
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจําปี  พ.ศ. 2554 

วันพุธที่   21  ธันวาคม   2554   เวลา  13.30  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         ศิริพันธ ์
      8.  นายจีรศักดิ์     มว่งสุข       สมาชิกสภาเทศบาล               จีรศักดิ์    ม่วงสุข 
      9.  นายแทน โหรา       สมาชิกสภาเทศบาล              แทน        โหรา 
    10.  นายวศิาล        สามัคคีธรรม        สมาชิกสภาเทศบาล              วิศาล       สามัคคีธรรม 
    11.  นางมลตา  ชัยเจริญ      สมาชิกสภาเทศบาล              มลตา      ชัยเจริญ 
    12.  นายมานพ       ชนะเลิศ      สมาชิกสภาเทศบาล               มานพ      ชนะเลิศ 
    13.  นายต้น           วงษเ์พ็ชร      สมาชิกสภาเทศบาล                      ต้น         วงษ์เพช็ร 
    14.  นายชาตรี  บัวทอง            สมาชิกสภาเทศบาล                      ชาตร ี     บัวทอง 
    15.  จ่าสิบเอกสมศกัดิ์   ชมวงษ์      สมาชิกสภาเทศบาล                      จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ ์
    16.   ร้อยตรีมนัส      แย้มมาล ี      สมาชิกสภาเทศบาล               ร.ต.มนัส      แย้ม
มาล ี
    17.   ร้อยตรีสุรชัย    เกษมโศธน ์      สมาชิกสภาเทศบาล              ร.ต.สุรชัย     เกษมโศธน ์
    18.   นางสาวสวนา    ลีนะกุล            ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว             สวนา      ลีนะกุล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.    นางสมฤด ี      เขม็เงิน  หัวหน้ากองคลัง   สมฤดี     เข็มเงิน 
       2.    นายบรรเทิง       บัวหลวง              หัวหน้ากองช่าง   บรรเทิง    บัวหลวง 
       3.    นางสาวศิริพร     ภู่สุวรรณ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว            ศิริพร      ภู่สุวรรณ ์
       4.   นางสมแสน         ปานรตัน ์  บุคลากร    สมแสน    ปานรัตน์ 
         /5. นางศศิกาญจน์..... 
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       5.   นางศศิกาญจน์    สิงห์แจ่ม             นักวิชาการศกึษา    ศศิกาญจน ์  สิงห์แจ่ม 
       6.    นางสาวอัญชลี        จิตตั้งสกุล        เจ้าพนักงานธุรการ                  อัญชล ี        จติตั้งสกลุ      
       7.    นางสาวปุญญิศา     สุขด ี            หัวหน้าสํานักปลดั    ปุญญิศา     สุขด ี  

เปิดประชมุเวลา   13.00  น. 
เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้วนายวรีะศักดิ์   นิ่มนวล  ตําแหนง่  ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน 

ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  กลา่วเปิดการประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 



ดังต่อไปนี ้        

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  

ประจําปี พ.ศ. 2554  ซ่ึงจะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองบัว    สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 4  ครัง้ที่ 1  ประจําปี  พ.ศ. 2554  ลงวันที่  29 พฤศจิกายน    

2554 
ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว  ซ่ึงเปน็เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 1  ประจําปี  พ.ศ. 
2554 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน   2554 เวลา 10.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้รับทราบ มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเตมิหรือตัดทอนขอ้ความใดหรือไม ่

ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพิ่มเตมิหรือตัดทอนข้อความ    ขอมติท่ีประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว สมัยสามัญ  สมัยที่  
4 ครั้งที่ 1  ประจําปี  พ.ศ. 2554 ลงวันที่  29 พฤศจิกายน   2554 

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

ระเบียบวาระที่   3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฝ่ายประปา) 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้   เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ ประจําป ี
 พ.ศ. 2555 ฝ่ายประปา   

        /นายกเทศมนตรี..... 
 

-   3    - 

นายกเทศมนตร ี   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน 
ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของฝ่ายประปา ขอให้
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
การโอนงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555  ของฝ่ายประปา   
ซ่ึงตามระเบียบการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อวันที่  5 และวันที่  6 ท่ีผ่านมา มอเตอร์
ประปาได้ไหม้พร้อมกัน  2  ตัว  ซ่ึงกําลังการผลิตน้ําประปาที่เทศบาลสามารถดําเนินการ
ได้ 700 หลังคาเรือน  แต่ปัจจุบันเทศบาลมีกําลังการผลิตประมาณ 1,200  หลังคาเรือน  
ซ่ึงเกินกว่าที่สามารถผลิตน้ําประปาได้  ทําให้มอเตอร์ท่ีใช้ในการสูบน้ําเกิดการไหม้  จึง
ไม่สามารถสูบน้ําขึ้นเพื่อทําการผลิตน้ําประปาได้ จึงต้องใช้รถบรรทุกน้ํา  จํานวน  2  
คัน เพื่อนําน้ําไปใส่ในโรงกรองจํานวนประมาณหกแสนลิตร เพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปา
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงจําเป็นต้องทําการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนตัวเดิม  
เพื่อให้การผลิตน้ําประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย  จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกิจการประปา  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  



หมวดค่าครุภัณฑ์ประปา  ในการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า     ขนาด  25  แรงม้า จํานวน  2  
ตัว  เป็นเงิน  17,600.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนงบประมาณ
จากเงินสํารองจ่าย  ของกิจการประปา  ซ่ึงมีงบประมาณ  86,250.- บาท  ขอโอน
งบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นเงิน  17,600.- บาท ทําให้มี
งบประมาณคงเหลือ 68,650.- บาท  โดยเงินสํารองจ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับของเทศบาล 
จึงขอความกรุณาจากที่ประชุมในการพิจารณา เพื่อเป็นการบริการประชาชนต่อไป  จึง
ขอนําเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จะต้อง 
ดําเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าจํานวน 2 ตัว ของกิจการ
ประปา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ของกิจการประปา   เพื่อจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า  
           / จํานวน.... 
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จํานวน 2  ตัว  งบประมาณดําเนินการจัดซื้อ  17,600.- บาท 
ท่ีประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําป ี

งบประมาณ  พ.ศ. 2555  ของกิจการประปา   เพื่อจัดซือ้มอเตอรไ์ฟฟา้ จํานวน  
2  ตัว  งบประมาณดําเนินการจัดซื้อ  17,600.- บาท 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
หนองบัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ประธานสภาฯ   การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขอเชิญนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตร ี   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  
การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นผลงานของคณะผูบ้ริหารที่แล้ว  ส่วนรายละเอียดขอให้
ปลัดเทศบาลชี้แจง  

ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่น  ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยละหนึ่ง
ครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี   ซ่ึงเมื่อเวลา  09.00  น.  
ได้มีการประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
หนองบัว และเวลา 11.00 น. เป็นการประชมุคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว      
ซ่ึงในการจัดทําแผนจะตอ้งมกีารประชาคมซึ่งจะดําเนินการประมาณ  
เดือน กุมภาพนัธ์ ของทุกปี  และจะต้องรวบรวมจัดทําเปน็ร่างแผนพัฒนาประจําป ี
ให้ทันภายในเดือน  มิถุนายน ของทุกปี      พร้อมทั้งจะต้องประกาศใช้แผนพัฒนา
เทศบาล     โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เทศบาล  เพื่อรายงานการดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็น    ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว     ซ่ึงทีป่ระชุมได้รับทราบผลการติดตามเกินกว่ารอ้ยละ   80      
และการประชมุคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ไดม้ีมติเห็นชอบร่างแผนดําเนินงาน      

                                                                                                           / ประจําปี..... 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงร่างแผนพัฒนาจะนํามาจากการตั้งงบประมาณใน
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.   2555    ว่าจะ
ดําเนินการเดอืนใด  ซ่ึงสามารถยืดหยุ่นได้  และตามระเบียบผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง
เสนอต่อสภาทอ้งถิ่น  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอท่านแล้วนั้น  จึงนําเรียนให้ 
ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว   ประจาํปี 
งบประมาณ   พ.ศ. 2554  ท่ีปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  
มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม ่

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการรับทราบผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตําบลหนองบวั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ท่ีประชุม   มีมติรบัทราบเป็นเอกฉันท์การติดตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบล 

หนองบัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง อ่ืน     ๆ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม ่
ปลัดเทศบาล   5.1  เนื่องจากที่ผ่านมา ในงานวันลอยกระทง  เทศบาล  ได้มีการรับบริจาค 

เงินจากแม่ค้าในการเช่าล็อคขายของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม  โดยได้รับ
บริจาคเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 14,246.- บาท  และเมื่อวันที่  5  ธันวาคม  ได้จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ       และได้ดําเนินการตั้งกองผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
น้ําท่วม  จํานวนเงินทั้งสิ้น   5,900.-  บาท     ทําให้ปัจจุบันมีงบประมาณทั้งสิ้น  
20,146 บาท  และในวันที่ 7 ธันวาคม  เทศบาลเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม
ท่ีเทศบาลเมืองบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  โดยได้นําข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจาก
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ไปมอบและได้ทําการจัดซื้ออาหาร
สด และผัก เพื่อนําไปมอบให้กับเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเงิน 
14,120.- บาท  ทําให้มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น  6,026.- บาท  จึงจะปรึกษาหารือกับที่
ประชุมว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป  แต่จะขอเรียนว่าที่ผ่านมาเทศบาลได้รับแจ้งจาก
อําเภอเมืองกาญจนบุรีให้เทศบาลตําบลหนองบัวเดินทาง 
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม  จังหวัดสิงห์บุรี   
เมื่อวันที่  19  ตุลาคม   2554   ซ่ึงจังหวัดสิงห์บุรีเป็นความรับผิดชอบของจังหวัด 
             / กาญจนบุรี...... 
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กาญจนบุรี ในการเดินทางไปช่วยเหลือมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000.- บาท  ซ่ึงเทศบาล
ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ จึงขอนําเรียนที่ประชุมว่าจะขอมา
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
น้ําท่วมที่ได้รบัการบริจาค และการดําเนนิการช่วยเหลือที่ผ่านมา ขอให้สมาชิกสภาได้
พิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไร  จะช่วยเหลือเทศบาลหรือไม ่

นายแทนฯ   น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ทาง 
เทศบาลได้เดนิทางไปช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตาํบลพระงามทีผ่่านมา 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเหน็เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการเห็นชอบเงินส่วนที่เหลือจากการรบับรจิาคช่วยเหลือ 
   ผู้ประสบภัยน้าํท่วม  จํานวน 6,026.- บาท  ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ประสบภัยน้ําท่วม 

ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเนินพระงามทีผ่่านมา  
ท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการนําเงินส่วนที่เหลือจากการรับบริจาคช่วยเหลือ 
   ผู้ประสบภัยน้าํท่วม  จํานวน  6,026.- บาท   ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้าํท่วมที่องค์การบริหารส่วนตําบลเนินพระงามที่ผ่านมา  
ปลัดเทศบาล   5.2  ตามที่เทศบาลตําบลหนองบัว ได้ดําเนินการตั้งกองผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือ 

การศึกษาของนักเรียนโรงเรยีนวัดศรีอุปลาราม เมื่อวันที่  5 ธันวาคม ได้มเีงินรับบริจาค
ท้ังสิ้น 4,940.- บาท  ซ่ึงในการให้ทุนการศึกษาสําหรับเดก็นักเรียนจะดาํเนินการเป็นเช่น
ไร  จึงขอนําเรียนปรึกษาหารือที่ประชมุ 

จ.ส.อ.สมศักดิฯ์   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
   ในส่วนของการมอบทุนการศึกษา อยากให้แจกในงานวันเด็กของโรงเรียนวัดศร ี

อุปลาราม คนละ 100 บาทกว็่าไป 
นายกเทศมนตร ี   ขอเรียนว่าทางผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรอีุปลาราม ไดแ้จ้งว่าไม่มีการจัด 

งานวันเด็กของโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม    เนื่องจากโรงเรียนต้องใช้เปน็ที่พักของ
นักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 61  
โดยจะให้แจกของขวัญวันเด็ก ในช่วงเช้าของวันที่  9 มกราคม ตอนเข้าแถว ซ่ึงเทศบาล
จะแจกแก้วพรอ้มแปรงสีฟันให้สําหรับเด็ก  และจะขอปรกึษาเนื่องจากเด็กหญิงพรญ่า 
เป็นหลานป้าปุ๊  ซ่ึงได้นําเอาภูมิสถานบ้านหนองบัวไปแสดงในงาน  
                / ต่าง ๆ..... 
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ต่าง ๆ โดยไดแ้จ้งให้เทศบาลให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ ซ่ึงเป็นเด็กทีม่ีปัญหาด้าน
ครอบครัว จึงให้ท่ีประชุมไดพิ้จารณาว่าจะดําเนินการอย่างไร ถ้าหากจะเป็นการให้
ทุนการศึกษาจะได้ไปสอบถามทางโรงเรียนต่อไป 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลมท่ีานใดมีความคิดเหน็เพิ่มเติม 
พันเอกภักดีฯ   ตามที่ได้มีการตั้งกองผ้าป่าเพื่อเป็นทุนการศึกษา ไดร้ะบุท่ีไหนหรือไม่ 
จ.ส.อ.สมศักดิฯ์   ไม่ได้ระบุสถานที่ 
นายสมพงษ์ฯ   ในเรื่องของทุนการศึกษาเปน็สิ่งที่มีค่า ควรให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา 

คัดเลือก สําหรับผู้ท่ีมีการเรยีนดีแต่ยากจน เห็นควรดําเนินการตามทีน่ายกเทศมนตร ีได้
ช้ีแจงส่วนหนึ่ง 



นายสรรญาฯ   การให้ทุนการศึกษา  เป็น  5  ทุน  ทุนละ  1,000.- บาท   ถ้าเป็นทุนละ  
100 – 200 บาท จะมองเป็นค่าขนม 

ประธานสภาฯ   ตามที่ จ.ส.อ.สมศักดิ์   ได้เสนอให้มีการมอบทุนการศกึษา ในวันที่จดังาน 
วันเด็ก  วันที่  9  มกราคม  2555  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นดว้ย 

ท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาที่เห็นด้วย จํานวน 7 ท่าน คือ จ.ส.อ.สมศักดิ์ฯ , นายจรีศักดิ์ฯ ,  
นายวิศาลฯ , นายต้นฯ , ร้อยตรีสุรชัยฯ , นางมลตาฯ และนายแทน 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าทีป่ระชุมมีมติเห็นดว้ยกับการให้มกีารมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
โรงเรียนวัดศรอีุปลาราม  ในวันที่ 9  มกราคม  2555  ซ่ึงเป็นการจดังานวันเด็ก 

นายจีรศักดิ์ฯ   การขอรายชื่อผู้ท่ีได้รบัทุนจะดําเนินการอย่างไร 
นายกเทศมนตรีฯ  ในส่วนของรายชื่อผู้ท่ีได้รับทุนจะให้ทางโรงเรียนเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกแล้ว 

ให้ทางโรงเรียนแจ้งให้เทศบาลทราบ  ส่วนที่ได้จากการทอดผ้าป่าการศึกษาจะมอบให้
โรงเรียนทั้งหมด ส่วนของเด็กหญิงพรญ่า  ให้เป็นการรวบรวมของคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ   ขอเพิ่มเติมในส่วนของที่มอบให้โรงเรียนวดัศรีอุปลาราม เพิ่มให้เป็นจาํนวน  
5,000.- บาท  ส่วนของคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จะมอบให้นางสาวพรญ่า   
มีท่านใดมีความเห็นเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความเหน็เป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าทีป่ระชุมเห็นชอบให้มีการมอบทนุการศึกษาใหก้ับนักเรียนโรงเรียน 

วัดศรีอุปลาราม  เป็นจํานวนเงิน  5,000.- บาท  ส่วนของที่ได้รับจากการรวบรวม 
ของคณะผูบ้รหิารและสมาชิกสภาเทศบาล มอบให้นางสาวพรญ่า      ซ่ึงจะทําการ 
         /มอบใน..... 
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มอบในวันที่ 9  มกราคม 2555      
ประธานสภาฯ   5.3 ขอแจ้งกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว   ประจําป ี พ.ศ.  

2555  สมัยสามัญ  จํานวน  4  สมัย  ระยะเวลาสมัยละ 30 วัน  ดังนี้ 
 สมัยที่   1   ระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ ์ 2555 ถึงวันที่  6 มีนาคม 2555 
 สมัยที่   2   ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  2555  ถึงวัน ท่ี  26  มถุินายน2555
        

สมัยที่   3   ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม   2555   ถึงวันที่   30 สิงหาคม  2555 
  สมัยที่   4   ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2555  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเตมิหรือไม่ ขอเชิญ 
นายจีรศักดิ์ฯ   5.4  เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล  

มีเรื่องเสนอผ่านไปยังคณะผูบ้ริหารเทศบาล  โดยมีข้อหารือดังนี้ 
1. ซอยนกเขาช่วงสะพานเลยบา้น ผู้ช่วยหมู ช่วงเช้าและเยน็ไฟฟ้าจะตก 

ชาวบ้านจะต้องทําเรื่องถึงการไฟฟ้าเองหรือเทศบาลจะดาํเนินการ 
2. บริเวณหมูบ่้านติยานนท์  ถนนทางเข้าได้ยกเป็นทางสาธารณะหรือไม ่โดย

จะขอความอนเุคราะห์ทําถนน เพราะปัจจบุันถนนแตกและยุบ 
นายกเทศมนตร ี    เรียนประธานสภาเทศบาลผา่นไปยังสมาชกิสภาเทศบาล   บรเิวณสะพาน 

หมู่ท่ี  8  ได้ทราบจากคุณอเุทนว่าจะต้องเพิ่มหม้อแปลง 1  ลูก  จะประสานให้อีก 



ครั้งหนึ่ง    ซ่ึงได้เคยเปลี่ยนไปที่หนึ่งแล้ว แต่จะเปลี่ยนเป็นเท่าเดิม   โดยจะทําการ 
สอบถามให้อกีครั้งหนึ่ง ส่วนของทางเข้าหมู่บ้านติยานนท์ ไม่เคยไดม้อบที่แต่อย่างใด 
ซ่ึงตรงนั้นอยากได้รางระบายน้ํา  เลี่ยงการตัดถนนและได้คุยกับเจ้าของที่แล้ว  หากสร้าง
จะถอยให้จะเปลี่ยนให้ท้ังท่อและรางระบายน้ํา   ถ้าเห็นว่าสําคัญปีหน้าก็เสนอ 
ได้เลย ตรงนั้นจะให้ทางกองช่างทําการสํารวจ พร้อมวางรางระบายน้าํและออกแบบ
ประมาณการ   ถ้าของบประมาณจากส่วนไหนได้จะขอไป    หรือเดือนกรกฎาคมจะ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณก็จะตั้งงบประมาณดําเนนิการได้ 

ประธานสภาฯ   นายกเทศมนตรีได้รบัเรื่องและจะทําการดแูลให้ 
          / นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตร ี   ส่วนของไฟฟ้าสาธารณะ ทางการไฟฟ้าจะทําการสํารวจอีกครั้งหนึ่งคงจะเป็น 
ช่วงหลังปีใหม่ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอเสนอ 
1. บริเวณหมู่ท่ี  2  ท่ีได้ผ่านงบประมาณในการทําท่อระบายน้ําหน้าบ้าน 

ป้าเอี่ยมทางเขา้บ้านเสธมะ ผู้รับเหมาดําเนินการหรือไม ่หากดําเนินการดินที่ขุดมาจะขอ
ไปลงข้างสนามโรงเรียนได้หรือไม ่

นายกเทศมนตร ี   ได้มีหนังสือแจง้ไปทางผู้รับจา้งเร่งดําเนินการแล้วให้ดําเนินการภายใน 7 วัน   
หากไม่ดําเนินการจะทําการยกเลิกสัญญา  และทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ท้ิงงานของผู้รับเหมา  ส่วนของเรื่องดินที่ขุดออกมาให้หัวหน้ากองช่างช่วยดู 

ประธานสภาฯ   คุณจีรศักดิ์ คงเข้าใจ ซ่ึงได้ตามเรื่องอยู ่
นายจีรศักดิ์ฯ   - รางระบายน้าํ ตามท่ีได้มีการประชุมเมื่อ 09.00 น.ร้อยตรีมนัสนําเรียน  

เรื่องรางระบายน้ํา บริเวณบา้นบัวหลวง ให้กองช่างไปสํารวจไว้ก่อน ท้ังหมู่บ้านไหลลง
ไปบ้านจ่ายูรและจ่าจอน จะดําเนินการอยา่งไร จะผลักกลับมาได้หรือไม่ 

นายกเทศมนตร ี   ได้คุยกับร้อยตรีมนัสในกรณดีังกล่าวโดยได้ขอผัง ซ่ึงเจ้าของมิได้ดําเนนิการ 
จึงเป็นภาระของทางเทศบาล ไหล่ถนนให้เป็นร่อง ระดับต่างกันประมาณ  1  ถึง 1 เมตร
เศษ จะต้องคดิเป็นช่วง จะให้ทางกองช่างได้ไปทําการสาํรวจและประมาณการ ในสว่น
ของงบประมาณจะต้องดู ท่ีผ่านมาได้นํางบประมาณมาทําถนนกัน ถ้าของบประมาณจะ
ง่ายกว่า 

ประธานสภาฯ   นายกเทศมนตรีได้รบัเรื่องและให้กองช่างดําเนินการสํารวจ เพื่อเป็นการ 
บรรเทาความเดือดร้อน 

จ.ส.อ.สมศักดิฯ์   ในหมู่บ้านสุรสัวดี  ผูจ้ัดสรรติดมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะกับหม้อแปลงไฟฟ้า 
ของชาวบ้าน และบริเวณหลงัร้านหยู เทศบาลจะดําเนินการได้หรือไม ่

นายกเทศมนตร ี   ในบ้านสุรัสวด ีผู้ประกอบการดําเนินการเอง ไม่ได้ขอเชื่อมไฟสาธารณะกับ 
เทศบาลแต่อยา่งใดให้เขาทําเรื่องมาบรเิวณหลังร้านหยูเขาขอเป็นปีใหม่แล้วหลังจาก 
งานสะพานไมว่่าง ทีมงานยินดีท่ีจะมาดําเนินการ โดยได้ประสานไปกบัทางการไฟฟ้า
แล้ว   แต่ทางการไฟฟ้าติดประชุม     เนือ่งจากเข้าปีใหม่จะต้องทําการตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพองานของเขาก็เร่งมากก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางการไฟฟ้า  ทาง
เทศบาลได้ประสานงานอยู่ตลอด 

ประธานสภาฯ   ให้ทางบ้านสุรัสวดทํีาเรื่องแจ้งมา  ในส่วนของเรื่องการสํารวจไฟฟ้าจะเป็น 



          /ช่วงหลัง..... 
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ช่วงหลังปีใหม่        
นายชาตรีฯ   ขอเสนอให้มีการจัดกีฬาปีละ 2 ครั้ง 
นายกเทศมนตร ี   ในการจัดกีฬางานประจําปี  สนามยังดําเนินการไม่เสรจ็  โดยช่วงเมษายน 

เป็นการแข่งขนัต่อต้านยาเสพติด  และช่วงกรกฎาคม จะดําเนินการให้เสนอมาเพื่อเข้า
แผนพัฒนาและจัดทําเทศบญัญัติงบประมาณต่อไป 

นายจีรศักดิ์ฯ   - บริเวณป้ายหมู่บ้านปทมุราษฎร์ ขอทําลกูระนาดไม่สามารถดําเนินการได้  
เนื่องจากเป็นทางร่วม เปลี่ยนเป็นให้ทําป้ายลดความเร็ว หากเกิดอุบัตเิหตุเรื่องของคดี
ความจะได้ดําเนินการได้ และขอทําบรเิวณครัวตั้งใจด้วย 

    - เรื่องของ อปพร. ไม่ได้เขา้เวร ได้ข่าวว่าเงินสนับสนนุไม่ต้องจ่าย สมาชิก 
เสนอให้นํางบประมาณไปดาํเนินการอย่างอื่นได้หรือไม่ 

นายกเทศมนตร ี   การประชุม อปพร. มปีัญหาเรื่องถูกเรียกเงนิคืนการอยู่เวรยาม ซ่ึงเป็นการ 
ไม่เข้าใจในการเรียกเงินคืน  เนื่องจากการตรวจของ สตง. ในเรื่องของการเซ็นชื่อ 
การอยู่เวรกับคําสั่งจํานวนไม่ตรงกัน ทําให้ต้องเรียกเงินคืน  แต่ทางปลัดเทศบาลไดม้ี
การประชุมกบัหัวหน้า อปพร. มีมติหยุดการตรวจเวรสักพักหนึ่ง แต่มิได้ยกเลิก แต่จะมี
การจ้างอยู่เวรช่วงที่มีการท่องเที่ยวในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม บรเิวณ
สวนสาธารณะริมแม่น้ําแควใหญ่  แต่ช่วงปีใหม่  ช่วงสงกรานต์ และกจิกรรมที่ทาง
เทศบาลจัด ทาง อปพร. ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

จ.ส.อ.สมศักดิฯ์   การประชุมสิ้นเดือน ยังมีต่อหรือไม ่
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาทุกท่านมีความคิดเห็นเปน็อย่างไร 
ร้อยตรีสุรชัยฯ   เป็นสิ่งที่ดี  อยากให้คงไว้  ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ดี หนึ่งเดือนคุยเรื่องปญัหากัน 

ครั้งหนึ่ง 
นายจีรศักดิ์ฯ   เห็นควรประชมุเหมือนร้อยตรีสุรชัยฯ 
นายแทนฯ   กราบเรียนประธานสภาไม่ตอ้งประชุม ประชุมสภาแตล่ะสมัยอย่างเดียวก็พอ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุให้มีการประชุมประจําเดือนตามที่ร้อยตรีสุรชัยเสนอ 
ท่ีประชุม   มีผู้เห็นชอบการประชมุ จํานวน 5 คน  คือ นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข , นายวิศาล  

สามัคคีธรรม , ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  , นายต้น  วงษ์เพ็ชร และจ่าสิบเอกสมศักดิ ์   
ชมวงษ์ 
       / ประธานสภา..... 

- 11  - 

ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการไม่มีการประชุมประจําเดือนตามทีคุ่ณแทนฯ เสนอ 
ท่ีประชุม   มีผู้เห็นชอบการประชมุ จํานวน  7  คน   คือ   นางมลตา    ชัยเจรญิ  ,  

นายมานพ   ชนะเลิศ  , นายชาตรี   บัวทอง  , ร้อยตรีมนัส  แย้มมาล ี, นายแทน  
โหรา ,นางวงษ์จันทร์  ประสงค์ และนายวีระศักดิ์  นิม่นวล 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าทีป่ระชุมมีมติเสียงข้างมากทําให้ไม่มีการประชมุประจําเดือน จึงขอ 
แจ้งให้ท่ีประชมุได้รับทราบ 



นายแทนฯ   ขอให้กองช่างไปสํารวจเหมอืงก่อนฤดูนาปรัง  
นายกเทศมนตร ี  จะให้กองช่างไปทําการสํารวจ และให้ดีให้กลุ่มชาวนาไปชี้จุดและพากองช่างไป

สํารวจ 
นายสมพงษ์ฯ  กระผมได้ตั้งใจแล้ว หลังฤดเูก็บเกี่ยวจะใหก้องช่างสํารวจว่าตรงไหนรั่วหรือเสีย

ก่อนที่จะสบูน้าํต่อไป 
ร้อยตรีมนัสฯ  เรียนประธานสภาที่เคารพ บริเวณจ่าจรญู ข้างโรงเรียน ท่อน้ําทิ้งตลิ่งพังบริเวณ

ปลายท่อบ้านพี่เพ็ญ พอจะดูแลบรเิวณนี้ได้หรือไม่ ฝากเรียนท่านผู้บรหิาร  
รองนายกเทศมนตรี เพราะบริเวณนั้นมันลึก 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   บริเวณทางแยกซุ้มประตูวัดไฟมืดมาก บริเวณพระบรมรปูพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
ไม่มีไฟให้ช่างลองไปด ู

นายกเทศมนตร ี   บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับแจ้งจากอําเภอเมืองฯ  
ให้ทําการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3  ธันวาคม  2554  บริเวณริมถนน  จํานวน  6  วัน ซ่ึงได้ทํา
การติดตั้งและปลดออกแล้ว 

นายสมพงษ์ฯ   ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ช่วยดูแลฝ่ายบรหิาร แต่เด็กไดด้ําเนินการแลว้ 
จ่าสิบเอกสมศกัดิ์ฯ  บริเวณสะพานใหม่ไฟแสงสว่างให้ดําเนินการต่อ 
นายกเทศมนตร ี   ทางหลวงชนบทเพชรบุรี    ให้ทําเรื่องเสนอไปและดําเนินการไปแล้ว   แตเ่ขา 

ถามว่าไฟใครจะเป็นผูจ้่าย โดยเทศบาลดําเนินการจ่ายได้เพียงครึ่งสะพาน ซ่ึงได้ตั้งใจ 
ไว้แล้ว 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอให้เทศบาลตําบลหนองบวั แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแตล่ะหมู่เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนาเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  ในการจัดทําแผนพัฒนาจะตอ้งมีการประชาคมเพื่อให้เสนอโครงการตา่ง ๆ เพื่อ 
บรรจุในแผนพัฒนา  ซ่ึงการดําเนินการเทศบาลฯ ได้มหีนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านในการ 

         /  เข้าร่วม.... 
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เข้าร่วมการประชาคมด้วย โดยผู้ใหญ่บ้านจะต้องจัดทําแผนชุมชนอยู่แล้ว 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอเพิม่เติมหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชมุ  เวลา    15.00    น. 
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