค่ะ
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ให้จับระดับก่อน ระดับพื้นเสมอกัน ก่อนเทคอนกรีตก็จะได้เสมอกันนะครับ
เรื่องกันเงินงบประมาณ 2560 ไปปี 2561 รู้สึกมันเยอะ มันจะไปล้นอยู่ทปี่ ’ี 61
แล้วก็จบไปเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าสามารถหางบประมาณให้บริหารให้เสร็จภายใน
แต่ละปีนั้น จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ คิดว่าคงไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าในการ
ประกาศนั้น เราก็ง่ายมันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนเราต้องพิมพ์ดีดนะครับ
กว่าจะพิมพ์เสร็จผิดแล้วก็ต้องลบใหม่นะครับ หรือไม่ก็ลงไขโลกว่าจะไปหาติดได้
สะดวกขึ้นนะครับ มันมีเฟสมีคอมพิวเตอร์ช่วยนะครับ มันน่าจะไวขึ้น ขอฝากด้วย
นะครับเพราะว่าบางทีสมาชิกของเรานี่ผ่านสภากันแล้วก็ไปเล่าสู่ให้ชาวบ้านฟังว่า
ได้แล้วนะถนนคอนกรีต ปี’60นี่แหละ พอปี’60 แล้วมันหมดกันยาแล้วนะ
เขาก็มาทวงระหว่างเรา อันนี้คือปัญหาถ้าบอกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งไปพูดนะมันก็ไม่ได้ก็
อยากจะบอกชาวบ้านด้วยครับ ท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญครับ คุณสมบัติครับ

นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมสมบัติ นามเดชครับ ขอพูดถึงเรื่องงานซ่อมแซม
หน่อยนะครับ ที่ผมได้สารวจนะครับ
1. บริเวณทางโค้งด้านหลังโรงเรียนประจักษ์ฯ มันจะมีหลุมอยู่ประมาณสัก
หลุมสองหลุม เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหรือเปล่าครับที่เขาประกันเงินไว้นะครับ
อาจจะแจ้งไปยังหัวหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าไปดูว่าหลุมมันอันตรายหรือเปล่านะครับ
2. ตรงทางเข้าซอยทุ่งหนองไฮ ตอนนี้ปักไม้ไว้แล้วนะครับ แล้วจะอยู่ด้านใน
อีกมุมหนึ่งนะครับ ก็มีอยู่ประมาณ 4 จุดเท่าที่ผมดูนะครับ
3. ดงอุดมวันที่ฝนตกนะครับ ซอยร่วมพัฒนาซอย 1 ซอย 2 และโรงเรียน
สอนขับรถสมาร์ทไดร์ฟขึ้นไปนะครับ ตรงนั้นจะมีปัญหาเรื่องน้านะครับ ฝนตก
หนักผมไปดูแล้วตอนออกมาครับ ก็ขอให้ท่านผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณถ้ามี
ช่วยแก้ไขเรื่องร่องระบายน้าซอยนี้ให้หน่อย เพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาได้สูบจาก
ด้านในออกมาครับ
4. เรื่องหนึ่งก็คือซอยเป๋าอุทิศที่เคยร้องเรียนไปที่ศูนย์ดารงธรรมที่ทาง
เทศบาลได้จะแก้ปัญหาในช่วงหนึ่งแล้วไปตัดให้เป็นร่องระบายน้านะครับ ถ้า
เป็นไปได้พิจารณางบประมาณตัวนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
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(นางอารีย์ สุรารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

ท่านรองฯครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลค่ะตามที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่านสมบัติ นามเดชได้นาเรียนเรื่องปัญหาก็รับไว้นะคะจะพิจารณาใน
ปี ‘61 นะคะ ท่านผอ.ช่างได้จดไว้แล้วนะคะ ก็อยากจะชี้แจงประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมค่ะ การที่ไปประชุมวันนี้นะคะ ทางจังหวัดก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้นะคะ
โดยคลังจังหวัดเกี่ยวกับประกันบัตรสวัสดิการธนาคารซึ่งเราจะใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 61 ราคาที่ลงชื่อไว้แล้วแล้วก็ประกาศคนมีสิทธิ์ไปแล้ว
ใน 3 ช่องทาง ก็อยากจะให้ทุกท่านเชิญชวนกันโดยเฉพาะท่านประธานชุมชนนะ
คะ ตรวจสอบสิทธิ์นะคะเชิญชาวบ้านไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ 3 ช่องทาง
1. ช่องทางแรกก็ www.eprement นะคะ แล้วก็
2. ช่องทางที่ 2 ก็สายด่วน 6 หน่วยงานนะคะ จะเป็นแจ้งไปตรวจสอบที่
ธนาคารที่เราไปขึ้นบัญชีไว้ ธกส., คลังจังหวัด, ธ.ออมสิน, ธ.กรุงไทยนะคะแล้วก็
ตรวจสอบได้
3. ช่องทางที่ 3 ก็คือสถานที่กานันผู้ใหญ่บ้านนะคะจะตรวจสอบได้
การใช้เงินนะคะซึ่งก็ฟังรายละเอียดวันนี้ ก็คือเขาจะให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน
30,000 บาท เขาจะเข้าให้ 300 บาท และต้องใช้ในเกี่ยวกับด้านแรกก็คือ
เกี่ยวกับอุปโภคและบริโภค ด้านที่ 2 ก็เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะ ด้านที่ 3
เกี่ยวกับการเกษตรสาขาเขาจะให้ 3 ด้าน อาจจะเป็นชาระค่าไฟ และจะต้องเป็น
ขึ้นกับทะเบียนพาณิชย์ แล้วก็จะมีตู้ที่ว่าต้องไปขึ้นเป็นว่าที่จังหวัดอุดรฯ แต่ไม่มี
รายชื่อให้ทั้งหมดผ่านประมาณ 310,000 กว่าคน จะผ่านร้านค้าขึ้นบัญชีไว้ที่มีตู้
ประมาณ 400 กว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งจดทะเบียนแค่ 40 กว่าแห่งนะคะ ซึ่งคิดเป็น
เงินท่านคลังก็ว่าจะได้เยอะนะคะ ถ้าสมมุติว่า 300 บาทต่อเดือน ประมาณ
300,000 กว่าก็จะเป็นประมาณ 10 กว่าล้านนะคะ ก็เยอะอยู่นะคะถ้าคิดใน
ภาพรวมอย่างนี้ค่ะ การใช้เขาก็จะไม่ทบยอดในเดือนหน้าต้องหมดเป็นภายใน
เดือนๆไป ต้องใช้ให้หมดได้ 300 ต้องใช้ภายในเดือนค่ะ พอปีหน้าปีเขาจะเริ่ม
ลงทะเบียนใหม่เดือนพฤษภาคม,เมษายน ก็คือคนที่มีทะเบียนได้แล้วก็ต้องลงใหม่
เริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง อย่างไรก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องแรกนะคะ
เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับรายได้ของเทศบาลนะคะพอดีที่เราประมาณการไว้นะคะ
ประมาณการไว้เมื่อปี’60 นะคะพิมพ์มาจากโปรแกรม E-laas ล่าสุดประมาณการ
ไว้ทั้งหมด 197,500,000 นะคะ เดี๋ยวนี้นะคะเงินเข้าแล้วอันนี้นะคะเข้าแล้วเกิน
ประมาณการนะคะเข้าที่ 202,978,830.28 บาทนะคะ จะเกินประมาณการ
ที่เราประมาณการไว้อยู่ 5,470,830.28 บาท ก็คือหมายความว่าเรามีเงินเกิน
ประมาณการรายรับที่เราตั้งไว้ก็ต้องตกเป็นเงินสะสม อย่างที่เห็นแล้วก็คือตกเป็น
เงินสะสมแล้วเราทาไม่ทันเพราะเขาต้องทาภายใน 30 กันยานะคะ ก็ตกเป็นเงิน
สะสมประมาณ 15 ล้านกว่าบาทแล้วนะคะ ที่เหลือนอกจากนั้นถ้าเราจ่ายไม่หมด
ก็คาดว่าจะตกประมาณ 10 กว่าล้านค่ะ ตามที่คาดการณ์ไว้นะคะ แล้วก็อยากจะ
ประชาสัมพันธ์เรื่องเรียนเชิญนะคะ เรียนเชิญท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา
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เทศบาล ท่านประธานชุมชนนะคะทุกชุมชน เนื่องจากว่าพนักงาน ข้าราชการ
ลูกจ้างเรานะคะ เห็นพ้องต้องกันว่าอยากทาบุญตักบาตรสานักงานเทศบาลนะคะ
เพราะว่าทุกคนก็ระลึกถึงท่านปลัด ใจก็คืออยากจะทาบุญหาท่านปลัดนะค่ะ ก็เลย
พากันคิดไว้ ทั้งนั้นก็อยากเรียนเชิญท่านทาบุญตักบาตรพระ 9 รูปนะคะ ที่
เทศบาลฯตอนเช้า 7 โมงเช้า ในวันที่ 29 นะคะ หลังจากนั้นก็เชิญร่วม
รับประทานอาหารเช้านะค่ะ วันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ประจาปีงบประมาณ
2560 นะคะ ก็กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลนะคะ ท่านประธานชุมชนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือและการ
ประสานงานปฏิบัติอนุมัติงบประมาณด้วยดีเสมอมาก็กราบขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมบัติ นามเดช
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
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ครับขอบคุณครับ คุณสมบัติครับ
เรียนท่านประธานสภา ผมสมบัติ นามเดช ตามที่เทศบาลได้อนุมัติ
งบประมาณในการแข่งขันกีฬาของทางโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสอยากให้ท่าน
ผอ.ได้กล่าวรายละเอียดให้เราได้ทราบครับ
เชิญครับ

นายอิทธิพล โพธิราชา
เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอิทธิพล โพธิราชา ผู้อานวยการกอง
ผู้อานวยการกองการศึกษา การศึกษา เทศบาลตาบลหนองบัว สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพ
การคัดเลือกแข่งขันกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอปท. สาหรับการจัดการ
แข่งขันนั้น 11 - 20 ตุลาคม และสืบเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมนะครับ ได้มีการ
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทีนี้สาหรับจับฉลากแบ่งสายอะไรก็เรียบร้อย และเขา
ก็นัดส่งหลักฐานนักกีฬา ส่วนเรื่องสถานที่พัก ยังไม่ชัดเจนสนามยังไม่ชัดเจน
จะเรียกประชุมใหม่อีกครั้ง ในส่วนเกี่ยวกับเทศบาลตาบลหนองบัวนั้น ก็คือ
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสนะครับ ก็ได้ส่งกีฬาประเภทกีฬาเข้าร่วมก็มีฟุตซอล
แล้วก็มีหมากฮอตไทย มีเปตอง และกรีฑานะครับ สาหรับที่ท่านสมาชิกอยาก
ทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายนะครับ เข้าใจตรงกันก็ผมก็ได้คุยกับ ผอ.คลังอยู่ก็สืบ
เนื่องจากว่าการเบิกจ่ายนั้น มันไม่ได้แต่ทีนี้ ผมสรุปที่ได้นะ ที่ได้คือซ้อมก่อน 7 วัน
ไม่เกิน 7 วันครับ เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกซ้อมกีฬา ใช้ชื่อผู้ฝึกสอนกีฬา
แล้ววันแข่งขันเบิกไม่ได้ แล้วทีนี้จะช่วยโดยมีรถ 6 ล้อ 2 คัน รถตู้ 1 คัน ก็จะ
สแตนบายอันนี้กเ็ บิกน้ามันได้ เราสนับสนุนรับส่งนักกีฬานะครับ สิ่งต่างๆที่ได้
อานวยความสะดวกสาหรับโรงเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเทศบาล 1 หนองใส
เพราะว่ามันแข่งขันในพื้นที่ เพราะว่าแข่งขันในพื้นที่แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนอก
สถานทีก่ ็เบิกจ่ายได้ตามที่ราชการกาหนดนะครับ ก็นาเรียนท่านประธานสภา และ
คณะที่ประชุมให้ทราบนะครับ เริ่มต้นแค่นี้ก่อนครับ วันเปิดเขาก็เชิญนะครับ
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นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ขอบคุณครับ เชิญคุณวาสิฏฐีครับ
เรียนท่านประธานสภา เห็นท่านปลัดพูดเกี่ยวกับเรื่องบัตรอยากทราบ
ร้านค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลหนองบัวที่มีกี่ร้านคะค่ะ ขอบคุณค่ะ
เชิญหัวหน้าฝ่ายจัดเก็บค่ะ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

น.ส.จิราพร บุตรคาโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

นายแจ้ง ศรีหนองพอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ในส่วน
ของเทศบาลตาบลหนองบัวมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่ 1 ร้านนะคะ คือ
ร้านช.บุญทรัพย์อยู่ตรงข้ามกับตลาดไทยศิริ เยื้องๆกับตรงหน้าปากซอยนาทราย
สังเกตง่ายๆค่ะ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีธงฟ้าปักอยู่ เราก็สามารถนาบัตรไป
ใช้รูดของอุปโภคบริโภคได้ภายในวงเงินที่บัตรเขากาหนดให้ค่ะ
ครับร้านธงฟ้าตรงไหนที่มีธงฟ้าแสดงว่าใช้บัตรได้

น.ส.จิราพร บุตรคาโชติ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

คะ ในจังหวัดอุดรธานีคือถ้ามีธงฟ้าปักสามารถใช้ได้ทุกร้านค่ะ แต่เขตของ
เทศบาลตาบลของเรามีอยู่ 1 ร้านๆ ช.ทวีทรัพย์ ค่ะ
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ครับสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้นะครับ หรือคนข้างเคียงญาติพี่น้อง
ถ้าท่านใดไปลงทะเบียนไว้ ก็สามารถตรวจสอบได้ กดออกมาแล้วมันจะบอกมาเลย
ว่าท่านได้ไม่ได้เพราะเหตุใดนะครับ ท่านใดจะเสนออย่างอื่นมีไหมครับ ยังสงสัย
เรื่องการทาบุญนะครับ ก็คงจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับ ว่าวันที่
29 นะครับทาบุญตักบาตรมีพระ 9 รูปนะครับ ที่เทศบาลเวลา 07.00น. ก็ยัง
สงสัยต่อเนื่องจากว่าเรามีมติที่ประชุมว่าสารวจวัดที่ยังไม่ได้รับกฐินจากเทศบาลที่
เสนอมา 3 วัดนะครับมีวัดหนองขาม มีหนองใสแล้วก็บงคานะครับไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลของเรานี่จะจัดกฐินยังไง วันไหนคุยกันหรือยังครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

หลังจากที่เราได้ประชุมกันวันนั้นนะคะกับประธานชุมชน ก็ยังไม่ได้คุยกัน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน เรื่องวันเวลาแต่ว่าวัดน่าจะเป็น วัดเดียวนะคะ เพราะว่างบประมาณเราก็ตั้งไว้
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
10,000 บาท เมื่อปีที่แล้วก็เป็นวัดเดียวใช่ไหมที่ผ่านมากฐินกฐินวัดเดียววัดไหน
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
คะ กองศึกษา
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คือๆ เอาอย่างนี้ได้ไหม คุยไว้แล้ว 3 วัดได้เท่าไร เราก็หารไปเลย

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

คะก็ได้คะแล้วแต่กาหนดวันใช่ไหมคะ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
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ครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ก็ให้ท่านประธานสภา กาหนดเลยไหมคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้คุย ยังไม่ได้
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ประชุมกันค่ะเดือนตุลาคมเสนอเลยก็ได้ค่ะท่าน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

นางวาสิษฐี ภูวานคา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเราจะเสนอ อย่างนั้นไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพกฐิน
ใช่ไหมคะเราแค่เอาต้นเงินไปรวมต้องดูว่าแต่ละวัดเขากาหนดเมื่อไหร่ เราก็ไป
ตามนั้นค่ะ เพราะว่าเราจะกาหนดวันว่าเราจะไปวันนั้นไม่ได้เพราะว่าต้องรู้ว่าที่วัด
นั้นเขากาหนดไว้วันไหนเราก็ไปร่วม
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ครับที่วัดบงคาวันที่ 14 ตุลาคมครับ วัดหนองขามวันที่ 21 ตุลาคม
วัดบ้านหนองใสวันที่ 28 ตุลาคม บงคาวันที่ 14 นะครับ ได้วันแล้วล่ะครับเหลือ
แต่เงิน

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

หาไปนะคะในเรื่องของกฐินแล้วก็รวบรวมไปตามวัดตามวันเวลาดังกล่าว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว
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ปีนี้เราจะทาซองหรือเปล่าครับ

(นางอารีย์ สุรารักษ์)

ทาค่ะ
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ครับก็กระจายกันไปเชิญ คุณสมบัติครับ

