๑

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
รายชื่อผู้มาประชุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
รันต์ สายหยุด
นายประมวล สุขสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาล
ประมวล สุขสุวรรณ
นายทอง ภาษิตร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทอง ภาษิตร
นายบุญศรี ลาวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล
บุญศรี ลาวัลย์
นายสุวิทย์ ดิษฐสุนนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
สุวิทย์ ดิษฐสุนนท์
นายอ่า นามณีย์
สมาชิกสภาเทศบาล
อ่า นามณีย์
นายอดิศร ชาวสวน
สมาชิกสภาเทศบาล
อดิศร ชาวสวน
นายสมัคร จันทร์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมัคร จันทร์งาม
นายสมศักดิ์ มังสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล
สมศักดิ์ มังสระคู
นายสาลี มาสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล
สาลี มาสระคู
นางสาววิภาวรรณ สุระสังข์
สมาชิกสภาเทศบาล
วิภาวรรณ สุระสังข์
นางราไพ ภูกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
ราไพ ภูกลาง
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ
เลขานุการสภาเทศบาล
วชิรพงษ์ พลตื้อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
นายเรียบ โยธาจันทร์
นายกเทศมนตรี
เรียบ โยธาจันทร์
นายอุทัย ชุมศรี
รองนายกเทศมนตรี
นายอุทัย ชุมศรี
นายธงชัย แพงภูงา
รองนายกเทศมนตรี
ธงชัย แพงภูงา
นายสมเดช คุณมาศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
สมเดช คุณมาศ
นายทองสุข จันทร์คูเมือง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ทองสุข จันทร์คูเมือง
จ่าเอกสมพงษ์ ศักดิ์แสง
รองปลัดเทศบาล
สมพงษ์ ศักดิ์แสง
นายธนาวุฒิ สนสมบัติ
ผู้อานวยการกองช่าง
ธนาวุฒิ สนสมบัติ
นางสุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
สุภาวดี น้อยชา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันละรักษาความสงบ
นายภาคภูมิ ธนสีลังกูร
ภาคภูมิ ธนสีลังกูร
นายพีรพงษ์ บัวไข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
พีรพงษ์ บัวไข
นางสาวสรินยา โยธาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
สรินยา โยธาจันทร์
นายทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
นักเคราะห์นโยบายและแผน
ทวีวุฒิ จันทร์คูเมือง
น.ส. นรมน พูลสระคู
เจ้าพนักงานธุรการ
นรมน พูลสระคู
นายสาคร มาตรสี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสาคร มาตรสี
นางสว่าง สาคร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สว่าง สาคร
นายสุพล แก้ววัน
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ ๑๕
สุพล แก้ววัน
นางสาวมนต์ณัฐฐา จันทร์สระคู
มนต์ณัฐฐา จันทร์สระคู
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ ๑๐
นางบังอร สิมมา
ตัวแทนชุมชนหมู่ที่ ๑
บังอร สิมมา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

/เมื่อที่ประชุม...

๒

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

- เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายรันต์ สายหยุดได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๐
- เริ่มประชุมสภาเทศบาล เวลา ๑๐.๐๐ น.
- ตามที่ เทศบาลตาบลทุ่งหลวง ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้กาหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ประจาปี ๒๕๕๙ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ ใกล้จะถึงกาหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามความในหมวด ๒ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
จึ ง ประกาศก าหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ยที่ ๓ / ๒๕๖๐ ประจ าปี
๒๕๖๐ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีกาหนด
๓๐ วัน
- เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ
- ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหา พระบรมราชินีนาถ”
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุม
อาเภอสุวรรณภูมิ ที่ว่าการอาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๒
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว
ในส่ ว นเอกสารเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่ ง หนังสื อพร้ อมกับรายงานการประชุมครั้ ง
ที่แล้วให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้อ่านและตรวจทานแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือ

ที่ประชุม

เปลี่ ย นแปลงในรายงานการประชุม ครั้ง ที่แล้ ว หรื อไม่ ถ้า ไม่มี ผ มจะขอมติรั บรองรายงาน
การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
- มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จานวน ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่อง กระทู้ถาม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่อง เสนอให้คณะกรรมการสภาพิจารณาแล้วเสร็จ

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภา

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒
ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ ณ. เป็นต้นไปและถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาลาพลับพลาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง จะให้ทางประธานแปลญัตติได้รายงาน
เรี ย นประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้ บริห าร สมาชิกเทศบาลผู้ ท รงเกียรติ ทุกท่า น
กระผมนายทอง ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบรั บ หลั ก การร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติและที่ประชุมสภาเทศบาลได้กาหนด
/ระยะเวลา...

นายทอง ภาษิตร
สมาชิกสภาเทศบาล

๓
ระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ในวันที่ ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ณ.
เป็นต้นไปและถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
ลาพลั บ พลาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง รวมทั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งหนังสื อไปยัง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการกาหนดระยะเวลาในการยื่นคาขอแปรญัตติ และเข้า
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ นั้น เวลาที่กาหนดได้มีสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้ บ ริ ห าร ขอยื่ น แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ ง ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอยื่นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลาพลับพลา ผลการประชุมปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารยื่น
แปรญั ต ติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอนาเรียนมายังประธานสภาและสมาชิกสภา
เพื่อทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
ระเบียบวาระที่ ๕
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่เสนอพิจารณา
ข้อ ๕.๑ ในวาระที่ ๓ นี้เป็นการขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง ในการพิจารณา
เห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ว่าสมควรให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ หรือไม่ขอมติ
ครับ
มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง จานวน ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์
ข้อ ๕.๒ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลทุ่งหลวง จานวน ๖ ฉบับ ผ่านคณะทางานจัดทา
เทศบัญญัติเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเอกสารได้แจกล่วงหน้า
ให้สมาชิกสภาแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะซักถามไหมครับ
ผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลทุ่งหลวง จานวน ๖ ฉบับ
ซึง่ ผ่าน คณะทางานจัดทา เทศบัญญัติเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
มีดังนี้
๑ เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒ เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐
๓ เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและแหล่งสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
๔ เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐
๕ เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖ เทศบัญญัติ เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยผู้บริหารได้เสนอรายละเอียดของหลักการและเหตุผลตามร่างดังกล่าวประกอบกับเทศบาล
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท างานซึ่ง ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารสมาชิ ก สภา ผู้ น ากานั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เป็ น
คณะทางานกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ ทั้ง ๖ ฉบับ และเห็นชอบกับร่างดังกล่าวแล้ว เพื่อ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ มฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้ อ ๔๕ ที่ ก าหนดให้ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ส ภาต้ อ ง
พิจารณาเป็น สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา สามวาระ รวดเดียวก็ได้
จึงอยากจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็น สามวาระรวดเดียว ขอมติที่ประชุมครับ
/ที่ประชุม..

๔
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว มีมติ ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียวทั้ง ๖ ฉบับ
ผมจะขอความเห็ น ชอบเป็ น ราย ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ต่ อ ไปนี้ ท่ า นใดเห็ น ชอบจะให้ ต ราเป็ น
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ
๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและแหล่ง
สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและแหล่งสะสมอาหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติ เ ห็น ชอบร่ า งเทศบัญญั ติ เรื่ องการติดตั้งบ่อดัก ไขมัน บาบัด น้าเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๐มีมติ ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่อง เรื่องการควบคุมเหตุราคาญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติ ๑๑ เสียง
มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบัญญัติ เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีมติ ๑๑ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

๕.๓.๑ ขอลดงบประมาณ โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสาย รอ.ถ.๙๕-๐๐๑
จากบ้ า นตาหยวก – บ้ า นคู ดิ น ทราย จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอลดงบประมาณ
จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จะให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจ้ง
/นายเรียบ...

๕
นายเรียบ โยธาจันทร์
นายกเทศมนตรี

นายสมเดช คุณมาศ
เลขานุการฯ

นายสมัคร จันทร์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเดช คุณมาศ
เลขานุการฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง สาเหตุของการโอนเนื่องจาก
งบประมาณปี ๒๕๖๐ เข้าไม่เป็นไปตามประมาณการณ์ไว้ เลยโอนเพื่อตั้งรายการใหม่ ถ้ามี
งบประมาณเข้าในบางส่วนเราก็ได้ดาเนินการตามรายการที่เราขอตั้งใหม่ ถ้าเงินไม่เข้าเราก็
ไม่ได้ดาเนินการ จะขอให้ท่านเลขาสภาได้ชี้แจงรายละเอียด
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสมเดช คุณมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามที่นายกเทศมนตรีได้เรียน
เบื้องต้น คือ
๑ ข อ ล ด ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผิ ว จ ร า จ ร หิ น ค ลุ ก บ ด อั ด แ น่ น ส า ย
รอ.ถ.๙๕-๐๐๑ จากบ้า นตาหยวก – บ้านคูดินทราย จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอลด
งบประมาณ จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะชุมชนงานไฟฟ้า
(กองช่าง)
๒.๑ โครงการลงหิ น คลุ ก ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรบ้ า นคู ดิ น ทราย หมู่ ที่ ๖ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๒ โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านตาหยวก หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒ . ๓ โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร า ง ร ะ บ า ย น้ า บ้ า น คู ดิ น ท ร า ย ห มู่ ที่ ๖ ง บ ป ร ะ ม า ณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๔ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เล็ ก บ้ า นสระโพนทอง หมู่ ที่ ๘ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๕ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เล็ ก บ้ า นโนนสมบู ร ณ์ หมู่ ที่ ๙ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๖ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เล็ ก บ้ า นทุ่ ง ทรายทอง หมู่ ที่ ๗ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๗ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เล็ ก บ้ า นคู ดิ น ทราย หมู่ ที่ ๑๑ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
๒.๘ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เล็ ก บ้ า นสะโพนทอง หมู่ ที่ ๑๒ งบประมาณ
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเทศบาลตาบลทุ่งหลวงกาหนด
โดยผ่านทางสภาและท่านสมาชิกได้พิจารณา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสมัคร จันทร์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะผู้บริหารได้ขอโอนลด และเพิ่ม
เพื่อตั้งรายการใหม่ ผมรู้สึกว่ามีการเหลื่อมล้ากันระหว่างเขต ๑ กับ เขต ๒ เงิน ๘๐๐,๐๐๐
บาท มีการจัดสรรให้เขต ๒ แค่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอฟังคาชี้อแจงจากคณะผู้บริหารด้วย
ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสมเดช คุณมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามในการ
ขอตั้งรายการใหม่ ขอนาเรียนว่าทางคณะผู้บริหารดูความจาเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชนเท่าเทียมกัน ให้ความสาคัญในทุกพื้นที่
/นายสาลี...

๖
นายสาลี มาสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสาลี มาสระคู สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการขอโอนงบประมาณผมเข้าใจความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ท่านลืมไปนึกถึงความเดือดร้อนที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่
ตอนต้น หรื อไม่ ก่อนที่จะตั้งงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได้ปรึกษากันว่าตรงนี้จุดนี้
เดือดร้อนจริง ๆ อยากให้มีผลงานชิ้นใหญ่ที่โดดเด่น ก่อนจะหมดวาระ ผมยังไม่เห็นด้วยกับการ
เอางบประมาณมาซอย เป็นส่วนเล็ก ๆ

นายพีรพงษ์ บัวไข
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กระผมนายพีรพงษ์ บัวไข ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลั ง ขอรายงานสถาณะการเงิน
ของเทศบาลตาบลทุ่งหลวงให้ กับ สมาชิ กสภาได้ทราบ ส าหรับงบประมาณของเราในปี นี้
ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตอนนี้เรามีเงินรายรับทั้งสิ้น ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๑,๙๔๒,๐๐๘ บาท ซึ่งเราได้ประมาณการณ์ไว้ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทาให้ ยอดต่ า
ประมาณ ๑๐,๙๐๗,๙๙๒ บาท ซึ่ง ปกติเ มื่อ ปีที่ แล้ ว ในช่ ว งเดื อนนี้จ ะมี เงิ บเข้า ประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปีนี้ยังไม่เข้าเลย ตอนนี้เหลือเวลาอีกเดือนกว่า ๆ ปีนี้กะว่าจะได้รับอีก
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลา ๒ เดือน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลย ทางกระผมก็ ได้
ปรึกษาหารือกับกับทางคณะผู้บริหาร ถ้าเราใช้จ่ายทุกอย่างตามที่เราตั้งไว้ เงินไม่พอแน่นอน
ล้าเงินสะสมแน่นอน เราต้องกันเงินไว้สารอง เงินเดือนบุคลากร เงินเดือนบริหาร เงินเดือน
สมาชิกสภา เงินเบี้ยยังชีพ เพราะฉะนั้นถ้าไม่จาเป็นจะไม่มีการเบิกจ่ายในช่วงนี้
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายวชิรพงษ์ พลตื้อ เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพิ่มเติมในการโอนตั้งรายการ
ใหม่ เมื่อสักครู่ทางคณะผู้บริหาร และ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว อยากจะเรียนว่า
งบประมาณที่เราตั้งรายการใหม่ สามชิกบางท่านอาจสงสัยว่ามีการซอยออกเล็กๆ เพื่ออะไร
ทางบริหารเองกับหัวหน้าส่วนก็คุยกันว่า ถ้าโครงการ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เงินไม่เข้าก็ไม่ได้ทา
อะไรเลย แต่ ถ้ า สมมติ เ งิ น เข้ า มา ๓๐๐,๐๐๐ บาท เราก็ ส ามารถท าโครงการเล็ ก ๆ
ได้ตามลาดับ ดีกว่าไม่ได้ทาอะไรเลย อันนี้คือแนวทางผู้บริหารได้ประเมิน แต่ในส่วนที่ซอย
ออกมา ถ้าเงินไม่เข้าก็ไม่ได้ดาเนินการ และอีกเรื่องคือเรื่องพระราชบัญญัติซื้อจ้างภาครัฐซึ่งมี
ผลบังคับใช้ในวันนี้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกส่วนราชการ ต้องบังคับใช้วันนี้ตอนนี้กาลั ง
ออกกฎหมายลูก ๑๙ ฉบับ มารองรับ เมื่อก่อนส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบพัสดุส่วนท้องถิ่น ต่อไป
ทุกส่วนราชการใช้ระเบียบเดียวกัน ตอนนี้ ทราบว่ามีการออกประกาศมา ๘ ฉบับ มีผ ล
บั ง คั บ ใช้ พ รุ่ ง นี้ เ ริ่ ม ซื้ อ จ้ า ง ๕ วิ ธี ตอนนี้ ๓ วิ ธี ๑ เชิ ญ ชวน ๒ คั ด เลื อ ก ๓ วิ ธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดส่วนวงเงินจะประกาศแจ้งพรุงนี้ ฉะนั้นช่วงนี้เราคงชลอการ
ซื้อจ้างไว้ก่อน

นายทอง ภาษิตร
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่า
กระผมนายทอง ภาษิตร สมาชิกสภาเทศบาล นั่งฟังคณะผู้บริหารชี้แจง ผมก็ดีใจที่มีหมู่ที่ ๙
และหลาย ๆ หมู่ บ้ า น แต่ อ ยากสอบถาม บริ ห ารกั บ คลั ง พู ด ไม่ ต รงกั น กองคลั ง บอกไม่ มี
งบประมาณ บริหารบอกมีงบประมาณ
/นายสาลี...

๗
นายสาลี มาสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเดช คุณมาศ
เลขานุการฯ
นายสุริยา การะเกษ
หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสาลี มาสระคู สมาชิ กสภาเทศบาล การที่ท่ า นปลั ดและผู้ บ ริ ห ารได้ ชี้แ จง
ในเมื่อเงินเทศบาลบริหารจัดการน้อยกลัวเงินไม่เข้าถึงแปดแสน ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
จึงขอเสนอว่า ไม่ตั้งตั้งไว้ ถ้ามีเงินเข้ามาเราค่อยมาขอมติว่าจะทาอะไร ผมว่าจะสะดวกกว่า
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสมเดช คุณมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอนาเรียนว่าทางคณะผู้บริหารมี
ความเข้าใจตรงกัน มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจา เรื่องเงินสะสมเราใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน และที่ขอตั้งรายการใหม่ เราก็จัดสรรงบประมาณอย่างสมเหตุสมผล
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสุริยา การะเกษ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ขอชี้แจงรายละเอียดที่ขอยื่น
รายการใหม่
1. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.หน้าวัด
บ้านคูดินทราย ถึง คลองแยกหนองหญ้าแพรก ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด
งบประมาณ 100,000 บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน- )
2. โครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 สายจากถนน คสล.เดิม ถึง
คลองแยกหนองหญ้าแพรก ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
112 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000
บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน- )
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าบ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 สายจากกาแพงวัดบ้านคูดินทราย
ถึง สามแยกบ้านนายบุพผา อาจมูลตรี ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร ก้นกว้าง 0.20 เมตร
หนา 0.07 เมตร ยาว 102 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø
0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จานวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด
งบประมาณ 100,000 บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 7 สายจากถนน คสล.
เดิมที่นายสุพรรณ กลางคาร ถึง บ้านนายสุบิน หมื่นหาวงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000 บาท (-หนึ่ง
แสนบาทถ้วน-)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 8 สายหลังวัดจาก ถนน
คสล.เดิม ถึง ที่นายหาญ หาญศึก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
/๖.โครงการ...
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6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ 9 สายจากถนนคสลเดิม
ถึง หนอง สปก. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลทุ่งหลวง
กาหนด งบประมาณ 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
7. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นสระโพนทอง หมู่ ที่ 12 สายบ้ า น
นางผั้ง คาดา ถึง บ้านนางถวิ ล เสนาราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 11
สายจากสี่แยกวัดบ้านคูดินทราย ถึง บ้านนางพวงเพชร นนทะมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000 บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท (-แปดแสนบาทถ้วน -)
นายบุญศรี ลาวัลย์
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภา
กระผมนายบุ ญศรี ลาวัล ย์ สมาชิ ก สภาเทศบาล ผมเปลี่ ยนแปลง โครงการลงหิ นคลุ ก
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรบ้ า นคู ดิ น ทราย หมู่ ที่ 6 สายจากถนน คสล.หน้ า วั ด บ้ า นคู ดิ น ทราย
ถึง คลองแยกหนองหญ้าแพรก ยกเลิกมาเป็นถนนยานแอดวานต่อจากหมู่ ๑๑ หน้าบ้าน
อาจารย์พวงเพชร ถึงหน้าโรงเรียน
นายเรียบ โยธาจันทร์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้านคูดินทราย หมู่ที่ 6 สายจากถนน
คสล.หน้าวัดบ้านคูดินทราย ถึง คลองแยกหนองหญ้าแพรก ยกเลิกมาเป็นถนนยานแอดวาน
ต่อจากหมู่ ๑๑ หน้าบ้านอาจารย์พวงเพชร ถึงหน้าโรงเรียน ผมจะทาการเปลี่ยนแปลงให้
นายประมวล สุขสุวรรณ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมนายประมวล สุขวรรณ สมาชิกสภา ในตัวโครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรบ้าน
ตาหยวก หมู่ที่ 2 สายจากถนน คสล.เดิม ถึง คลองแยกหนองหญ้าแพรก ระยะทางยาว
2,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลทุ่งหลวงกาหนด งบประมาณ 100,000 บาท ผมว่างบประมาณน้อยไปครับ
ขอเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ไหมครับ

/นายเรียบ...
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นายเรียบ โยธาจันทร์
นายกเทศมนตรี

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง การจัดสรรงบประมาณเราได้ดู
ความเหมาะสมมีการประมาณการราคา ถ้าตัดงบบางตัวออก แกรงว่าจะไม่ทั่วถึง ขอยึดไว้
ตามเดิมครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ ลดงบประมาณ โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นสาย
รอ.ถ.๙๕-๐๐๑ จากบ้านตาหยวก – บ้านคูดินทราย จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอลด
งบประมาณ จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
มีมติเห็นชอบเห็นชอบให้ลดงบประมาณตามที่ผู้บริหารเสนอ ๕ เสียง ประกอบด้วย
นายทอง ภาษิตร นายสุวิทย์ ดิษฐสุนนท์ นายอ่า นามณีย์ นางราไพ ภูกลาง
นายบุญศรี ลาวัลย์
มีมติไม่เห็นชอบให้โอนลดงบประมาณและตั้งรายการใหม่ ๖ เสียงประกอบด้วย
นายประมวล สุขสุวรรณ นายอดิศร ชาวสวน นางสาววิภาวรรณ สุระสังข์
นายสาลี มาสระคู นายสมศักดิ์ มังสระคู นายสมัคร จันทร์งาม
สรุปว่าเสียงสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณและตั้งรายการใหม่ตามที่
ผู้บริหารเสนอ

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๖

เมื่อมติไม่เห็นชอบในวาระที่ ๕.๓.๑ แล้ว ไม่จาเป็นต้องพิจารณาตามหัวข้อ ๕.๓.๒

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัคร จันรท์งาม
สมาชิกสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีท่านไดจะเสนออะไรไหมครับ

นายสมศักดิ์ มังสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุริยา การะเกษ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

เรื่องอื่นๆ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสมัคร จันทร์งาม สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามสภาและคณะผู้บริหาร เรื่อง
กาหนดการ วันและสถานที่ในการจัดทอดเทียนรวม อยากจะหารือหาข้อสรุป เพื่อที่จะได้ทา
ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนต่อไป
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสมศักดิ์ มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามเรื่องประปาหมู่ที่ ๒ และ
หมู่ที่ ๑๓ ได้โอนมาให้เทศบาลรับผิดชอบหรือไม่ และเรื่องการต่อท่อประปาจากท่อหลักทาไม
ต้องคิดค่าใช้จ่ายด้วย เป็นจานวนเงิน ๕๐๐ บาท และไม่มีใบเสร็จรับเงิน และเรื่องที่มีชาวบ้าน
จมน้า อยากให้กู้ชีพเราปฎิบัติงานให้รวดเร็ว มากกว่านี้ และค่าใช้จ่ายสาหรับนักประดาน้า
กู้ภัยจากร้อยเอ็ดคิดค่าบริการ ๓,๐๐๐ บาท แต่กู้ภัยจากสุรินทร์ไม่ได้เรียกร้องค่าบริการไดๆ
เลย ชาวบ้านฝากถามมา
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสุริยา การะเกษ หัวหน้าฝ่าบแบบแผนและก่อสร้าง ผมขอตอบคาถามเรื่องประปา
สาเหตุที่มีการเก็บค่าวัสดุในการต่อท่อน้าออกจากท่อเมนเพราะเป็นจุดที่ชาวบ้านคุยกับผู้รับ
จ้างเอง จุดที่ทางเทศบาลต้องต่อ ต่อให้ หมดแล้ว และวัสดุที่ใช้ตามท้องตลาดไม่มีต้องสั่งพิเศษ
สิ้นเดือนนี้เราจะเริ่มจดหมายเลขมิเตอร์ และเดือนต่อไปจะเริ่มเก็บค่าน้า
/นายกฤษณะ...

๑๐
นายกฤษณะพงษ์ น้อยชา เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
หัวหน้าสานักปลัดฯ
กระผมนายกฤษณะพงษ์ น้อยชา ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ขอตอบในส่วนของงาน
ป้ อ งกั น ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ที่ ผ่ า นมา ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่
๑๐ นายวั น ชั ย มาสระคู เกิ ด เหตุ มี ผู้ จ มน้ า โดนให้ ป ระสานงานขอนั ก ประดาน้ า จึ ง ได้
ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลตาบลทุ่งหลวง ขอความช่วยเหลือจากอาเภอ
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นนักประดาน้าของเอกชน ทางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
เทศบาลเราก็คอยประสานงานรวมทั้งให้กาลังใจ แต่ไม่สามารถลงไปค้นหาได้เนื่อจากน้าไหล
แรงต้องใช้นักประดาน้าเท่านั้น ดังนั้นนักประดาน้าเอกชนที่มาช่วยค้นหาจึงต้องมีค่าบริการ
๓,๐๐๐ บาท เราจึงไม่สามารถไปควบคุมในส่วนนั้นได้
นายสาลี มาสระคู
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผม นายสาลี มาสระคู สมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการค้นหาผู้สูญหาย
ทีมประดาน้าสุรินทร์ที่ค้นพบร่างผู้เสียชีวิตเขาจะไดรับค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด อีกทีม
ก็จ ะแล้ ว แต่เ จ้ า ภาพจะมี สิ นน้ าใจให้ นัก ประดาน้าไม่ได้ เรีย กร้ องอะไร ส าหรั บกู้ชี พเราไม่
สามารถลงไปให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากเกินขีดความสามารถของเราจริงๆ
นายเรียบ โยธาจันทร์
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง เรื่องทอดเทียนรวมได้สอบถาม
ผู้นาชุมชนบ้านทุ่งทรายทองแล้ว ทางชุมชนไม่พร้อม จึงได้หารือกับฝ่ายบริหาร ได้ความเห็นให้
จัดที่ วัดป่ามหามงคลศาสตราราม จึงขอแจ้งให้ทราบ
นายบุญศรี ลาวัลย์
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล
กระผม นายบุญศรี ลาวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องผิวจราจรถนนลาดยางที่ทา
พึ่ ง เสร็ จ เส้ น ทางจากบ้ า นคู ดิ น ทรายถึ ง บ้ า นสระโพนทอง ตอนนี้ ช ารุ ด เสี ย หายมากเกื อ บ
๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ถามว่าการทาถนนถูต้องคามแบบหรือไม่ ทาไมถนนจึงเสียหายง่าย
นายสุริยา การะเกษ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
กระผมนายสุริยา การะเกษ หัวหน้าฝ่าบแบบแผนและก่อสร้าง ขออธิบายเรื่องงผิวจราจร
ถนนลาดยาง เส้นทางจากบ้านคูดินทรายถึงบ้านสระโพนทอง คือมาตรฐานถนนที่ส ร้างขีด
ความสามารถในการรับน้าหนักได้ไม่เกิน ๒๘ ตัน แต่มีผู้ประกอบการทาการขนหินลูกรัง ขน
ทรายที่มีน้านักเกินประมาณ ๓๐ ตัน และช่วงนี้ฝนตกหนักถนนมีความชื้น ทาให้ถนนเสียหาย
ได้ง่าย ตอนนี้ได้ทาการแจ้งให้ผู้รับจ้างได้มาซ่อมแซมแล้ว
นายวชิรพงษ์ พลตื้อ
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล
กระผม นายวชิรพงษ์ พลตื้อ เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องอื่นๆ ข้อ ๖.๑ เรื่องหารือการจัดหา
สถานที่ตากสิ่งปฎิกูล เป็นนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของเราได้ออกเทศบัญัติใช้แล้ว ตาบลเรา
มีผู้รับสัญญาอยู่ ๒ ราย ต้องชาระค่าใบอนุญาต ๒,๕๐๐ บาทต่อปี ๖ ต่อราย และ รายเดือนๆ
ละ ๓๐๐ บาท ทาสัญญาปีต่อปี เวลาทิ้งสิ่งปฎิกูลก็จะนาไปทิ้งโดยไม่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งตามหัว
ไร่ปลายนา ที่ต่างๆ จากข้อมูลคนร้อยเอ็ดด้วยโรคตับ โรคถุงน้าดี เป็นระดับต้นๆ จึงให้ อปท.
ให้มีสถานที่ตากสิ่งปฎิกูล การที่จะตากให้พยาธิตายต้องไม่มีความชื้น และใช้เวลาไม่น้อยกว่า
๒๕ - ๒๘ วัน และนาไปทาปุ๋ย ตอนนี้เรายังไม่มีสถานที่สถานที่ตากสิ่งปฎิกูล เลยยังไม่ตั้ง
งบบประมาณ อยากให้ทางสภาเสนอและแสดงความคิดเห็น ในการหาสถานที่สถานที่ตาก
สิ่ ง ปฎิ กู ล แต่ จ ะต้ อ งหางไกลจาก สถานศึ ก ษา แหล่ ง น้ า ชุ ม ชน พอประมาณ เราจะต้ อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี หาสถานที่เสร็จ ก็เข้าสภาเพื่อดาเนินการต่อไป
/นายสมศักดิ์...

๑๑
นายสมศักดิ์ มังสระคู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเรียบ โยธาจันทร์
นายกเทศมนตรี

นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
นายรันต์ สายหยุด
ประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายสมศักดิ์ มังสระคู สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องประปา หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ น้าขุ่นมาก อาบแล้วเป็นผื่นคัน ชาวบ้านฝากให้ทางเทศบาลเข้าไปดูแล
ด้วย
เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตาบลทุ่งหลวง เรื่องการจัดหาสถานที่ตากสิ่ง
ปฎิกูล ถ้าหาไม่ได้เราก็ต้องทาเทศบัญญัติจัดซื้อ และเรื่องประปา หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่
๑๕ เป็นอานาจหน้าที่ทั้งสามหมู่ดูแลอยู่ ทางเทศบาลไม่มีอานาจเข้าไปดูแลได้ ต้องมีการทา
ประชาคมก่อน
มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่
- ไม่มี
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจาปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บัดนี้
- เลิกประชุมสภา เวลา ๑๓.๐๐ น.

