
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2555 
วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2555   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
---------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 
  ลําดับที่     ช่ือ  -  สกุล              ตําแหน่ง       ลายมือช่ือ 
      1.  นายวรีะศักดิ์    นิ่มนวล       ประธานสภาเทศบาล             วรีะศักดิ์     นิ่มนวล 
      2.  นางวงษ์จันทร์   ประสงค ์      รองประธานสภาเทศบาล    วงษ์จันทร์   ประสงค ์
      3.   นายปัญญา     สัตยกาญจน์      นายกเทศมนตร ี     ปัญญา     สัตยกาญจน ์ 
      4.  นายสมพงษ์     หมื่นอาจยิ้ม          รองนายกเทศมนตร ี    สมพงษ ์    หมื่นอาจยิ้ม           
      5.  นายสรรญา     ชัยเจริญ      รองนายกเทศมนตร ี     สรรญา     ชัยเจริญ 
      6.  พันเอกภักดี     อาํพันพร              เลขานกุารนายกเทศมนตร ี    พ.อ.ภักดี   อําพันพร 
      7.  นายวินัย        ศริิพันธ์                ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี    วินัย         ศิริ
พันธ์ 
      8.  นายจีรศักดิ์     มว่งสุข       สมาชิกสภาเทศบาล               จีรศักดิ์     ม่วงสุข 
      9.  นายแทน โหรา       สมาชิกสภาเทศบาล              แทน         
โหรา 
    10.  นายวศิาล        สามัคคธีรรม        สมาชิกสภาเทศบาล              วิศาล        สามัคคีธรรม 
    11.  นางมลตา  ชัยเจริญ      สมาชิกสภาเทศบาล              มลตา       ชัยเจริญ 
    12.  นายมานพ       ชนะเลิศ      สมาชิกสภาเทศบาล               มานพ      ชนะเลิศ 
    13.  นายต้น           วงษเ์พ็ชร      สมาชิกสภาเทศบาล                      ต้น          วงษ์เพ็ชร 
    14.  นายชาตรี  บัวทอง            สมาชิกสภาเทศบาล                      ชาตร ี     บัวทอง 
    15.  ร้อยตรีมนัส      แยม้มาล ี     สมาชิกสภาเทศบาล               ร.ต.มนัส    แย้มมาล ี
    16.  ร้อยตรีสุรชัย    เกษมโศธน ์      สมาชิกสภาเทศบาล              ร.ต.สุรชัย   เกษมโศธน ์
    17.  นางสาวสวนา    ลนีะกุล             ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว             สวนา        ลีนะกุล 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.    นางสมฤด ี      เขม็เงิน  หัวหน้ากองคลัง   สมฤดี      เขม็เงิน 
       2.    นายบรรเทิง       บัวหลวง              หัวหน้ากองช่าง   บรรเทิง    บัวหลวง 
       3.    นางเต็มเดือน      ไกรเทพ              นักพฒันาชุมชน 6 ว                เตม็เดือน   ไกรเทพ 
       4.    นางสาวอัญชลี    จิตตั้งสกุล           เจ้าพนักงานธุรการ                  อัญชลี     จิตตั้งสกุล      
       5.    นางสาวปุญญิศา     สุขด ี            หัวหน้าสํานักปลดั            ปุญญิศา     สุขด ี

          / ผู้ไม่มา........ 
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 ผู้ไม่มาประชุม 

1. จ่าสิบเอกสมศกัดิ์   ชมวงษ ์      สมาชิกสภาเทศบาล                      ลากจิ 
เปิดประชมุเวลา   10.00  น. 

เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้วนายวรีะศักดิ์   นิ่มนวล  ตําแหนง่  ประธานสภาเทศบาล เป็น 
ประธานในทีป่ระชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้        
ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 
2555  ซ่ึงจะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 4  ครัง้ที่  2  ประจาํปี  พ.ศ. 2554  ลงวันที่  21  ธันวาคม    

2554 
ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว ซ่ึงเปน็เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 2 ประจําปี  พ.ศ. 
2554  ลงวันที่  21  ธันวาคม  2554 เวลา 13.30 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ได้รับทราบ มท่ีานใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม ่

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพิ่มเตมิหรือตัดทอนข้อความ ขอมติท่ีประชมุในการ

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว   สมัยสามัญ   
สมัยที่  4  ครัง้ที่  2  ประจาํปี  พ.ศ. 2554 ลงวันที่  21  ธันวาคม 2554 

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

ระเบียบวาระที่   3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้เป็นการประชุมเพือ่พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ ประจําป ี
 พ.ศ. 2555  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าว 
นายกเทศมนตร ี   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน 

ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการ
ดําเนินการ 
       / ขยายเขต..... 
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ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ  ถนนเทศบาล  15  จดุ 1 ซ่ึงที่ผ่านมามี
โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะโครงการหนึ่งจํานวน 2 จุด โดย
จากการสํารวจงบประมาณทางการไฟฟ้าประมาณสามแสนกว่าบาท ซ่ึง
งบประมาณไม่เพียงพอจึงได้ยุติไป    และในปัจจบุันทางการไฟฟ้าได้แจ้งว่าจาก
การสํารวจและออกแบบการขยายเขต  เปน็จํานวนเงิน  192,458.76  บาท  ซ่ึง
เป็นจุดเดิมท่ีได้แจ้งมาแล้ว เป็นที่น่าเห็นใจสําหรับชาวบา้น  การใช้ไฟฟ้าเป็นการ
พ่วงต่อไฟ  ทําให้ค่าจัดเก็บแพง  เทศบาลจึงได้ดูงบประมาณในการให้ช่วยเหลือ
ได้ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะให้ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่าน ตามท่ีผู้บริหารได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง ได้มีหนังสือจากทางการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล 15 จุด  1  เป็นเงินจํานวน 
192,458.76 บาท ซ่ึงจะดําเนินการบริเวณนี้ก่อน  โดยจะทําเป็นไฟฟ้าตก ในส่วน
ของสายไฟพาดผ่านและจะนําหม้อแปลงมาลงให้  ขอชี้แจงในฐานะปลัดเทศบาล 
ในการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จึงมีความประสงค์ท่ีจะโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย



รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยโอนจากเงินสํารองจ่าย ซ่ึงมี
งบประมาณคงเหลือ ณ ปัจจุบัน  เป็นเงิน  2,483,729.- บาท  ขอโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ในโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า จํานวน 
192,500.- บาท ทําให้มีงบประมาณเงินสํารองจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น  2,291,229.- 
บาท จึงขอนําเรียนเบื้องต้นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามปลัดเทศบาลว่าบริเวณหมู่ 8 เป็นบริเวณไหน 
ปลัดเทศบาล   บริเวณหลังร้านหยูเข้าไป ซอยบ้านลุงเจ๊ก ซ่ึงยังไม่มีหม้อแปลงใหญ่ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการ
ขยายเขตระบบจําหนา่ยไฟฟ้า จํานวน 192,500.- บาท จากเงินสํารองจ่าย 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า  
        / จํานวน...... 

- 4   - 

จํานวน 192,500.- บาท จากเงินสํารองจ่าย 
     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ใน 

การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 
ปลัดเทศบาล   ขอนําเรียนเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อ 

เครื่องบันทึกเสียง  เนื่องจากการประชุมสภาที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดเพื่อการจด
รายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง สํานักปลัดจึงมีความประสงค์ท่ีจะจัดซื้อ
เครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จะต้องเป็นราคาตามท้องถิ่น  
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง   งบประมาณ  4,290.-  
บาท   ส่วนของสํานักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ซ่ึงมี
คุณลักษณะ ขนาดความจุ    4 จิกกะไบท์  มีระบบตัดเสียงรบกวน  สามารถ
บันทึกวิทยุได้ และสามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  ในการโอน
งบประมาณดังกล่าวเป็นค่าครุภัณฑ์เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น  โดยโอน
งบประมาณจากเงินสํารองจ่าย  จํานวน 4,290.- บาท  ทําให้ปัจจุบันมี
งบประมาณในส่วนของเงินสํารองจ่าย  คงเหลือทั้งสิ้นจํานวน 2,286,939.- บาท 

ประธานสภาฯ   การโอนงบประมาณดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชุมสภาเทศบาล 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อ
เครื่องบันทึกเสียง  งบประมาณ  4,290.- บาท จากเงินสํารองจ่าย 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  
งบประมาณ 4,290.- บาท จากเงินสํารองจ่าย 
 การโอนงบประมาณรายจ่าย    ประจําปีงบประมาณ    พ.ศ. 2555  
(ฝ่ายประปา) ในการจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง 



ปลัดเทศบาล  เนื่องจากระบบประปาของเทศบาลตําบลหนองบัว     มีปัญหาเรื่องของ
การสูบน้ําครั้งที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของมอเตอร์ ในการผลิตน้ําประปาที่สามารถผลิต
ได้ 700 หลังคาเรือน แต่ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ํา จํานวน  1,000 กว่าหลังคาเรือน   ทํา
ให้การผลิต 

          /น้ําประปา........ 
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น้ําประปาไม่เพียงพอ  จึงมีความประสงค์ท่ีจะจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง  ขนาด   25   
แรงม้า งบประมาณ  40,000.- บาท  ซ่ึงไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องใช้
ราคาท้องถิ่น โดยขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  จากเงินสํารองจ่าย
ของประปา ซ่ึงมีงบประมาณคงเหลือปัจจุบัน 68,650.- บาท  โดยขอโอน 
40,000.- บาท ทําให้มีงบประมาณเงินสํารองจ่ายคงเหลือ 28,650.- บาท ขอนํา
เรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณดังกล่าว มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ของฝ่ายประปา  เพ่ือตั้งจ่ารายการใหม่ 
ในการจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง  ขนาด 25 แรงม้า งบประมาณ  40,000.- บาท จากเงิน
สํารองจ่าย 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง   
งบประมาณ 40,000.- บาท จากเงินสํารองจ่าย 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม ่
ปลัดเทศบาล   4.1  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ในวันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2555   

เทศบาลตําบลบางม่วง   จังหวัดนนทบุรี  ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล 
ตําบลหนองบัว  โดยได้นําผู้สูงอายุมาศึกษาดูงานประมาณ 235  คน    ซ่ึงเทศบาล 
ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน   ณ    ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม   ขอเรียนเชิญ 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว 
 4.2  ในวันที่ 21 และ 22  กุมภาพันธ์  2555  เทศบาลตําบลหนองบัว  
ได้จัดให้มีเทศบาลเคลื่อนที่ ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสวนสาธารณะริม 
แม่น้ําแควใหญ่  ในการดําเนินการจะเหมือนกับทุกปี     แต่ปีนี้จะไม่มีการจัดซื้อ 
น้ํามันเครื่องสําหรับถ่ายน้ํามันเครื่องได้ ซ่ึงจะต้องนําน้ํามันเครื่องมาเอง และในส่วน 
 
       / ของยา...... 
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ของยารักษาโรค เทศบาลไม่สามารถจัดซื้อได้  เนื่องจากไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ซ่ึงส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้เป็นการทักท้วงของ  สตง.   จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ 



 4.3  การประชุมอําเภอสัญจร ซ่ึงจะดําเนินการประชุมไปตามองค์กรท้องถิ่นต่าง 
ๆ ซ่ึงเทศบาลตําบลหนองบัว  ได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมอําเภอสัญจร    ซ่ึงครั้ง
นี้กําหนดประชุมในวันที่   1  มีนาคม    2555   ณ  ศาลาการเปรียญวัดศรี-อุปลาราม 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 – 10.00  น. ในการจัดประชุมได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดย
ขอให้แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 
 4.4   เทศบาลตําบลหนองบัว ได้กําหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุ 
ประจําเดือน มีนาคม  2555 ในวันที่  2  มีนาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้น
ไป  ณ ศาลาการเปรียญวัดศรอีุปลาราม       จึงแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบและเข้าร่วม
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพตามวันดังกล่าวต่อไป 
 4.5  ด้วยในวันที่  3  มีนาคม  2555  ได้มีพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา อปท. 
เมืองกาญจน์ประสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15  ประจําปี 2555  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเก่าได้เป็นเจ้าภาพ  โดยขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว กําหนดการเริ่มขบวน 
เวลาประมาณ 08.00 น.  ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา ซ่ึงเทศบาลฯ ได้จัดซื้อ
เสื้อและกางเกงกีฬาให้กับทุกท่าน ซ่ึงการดําเนินการเทศบาลได้จัดให้มีขบวนแห่เข้าร่วม
ในพิธีเปิดด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเตรียมงาน และต้องขอขบคุณทุกท่าน
ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณของนักกีฬา  

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมของเทศบาล  หากมีกิจกรรม
สามารถแจ้งทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามปลัดเทศบาลเรื่องขอความอนุเคราะห์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ปลัดเทศบาล  สามารถศึกษาต่อได้ ปีละ 2 คน ปัจจุบันมีนางเต็มเดือน ไกรเทพ ได้ศึกษาแล้ว

หนึ่งคน สามารถดําเนินการได้ ด้านเอกสารติดต่อกับบุคลากร โดยให้เลือกสถานศึกษา
มาก่อน ปัจจุบันขึ้นอยู่กับผู้ศึกษา     แต่ท่ีผ่านมาจะเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึง
การศึกษาเทศบาลจะมีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ประธานสภาฯ   ขอให้คุณจีรศักดิ์ฯ ประสานกับบุคลากร 

          / ปลัดเทศบาล..... 
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ปลัดเทศบาล  ขอเพิ่มเติม  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ก็สามารถศึกษาต่อได้ไม่จํากัดจํานวน ปัจจุบันมีครูศูนย์เด็กเล็กศึกษาอยู่ 2 
คน คือครูปูและครูหนิง 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ปลัดเทศบาล   จากที่เทศบาลตําบลหนองบัว ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  

ด้านการป้องกันการทุจริต  ประจําปี  2554  และปัจจุบันได้รับแจ้งให้เทศบาลไป
บรรยายระบบการทํางาน และจัดแสดงกิจกรรมการดําเนินการด้านการป้องกันการ
ทุจริต  ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ท่ีจังหวัดอยุธยา ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน  
และในวันที่ 28 มีนาคม 2555 ท่ีจังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 650 คน โดย
ในการบรรยายให้มีผู้บรรยาย 2 คน คือนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเป็นผู้บรรยาย 
ซ่ึงการได้รับรางวัลดังกล่าวไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เป็นของส่วนรวม 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอเพิม่เติมหรือไม ่



นายแทนฯ   ขอสอบถามเรือ่งการดําเนินการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ท่ี 2 เป็นเชน่ไร 
ปลัดเทศบาล   ปัจจบุันผูร้ับจา้งถูกปรับมาแล้ว 4 เดือน ตัง้แต่วันที่ 25 กันยายน 2554  

งบประมาณเกอืบสามแสนกว่าบาท ซ่ึงได้ประสานกบัผู้รบัจ้างแล้ว ซ่ึงผู้รับจ้างแจ้งว่า
รอตัวตัด แต่ไม่ท้ิงงาน ผู้รับเหมายอมรบัสภาพ ไม่สามารถบอกได้ว่าผูร้ับจ้างจะ
ดําเนินการได้เมื่อใด สัญญาจ้างยังเดินตลอด และในส่วนของการปรับปรุงคลองส่ง
น้ําจะดําเนินการซ่อมแซม อยู่ระหว่างการสํารวจอยู ่

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอเพิม่เติมหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณผู้บริหาร  สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 
ได้รับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ทํางานอย่างเต็มท่ี 

ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชมุ  เวลา    11.10    น. 

(ลงชื่อ)        ปุญญิศา   สุขด ี     ผู้จดรายงานการประชุม        
            (นางสาวปุญญิศา    สุขด)ี            

                                  หัวหน้าสํานักปลัด 
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(ลงชื่อ)     สวนา     ลีนะกลุ       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวสวนา     ลีนะกุล) 

              ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    (ลงชื่อ)     มานพ     ชนะเลิศ 
     (นายมานพ     ชนะเลศิ) 
 
    (ลงชื่อ)   วิศาล    สามัคคีธรรม 
     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 
 
    (ลงชื่อ)   มลตา     ชัยเจริญ 
     (นางมลตา     ชัยเจริญ) 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ)    วีระศักดิ์    นิม่นวล 
        (นายวีระศักดิ์    นิ่มนวล) 



          ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 
      
 
 
 


