
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว 
สมัยสามญั   สมัยที่   ๑  ครั้งที่  ๑   ประจําปี   ๒๕๕๔ 
วันจันทรท์ี่   ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๑.๐๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบัว 

-------------------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 

          ลําดับที่               ชื่อ   -   สกุล           ตําแหน่ง                       ลายมือชือ่ 
 ๑. นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล  สมพงษ์   หมื่นอาจยิ้ม 

๒. นายธนู  วิเศษสิงห์ รองประธานสภาเทศบาล  ธนู  วิเศษสิงห์ 
๓. นายปัญญา สัตยกาญจน ์ นายกเทศมนตรี   ปัญญา  สัตยกาญจน ์

 ๔. นายสุพจน์ มัญโยทัย รองนายกเทศมนตรี  สุพจน์  มัญโยทัย 
 ๕.    จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ รองนายกเทศมนตรี  จ.ส.อ.ทองย้อย ประหยัดวงศ์ 
 ๖. นายวิศาล สามัคคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  วิศาล  สามัคคีธรรม 
 ๗. นายวีระศักด์ิ นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  วีระศักด์ิ  นิ่มนวล 
 ๘ นายสรรญา ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรรญา  ชัยเจริญ 
 ๙. นายแทน โหรา  สมาชิกสภาเทศบาล  แทน  โหรา 

๑๐. นายอนันต์ อินทร์ไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต์  อินทร์ไทร 
 ๑๑.     ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย เกษมโศธน์ 
 ๑๒. นางวงษ์จันทร์ ประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษ์จันทร์ ประสงค์ 
 ๑๓. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี  บัวทอง 
 ๑๔. ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ   สัตยกาญจน ์
 ๑๕. จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  
 ๑๕. นายจีรศักด์ิ ม่วงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตร ี จีรศักด์ิ  ม่วงสุข 
 ๑๖.     นายวินัย           ศริิพันธ์            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            วินัย               ศริพัินธ์ 
 ๑๗     นางสาวสวนา ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวนา  ลีนะกุล 

 ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นางสมฤดี         เข็มเงิน            หัวหน้ากองคลัง                    สมฤดี                เข็มเงิน 
          ๒.        นายบรรเทงิ      บัวหลวง           หัวหน้ากองช่าง                     บรรเทิง             บัวหลวง 

๓. นางสาวศิริพร ภู่สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๕          ศิริพร  ภู่สุวรรณ์ 
๔. นางสาวปุญญิศา   สุขดี           หัวหน้าสํานักปลัด         ปุญญศิา      สุขดี  
๕. นางสาวอัญชลี  จิตต้ังสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ๓          อัญชล ี           จิตต้ังสกุล 

เปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมพงษ์     หมื่นอาจยิ้ม    ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม  ดังนี้ 

 

         /  ระเบียบวาระที่  ๑.... 



-  ๒    - 

ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑   

ประจําปี  ๒๕๕๔ จะเป็นการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบ โดยจะทํา 
การประชุมในวาระการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  
ประจําปี   ๒๕๕๓  ลงวันที ่ ๗   ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว    ซึ่งเปน็เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมยัที่  ๔  ครั้งที่  ๑ ประจําปี    
๒๕๕๓  ลงวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล 
ทุกท่านได้ทราบแล้ว  มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว    สมัยสามญั 
สมัยที่  ๔  ครัง้ที่  ๑  ประจําปี  ๒๕๕๓  เมือ่วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภาฯ   การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔   ซึ่งทาง 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีเรื่องที่จะให้ที่ประชมุเห็นชอบการโอนงบประมาณ  ซึ่งในส่วน 
ของรายละเอียดขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจง 

นายกเทศมนตรี   ด้วยทางคณะผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  ๒  รายการ  โดยโอน 

งบประมาณจากเงินสํารองจ่าย  รายละเอียดขอให้ท่านปลดัเทศบาลช้ีแจง 
ปลัดเทศบาล   ๓.๑ ตามท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลลาดหญ้าได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคค ี
เมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี ๒๕๕๔  
 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้สํานึกถึงบุญคุณอันประเสริฐในพระมหาวรีกรรมของพระองค์และนักรบผู้กล้าในอดีต 
ทุกท่านและสรา้งความรักความสามัคคใีนครอบครัวและชุมชน  โดยจัดใหม้ีการแข่งขัน 
กีฬา  ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล 
ตําบลทุกแห่ง  แห่งละ  ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ในฐานะปลัดเทศบาล ขอ 
ช้ีแจงว่า เทศบาลตําบลหนองบัวไม่ได้ต้ังงบประมาณในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
ไว้ในเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย    ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงจําเป็น 
ต้องโอนงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ  ซึ่งในการโอนงบประมาณเพื่ออุดหนุน 

                       /หน่วยงาน.... 



-  ๓    - 

หน่วยงานอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘)  
เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลกระทําได้ และการจ่ายเงินอุดหนุน 
ให้หน่วยงานอื่น    โดยต้องขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติในการสนบัสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน    โดยเริ่มใช้
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงเรียนมาเพื่อทราบ  ซึ่งจะขอโอนงบประมาณดังกล่าว   
จํานวน   ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)     ในการโอนงบประมาณจะโอนจากเงิน 
สํารองจ่าย ซึ่งกองคลังได้แจ้งงบประมาณคงเหลือ ณ วันที๑่๔  มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน  
๓,๔๑๘,๒๗๐.- บาท  (สามลา้นสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ตาม
บันทึกข้อความที่ทางกองคลังได้แจกให้ท่านแล้วนั้น  จึงขอชี้แจงให้ทุกทา่นได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า  จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) ใน 
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน ์
เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี  ๒๕๕๔  จากเงิน 
สํารองจ่าย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม    ขอมติที่ประชุมในการ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์การบริหาร- 
ส่วนตําบลลาดหญ้า ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณี 
สามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี 
 ๒๕๕๔ จากเงินสํารองจ่าย จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท   (หา้พันบาทถ้วน) หรือไม ่

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์การ- 
บริหารส่วนตําบลลาดหญ้า    ในโครงการเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค ์
ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์  เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
ประจําปี ๒๕๕๔ จากเงินสํารองจ่าย จํานวน  ๕,๐๐๐.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

ปลัดเทศบาล   ๓.๒  ด้วยอุปกรณ์ออกกําลังกายของเทศบาลตําบลหนองบัว  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ได้เกิดการชํารุดเสียหาย ทําให้ไม่สามารถใชง้านได้และไม่เพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน จึงจําเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายใหม่  แต่ทางเทศบาลฯ   ไม่ได้ต้ัง 
งบประมาณในการจัดซื้อไว้จะต้องทําการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย    
ประกอบกับอุปกรณ์ออกกําลังกายเป็นครุภัณฑ์   ในการจัดซื้อจะต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากสภาเทศบาล     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร- 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ทําให้ 
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอํานาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถิ่น   โดยโอนงบประมาณจากเงินสํารองจ่าย  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจาก 
การโอนสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าแล้ว จํานวน ๓,๔๑๓,๒๗๐.- บาท  
               /(สามล้าน.... 



- ๔    - 

 (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยการขอโอนเงินงบประมาณ 
เพื่อต้ังจ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อ 
อุปกรณ์ออกกําลังกาย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ควรดําเนินการ 
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย ติดต้ังให้กับทุกหมู่บ้าน 

ปลัดเทศบาล   เป็นความคิดที่ดี หากจะติดต้ังทุกหมู่จะต้องดําเนินการจัดหาสถานที่ให้ได้ก่อน  
จึงขอจัดซื้อติดต้ังส่วนกลางก่อน ซึ่งในการจดัซื้อติดต้ังทุกหมู่ต้องดูฐานะการเงิน 

ประธานสภาฯ  ปัจจุบันจะดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายเพื่อติดต้ังไว้ที่ส่วนกลางก่อน 
หากต้องการติดต้ังเพิ่มเติมก็สามารถโอนงบประมาณเพิ่มได้ เป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันและดูแล
ร่วมกันมีสมาชกิสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให ้

ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ  เพื่อดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายจาก 
เงินสํารองจ่าย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  หรือไม ่

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ความเห็นชอบอนุมัติ 
การโอนงบประมาณ  เพื่อดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายจากเงินสํารองจ่าย จํานวน  
๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

ปลัดเทศบาล   สรุปงบประมาณที่เทศบาลจะทําการโอนงบประมาณ ในครั้งนี้  จํานวน ๒ รายการ  
รวมงบประมาณโอนทั้งสิ้น  ๑๐๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)  แยกเป็นการโอน 
งบประมาณ  เพื่ออุดหนุนตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ประเพณี 
สามัคคีเมืองกาญจน์เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจําปี ๒๕๕๔  
จํานวน ๕,๐๐๐.- บาทและจดัซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน- 
บาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณจากเงินสํารองจ่าย    

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
นายกเทศมนตรี   ๔.๑ ด้วยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้วันที่ ๑๘ มีนาคม 

ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทยซึ่งท้องถิ่นสามารถจัดงานในวันดังกล่าวได้และสามารถเบกิจ่าย
งบประมาณในการจัดงานได้ แต่ในปีนี้คงจะดําเนินการไม่ทัน เนื่องจากใกล้กําหนดเวลา  

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
นายกเทศมนตรี   ๔.๒ ด้วยในวันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เทศบาลจะ 

ทําบุญบวงสรวงเทพารักษ์  เป็นพิธีทางพราหมณ์และเลี้ยงภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  
จํานวน ๙ รูป พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร บริเวณสถานที่ก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจ 
       / ประธานสภาฯ.... 



-  ๕   - 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
ปลัดเทศบาล   ๔.๓ ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัวได้จัดทําโครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ  

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มีนาคม   ๒๕๕๔  โดยรถบัส  ๓  คัน  เดินทางไปศึกษาดูงานที่ 
วัดพราหมณ์มณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก  วัดเล่งเน่ยย่ี ๒ จังหวัดนนทบุรี  
และเข้าดูงานที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  พร้อมรับประทานอาหารเย็น 
จึงขอแจ้งให้ทกุท่านได้ทราบและขอเชิญร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   อยากทราบแบ่งเขตเลือกต้ัง จะแบ่งอย่างไร 
ปลัดเทศบาล  ๔.๔ การแบ่งเขตเลือกต้ังยังไม่ทราบว่าจะแบ่งเขตเลือกต้ังจะเป็นเช่นไร  ซึ่งทาง

เทศบาล ได้ทําหนังสือแจ้งยอดจํานวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะครบ
วาระในปี  ๒๕๕๔  ณ  วันที ่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเพื่อใหพิ้จารณา  ในการแบ่งเขตเลือกต้ังเป็นอํานาจ
หน้าที่คณะกรรมการการเลือกต้ังระดับจังหวัด แต่งต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการ
แบ่งเขตเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่อํานาจของนายกเทศมนตรีแต่ทาง
คณะกรรมการเลือกต้ังยังไม่มีการแจ้งมายังเทศบาลแต่อย่างใด จึงขอนําเรียนให้ท่านทราบ
เบื้องต้น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ  ๔.๕  การย้ายท่อประปาใช้งบประมาณจากส่วนไหนในการดําเนินการ   
ปลัดเทศบาล   การดําเนินการย้ายท่อประปา  เทศบาลฯได้ดําเนินการจัดซื้อและย้าย 

ท่อประปา   โดยพนักงานของเทศบาล โดยใช้งบประมาณ จํานวน  ๙๘,๔๑๗.๕๓ บาท   
หากจ้างผู้รับเหมาดําเนินการมีงบประมาณที่สูงกว่า  จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์และให้พนักงาน
ดําเนินการเองเป็นการประหยัดงบประมาณในการดําเนินการวางท่อใหม่  โดยการวางคู่ 
ผ่านเส้นทางที่ดินของเทศบาล  เพื่อจะให้ขึน้หอถังบริเวณหมู่ที่ ๘  และได้ทําบันทึกกับ
นายกเทศมนตรีในการขอทางเข้าและออก  

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
คุณอนันต์ฯ   ๔.๖ ตามท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนของชาวบ้านเก่ียวกับการท่วมขังของ 

น้ํา บริเวณบ้านป้าเอี่ยม และบริเวณหมู่บ้านสวนพฤกษา เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้อง
ดําเนินการ ควรจะต้องดูแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ปลัดเทศบาล   เมื่อวันที่ ๕ มนีาคม ๒๕๕๔ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   ได้มาทําการสํารวจ 
เพื่อดําเนินการวางท่อระบายน้ําบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านคุณวิศาลแล้วนั้น    ในส่วนหมู่บ้าน 
 
        /สวนพฤกษา... 



- ๖     - 
 

สวนพฤกษา  เทศบาลฯ  ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ทําหนังสือไปยังสํานักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   ปรากฎว่า
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสุพรรณบุรี     ได้มาทําการสํารวจเพื่อ 
ดําเนินการขุดลอกบริเวณห้วยหอยกาบ เมื่อวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   ๔.๗ การดําเนินการท่อส่งน้ําเข้านา บริเวณบ้านนายหน่วย ดําเนินการเป็นอย่างไร  
ปลัดเทศบาล   การดําเนินการท่อส่งน้ําเข้านา บริเวณบ้านนายหน่วย ได้ให้ทางกองช่างไป 

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว   
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม 
จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   ๔.๘ เสาไฟฟ้าทางเข้าบ้านป้าจําเนียร จะได้หรือไม่ 
นายกเทศมนตรี       เสาไฟฟ้าทางเข้าบ้านป้าจําเนียร ได้ให้ทางไฟฟ้าทําการสํารวจแล้ว แต่ทางการ 

ไฟฟ้าแจ้งว่ามีบ้านจํานวนน้อย ทางการไฟฟ้าไม่สามารถมาดําเนินการโดยใช้งบประมาณ
ของทางการไฟฟ้าฯ ได้ ทําให้ค่าเฉลี่ยจะไมพ่อที่ทางการไฟฟ้าจะสามารถดําเนินการได้  
ในส่วนกลุ่มบ้านนายเจ๊ก ทางการไฟฟ้ามองว่าเข้าข่ายบ้านจัดสรร ซึ่งไม่สามารถดําเนินการ
ให้ได้ จะต้องใช้งบประมาณของเทศบาล ซึง่มีงบประมาณค่อนข้างสูง 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  เสนอเพิ่มเติมหรือไม ่      
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น       
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  
ปิดการประชมุ  เวลา   ๑๒.๓๕  น. 

   

(ลงชื่อ)       ปุญญิศา     สุขดี       ผู้จดรายงานการประชุม        
                      (นางสาวปุญญิศา     สุขดี)                                                      

                                                หัวหน้าสํานักปลัด    

(ลงชื่อ)         สวนา   ลีนะกลุ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวสวนา   ลีนะกุล)   

                                ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 
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