
รายงานการประชมุสมาชกิสภาเทศบาลตาํบลหนองบวั 
สมยัสามญั   สมยัที ่ ๓   ครัง้ที ่  3   ประจาํป   ๒๕๕๔ 
วนัพฤหัสบดีที่  ๒๕  สงิหาคม   ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ    หองประชมุสาํนักงานเทศบาลตาํบลหนองบวั 
-------------------------------------------- 

 ผูมาประชมุ 

 ลาํดบัที ่              ชือ่   -   สกลุ           ตาํแหนง                    
ลายมือชือ่ 
    ๑. นายสมพงษ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล  สมพงษ   หมื่นอาจยิ้ม 
    ๒. นายธน ู วิเศษสิงห รองประธานสภาเทศบาล  ธน ู  วิเศษสิงห 
    ๓. นายปญญา สัตยกาญจน นายกเทศมนตรี   ปญญา  สัตยกาญจน 
    ๔. นายสุพจน มัญโยทัย รองนายกเทศมนตรี  สุพจน  มัญโยทัย  
    ๕. จ.ส.อ.ทองยอย ประหยัดวงศ รองนายกเทศมนตรี  จ.ส.อ.ทองยอย ประหยัดวงศ 
    ๖. นายวิศาล สามัคคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  วิศาล  สามัคคีธรรม 
    ๗. นายวีระศักดิ ์ นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาล  วีระศักดิ์  นิ่มนวล 
    ๘. นายสรรญา ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  สรรญา  ชัยเจริญ 
   ๙. นายแทน โหรา  สมาชิกสภาเทศบาล  แทน  โหรา 
   ๑๐. นายอนันต อินทรไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต  อินทรไทร 
   ๑๑. รอยตรีสุรชัย เกษมโศธน สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย เกษมโศธน 
   ๑๒. นางวงษจันทร ประสงค  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษจันทร ประสงค 
   ๑๓. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี  บัวทอง 
   ๑๔. ด.ต.หญิงจันทรเพ็ญ สัตยกาญจน สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญิงจันทรเพ็ญ   สัตยกาญจน 
   ๑๕. จ.ส.อ.สมศักดิ ์ ชมวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักดิ ์ ชมวงษ 
   ๑๖. นายจีรศักดิ ์ มวงสขุ  เลขานุการนายกเทศมนตรี จีรศักดิ์  มวงสขุ 
   ๑๗.   นายวินัย           ศิริพันธ           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            วินยั                
ศิริพันธ 
   ๑๘.   นางสาวสวนา ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวนา  ลีนะกลุ 
 ผูเขารวมประชมุ 
     ๑.   นางสมฤดี          เข็มเงิน             หัวหนากองคลัง                    สมฤดี           
เข็มเงิน  
     ๒.   นายบรรเทิง        บัวหลวง           หัวหนากองชาง                    บรรเทิง         
บัวหลวง 
     ๓.   นางสาวศิริพร   ภูสุวรรณ    เจาหนาที่วิเคราะหฯ 6ว         ศิริพร        ภู
สุวรรณ   
     ๔.   นางพรรณี   พุฒเอก              พรรณี        พุฒเอก 



     ๕.   นางอมรรัตน       มวงสขุ              อมรรัตน        
มวงสขุ 
     ๖.   นางสมแสน         ปานรัตน          บุคลากร ๖ ว           สมแสน         
ปานรัตน 
     ๗.   นางสาวปุญญิศา    สขุดี              หัวหนาสํานกัปลัด          ปุญญิศา        
สุขดี 
     ๘.    นางสาวอัญชลี      จิตต้ังสกุล       เจาพนักงานธุรการ  ๓            อัญชลี          

จิตต้ังสกุล  

                   /เปดประชุม..... 
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เปดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายสมพงษ  หมื่นอาจยิ้ม  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

เปนประธานในที่ประชุม  กลาวเปดการประชุม ซึ่งการประชมุคร้ังนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ สมัยที่   
๓  คร้ังที่  ๓  ประจําป ๒๕๕๔  และดําเนินการประชุม  ดังนี ้

ระเบียบวาระที ่  ๑ เรือ่ง ประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 
ประธานสภาฯ   ไมมี  
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่ ๒ เรือ่ง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล  สมยัสามญั สมยัที ่ ๓ ครัง้ที ่๒  
ประจาํป  ๒๕๕๔   ลงวนัที ่ ๔  สงิหาคม   ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวซึ่งเปนเลขานุการสภาเทศบาลไดจดัสง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบวั  สมยัสามัญ  สมยัที่  ๓  คร้ังที่  ๒  
ประจําป   ๒๕๕๔   ลงวนัที่   ๔   สงิหาคม   ๒๕๕๔   เวลา   ๑๓.๓๐  น. ใหกับ 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว    มีทานใดขอแกไขเพิม่เตมิหรือตัดทอน 
ขอความใดหรือไม 

ที่ประชุม   ไมมีทานใดขอแกไขเปลีย่นแปลง 
ประธานสภาฯ   ถาไมมีสมาชิกสภาทานใดขอแกไขเพิ่มเตมิหรือตัดทอนขอความ   ขอมต ิ

ที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมยัที่ ๓ คร้ังที่  ๒ ประจําป  ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  

ที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทในการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ระเบียบวาระที ่ ๓ เรือ่ง การจายขาดเงนิสะสม  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ประธานสภาฯ    การจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเชิญ 
   นายกเทศมนตรีชี้แจง 



นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  
   สําหรับวาระที่ ๓  เร่ืองการจายขาดเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
   คณะผูบริหารจะดําเนินการโครงการ จํานวน ๒ โครงการ ใหสภาเทศบาลพิจารณา  
   ซึ่งใหปลัดเทศบาลไดช้ีแจงจํานวนเงินสะสมที่สามารถใชจายไดใหที่ประชุมไดรับ 
  ทราบกอนที่จะชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการโครงการ 
ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ใน 
   ฐานะปลัดเทศบาลขอชี้แจงรายละเอยีดเงินสะสม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
   ขอใหทานดูตามบันทึกขอความของกองคลงั ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 
   ๒๕๕๔   ดงันี้ 
    เงินสะสม ตามงบทดลอง   ๑๖,๓๓๙,๑๘๓.๒๑     
บาท 
    หัก  เงินฝาก ก.ส.ท.     ๕,๑๑๒,๖๗๓.๔๘      
บาท 
         ๑๑,๒๒๖,๕๐๙.๗๓      

บาท 

          / หัก จายขาด...... 
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   หัก  จายขาดเงินสะสมสมทบกอสรางสํานักงาน  ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐     
บาท 
               ๘,๙๔๖,๕๐๙.๗๓    
บาท 
   หัก  จายขาดเงินสะสมกอสรางถนน คสล. ๔ โครงการ       ๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐    
บาท 
          ๖,๖๗๑,๕๐๙.๗๓    
บาท 
   หัก  ประมาณการคาใชจาย สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๔    ๔,๙๗๙,๐๙๓.๙๓    
บาท 
          ๑,๖๙๒,๔๑๕.๘๐    
บาท 
   หัก  กันไวใชจายฉุกเฉิน  ๒๕%         
๔๒๓,๑๐๓.๙๕    บาท 
    เงินสะสมทีส่ามารถนําไปใชจายได   ๑,๒๖๙,๓๑๑.๘๕    
บาท 
   และขอชี้แจงเพิม่เติมวา คร้ังทีแ่ลวเหลืองบประมาณคาใชจายประมาณแปดหมื่น 



กวาบาท ซึ่งหกัประมาณการคาใชจาย เดือนพฤษภาคม ถงึเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 
จะทําใหยอดงบประมาณคาใชจายที่ผานสงู   แตปจจุบันหักเพียง  ๒  เดือน  คือ 
สิงหาคม ถงึกนัยายน 2554 แตยังไมใชเงินสะสม จึงทาํใหมียอดเงินสะสมเพิ่มขึ้น 

ประธานสภาฯ   การจายขาดเงนิสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ขอให 
นายกเทศมนตรีไดช้ีแจงรายละเอียดการดําเนนิการเกี่ยวกับการจายขาดเงินสะสม 
ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรี   ตามที่ไดขอจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งคณะ 
ผูบริหารไดดําเนินการสํารวจโครงการที่จะจายขาดเงินสะสม  จํานวน ๒ โครงการ  

    โครงการที่  ๑   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สาย  กม. 
10   

(หมูบานเหรียญทอง) หมูที่ ๑  กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร    พรอมลงลูกรังไหล
ทาง 
ขางละ   0.50  เมตร   งบประมาณในการดําเนินการ  981,000.-   บาท   
ที่มา 
เทศบาลไดนําทุกโครงการไวในแผนพัฒนาของเทศบาล แตมิไดใสไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  แตเนื่องจากประชาชนหมูบานเหรียญทองรองขอเนื่องจากประสบ
ปญหาความเดือดรอนในการสัญจรไปมา  ซึ่งที่ผานมาไดเขาใจกันวาผูประกอบการได
ยกถนนใหกับทางเทศบาลเปนถนนสาธารณะ ชาวบานจึงไดขอพบนายกเทศมนตรี 
เพื่อประชุมทําความเขาใจพรอมกันระหวางนายกเทศมนตรีและประชาชนบริเวณ
ดังกลาว  ซึ่งที่ประชุมไดแจงวาผูประกอบการไดอนุญาตและมอบถนนสาธารณะให
เทศบาลดูแล จึงไดจัดสงเอกสารความตองการและเอกสารการอนุญาตจาก
ผูประกอบการเรื่องการอนุญาตใหกับทางเทศบาลดําเนินการ ซึ่งทําคลายกับหมูบาน
บัวหลวง จากการตรวจสอบเอกสารและการประชุมชาวบาน ซึ่งเอกสารอยูที่ทางกอง
ชาง  จึงไดใหทางกองชางออกไปดําเนินการสํารวจเพื่อเปนการบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวใหที่ประชุมไดพิจารณา ทาง
เลขานุการจึงไดแจงใหประธานสภาเรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลในวันนี้ 
 โครงการที่  ๒  โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟสติกท
คอนกรีต  สายภายในหมูบานสานฝน  หมูที่ ๘ กวาง 4 เมตร ความยาว 170 
เมตร  
       / หนา..... 
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หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณในการดําเนินการ 
150,000.- บาท  เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวประชาชนไดรองขอใหดําเนินการ
กอสรางถนน จึงไดใหกองชางดําเนินการสํารวจเพื่อดําเนินการกอสรางซึ่งจะตอง
ดําเนินการกอสรางถนนเปนแอสฟสติกทคอนกรีต เนื่องจากพื้นที่บานอยูตํ่ากวาถนน 
หากดําเนินการเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะทําใหถนนสูงบานจะไดรับความเดือดรอน 



และเปนความตองการของชาวบานบริเวณดังกลาว พรอมทั้งไดทําความเขาใจกับ
ชาวบานในการดําเนินการเรียบรอยแลว  ซึ่งการดําเนินการจะสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ปลัดเทศบาล   ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการจายขาดเงินสะสมเปนอํานาจของสภา 
ทองถิ่น    ยกเวนเงินสวัสดิการของพนักงานคณะผูบริหารสามารถใชเงินสะสมได   
จึงตองนําเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมไดพิจารณา ตามที่คณะผูบริหารไดมีความประสงค
ขอจายขาดเงินสะสม เพื่อดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  
กม. 10  (หมูบานเหรียญทอง) หมูที่ ๑  กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร    
พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ   0.50  เมตร   งบประมาณในการดําเนินการ  
981,000.-   บาท   และโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟสติกท
คอนกรีต สายภายในหมูบานสานฝน หมูที่ ๘ กวาง 4 เมตร ความยาว 170 
เมตร หนา 5 เซนติเมตร ตามแบบที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณในการดําเนินการ 
150,000.- บาท  ทําใหงบประมาณที่ขอจายขาดเงินสะสม จํานวนทั้งสิ้น 
1,131,000.- บาท ซึ่งมีงบประมาณที่สามารถจายขาดเงินสะสมได จํานวน 
1,269,311.85 บาท ทําใหมีงบประมาณคงเหลือ 138,311.85  บาท จึงขอนํา
เรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ไดรับฟงคําชี้แจงของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลไดช้ีแจง 
รายละเอียด เปนอํานาจของสภาทองถิ่น  มีทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอเพิ่มเติม 
หรือไม 

จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ   ตามที่มีงบประมาณคงเหลือจากการจายขาดเงินสะสม จํานวนประมาณ  
130,000.- บาท ขอใหดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟา ไดหรือไม 

ปลัดเทศบาล   เทศบาลไดทําหนังสือถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ขอความ 
อนุเคราะหสํารวจพื้นที่และประเมินงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 6 
สาย ซึ่งทางการไฟฟายังไมไดแจงรายละเอียดงบประมาณดําเนินการมายังเทศบาล 
จึงไมสามารถดําเนินการดังกลาวได   

นายกเทศมนตรี   ขอเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากการไฟฟายังไมไดแจงรายละเอียดงบประมาณใน 
การดําเนินการ  และที่ผานมาไดมีศาสตราจารยปริญานุอาลัย  ไดเดินทางมา
เทศบาล สอบถามวาพื้นที่ของเทศบาลมีพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาใชหรือไม  ซึ่งเทศบาลได
แจงวายังมีพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟาใช ซึ่งอยูหางจากอําเภอเมืองฯ เพียง 12 กิโลเมตร 
แตยังไมมีไฟฟาใช ทางการไฟฟาแจงวาชาวบานจะตองดําเนินการเสียคาใชจายเอง  

          /ซึ่งบุคคล...... 
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ซึ่งบุคคลดังกลาวไดแจงวาปจจุบันเลิกใชนโยบายนั้นไปแลว  ถาอยางไรขอเชิญ
เทศบาลเขารวมประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2554  การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ
ไฟฟา และในการประชุมใหช้ีแจงกับที่ประชุมกรณีที่เกิดปญหาพรอมทั้งใหนําชุมชน 



ที่ไมมีไฟฟาเขารวมประชุมดวย  ซึ่งไดใหกองชางดําเนินการรวบรวมเอกสารและนํา
เอกสารการขอไฟฟาของประชาชนที่ผานมาไปรวมประชุมดังกลาวดวย เพื่อจะไดมี
เอกสารในการชี้แจงกับที่ประชุม  โดยเทศบาลจะเขารวมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องดังกลาวตอไป 

รอยตรีสุรชัยฯ   การขยายเขตไฟฟา จํานวน 6 สายขอใหเพิม่ไฟฟาบรเิวณซอยขางบาน 
ผูใหญหมูที่ 8  เนื่องจากปจจุบันมีเพียงหนึง่ดวง 

นายกเทศมนตรี   ไดแจงใหทางกองชางดาํเนินการเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะแลว ซึ่งมีหลายจดุ 
ที่จะตองดาํเนินการ และบริเวณดังกลาวทางเทศบาลจะดาํเนินการอยูแลว จากการ
สอบถามชางไฟฟาแลวปรากฎวาไมสามารถดําเนินการไดการดําเนินการตองใชแร็ค
ในการดําเนินการ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดซื้ออุปกรณในการดําเนินการ ซึ่งเปน
วัสดุสามารถดาํเนินการได หากไดอปุกรณมาแลวจะดําเนินการตอไป 

รอยตรีสุรชัยฯ   บริเวณดังกลาวยังไมมีเสาไฟ ใหดําเนินการเพิ่มเตมิ 
ปลัดเทศบาล   รับเรื่องไวและจะใหกองชางตรวจสอบและดําเนินการบริเวณดังกลาว 
ประธานสภาฯ   มีทานใดมขีอซกัถามหรือความคิดเห็นเพิม่เตมิหรือไม 
ที่ประชุม   ไมมีทานใดมีขอซักถามหรือความคิดเห็นเพิม่เติมแตอยางใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบการจายขาดเงินสะสม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จํานวน  2 โครงการ โดยจะขอมติที่ประชุมที่ละ
โครงการ   

โครงการที่  1  ขอมติที่ประชุมในการใหความเห็นชอบการจายขาดเงินสะสม
การดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย  กม. 10  (หมูบาน
เหรียญทอง) หมูที่ ๑  กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา   ๑,๘๕๐   ตารางเมตร     พรอมลงลูกรังไหล
ทาง 
ขางละ 0.50 เมตร งบประมาณในการดําเนินการ 981,000.- บาท   

ที่ประชุม   เห็นชอบเปนเอกฉันทการจายขาดเงินสะสมการดําเนินการโครงการ  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม. 10  (หมูบานเหรียญทอง) หมูที่ ๑  
กวาง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา ๑,๘๕๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร งบประมาณ
ในการดําเนินการ 981,000.- บาท   

ประธานสภาฯ  โครงการที่  ๒ ขอมติที่ประชุมในการใหความเห็นชอบการจายขาดเงินสะสม
ในดําเนินการ โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟสติกทคอนกรีต สาย
ภายในหมูบานสานฝน หมูที่ ๘ กวาง 4 เมตร ความยาว 170 เมตร หนา 5 
เซนติเมตร งบประมาณในการดําเนินการ 150,000.- บาท   

ที่ประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันทการจายขาดเงินสะสมในดําเนินการ โครงการ 
        /ปรับปรุง....... 
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ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟสติกทคอนกรีต สายภายในหมูบานสานฝน หมู
ที่  ๘  กวาง  4  เมตร ความยาว 170 เมตร  หนา 5 เซนติ เมตร 
งบประมาณ 
ในการดําเนินการ 150,000.- บาท   

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรือ่ง อืน่     ๆ  
ประธานสภาฯ   ในวาระนีม้ีทานใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   ไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่น   
ประธานสภาฯ  สําหรับการประชุมในวันนี้ ไดดําเนินการโครงการดี ๆ ๒ โครงการ เพื่อ

เปนประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน      ซึ่งผูบริหารไดพยายามดู
งบประมาณเพือ่ดําเนินการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และขอขอบคุณฝาย
บริหารและเจาหนาที่ทุกทาน ขอปดการประชุม   

ปดการประชมุ  เวลา   14.25  น. 

(ลงชื่อ)       ปุญญิศา   สขุดี      ผูจดรายงานการประชุม        
               (นางสาวปุญญิศา   สุขดี)                                     
                      หัวหนาสาํนักปลัด 

(ลงชื่อ)       สวนา   ลีนะกุล       ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวสวนา   ลีนะกุล) 

                                          ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาเทศบาล 
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