
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
ครั้งแรก 

วันอังคารที่   22   พฤศจิกายน   2554   เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

---------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 
  ลําดับที่     ช่ือ  -  สกุล              ตําแหน่ง       ลายมือช่ือ 
     1.  นายสธุรรม      ยิม้ละมัย      นายอําเภอเมืองกาญจนบุร ี       สุธรรม   ยิ้มละมัย 

     แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี
      2.   นายปัญญา     สัตยกาญจน์      นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว   ปัญญา    สตัยกาญจน ์ 
      3.  นายจีรศักดิ์      มว่งสุข       สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1             จีรศักดิ์    ม่วงสุข 
      4.  นายแทน  โหรา       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             แทน        โหรา 
      5.  นายวีระศักดิ ์   นิ่มนวล       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             วรีะศักดิ์   นิม่นวล 
      6.  นายวิศาล        สามัคคีธรรม        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             วศิาล       สามคัคีธรรม 
      7.  นางมลตา  ชัยเจริญ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             มลตา      ชัยเจริญ 
      8.  นายมานพ       ชนะเลิศ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1             มานพ      
ชนะเลิศ 
      9.  นางวงษ์จันทร์   ประสงค ์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2             วงษ์จันทร์    ประสงค ์
    10.  นายต้น           วงษเ์พ็ชร      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2             ต้น         วงษ์เพ็ชร 
    11.  นายชาตรี      บัวทอง      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2             ชาตร ี     บัวทอง 
    12.  จ่าสิบเอกสมศกัดิ์   ชมวงษ์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2            สมศักดิ์   ชมวงษ ์
    13.   ร้อยตรีมนัส      แย้มมาล ี      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2            มนสั      แย้มมาลี 
    14.   ร้อยตรีสุรชัย    เกษมโศธน ์      สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2            สุรชัย     เกษมโศธน์ 
    15.    นางสาวสวนา     ลีนะกุล           ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว            สวนา      ลีนะกุล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.     นายฉลอง          ใจซื่อกุล           ท้องถิ่นอําเภอเมืองกาญจนบุรี     ฉลอง       ใจซื่อกุล 
       2.     นางสาวเสาวลักษณ์    กฤษณะเศรณี    เจ้าหน้าที่ปกครอง  5         เสาวลักษณ ์ กฤษณะเศรณี 
       3.     นางสาวณัฐกาญจน์    ล่ําสัน ประชาชนหมูท่ี่ 8  ณัฐกาญจน์   ล่ําสัน 
       4.     นางสาวแสงระวี      แผนสมบูรณ์    นักศึกษาฝึกงาน   แสงระวี      แผนสมบูรณ์     
       5.     นางสาวเสาวนีย์      พุ่มด ี  นักศีกษาฝึกงาน   เสาวนีย์      พุ่มดี 
       6.     นางสมแสน          ปานรัตน์  บุคลากร   สมแสน       ปานรัตน ์
       7.     นายบรรเทิง         บัวหลวง          หัวหน้ากองช่าง   บรรเทิง       บัวหลวง 
              / 8. นางอําพร...... 
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       8.     นางอําพร           สีลบัขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้6ว       อําพร       สลีับขวา 
       9.     นางเต็มเดือน       ไกรเทพ  นักพัฒนาชุมชน 5    เตม็เดือน       ไกรเทพ 
     10.     นางสาวจงกล       สตัยกาญจน์      เจ้าพนักงานธุรการ 4                จงกล       สัตยกาญจน์       
     11.     นางภัทราวรรณ    สัตยกาญจน์      เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี 4    ภัทราวรรณ    สัตยกาญจน์       
     12.     นางเพียงเนตร      สมัพดา            เจ้าพนักงานพัสดุ 3     เพียงเนตร      สมัพดา             
     13.     นางนิภา             รู้ทัน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       นิภา             รูทั้น 
     14.     นางสาวณัฏฐภัส  เหลืองพฤกษชาติ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                ณัฏฐภสั  เหลืองพฤกษชาติ   



     15.     นางสมฤด ี        เข็มเงิน  หัวหน้ากองคลัง      สมฤดี     เข็มเงิน 
     16.     นางศศิกาญจน ์   สิงห์แจม่             นักวิชาการศึกษา     ศศิกาญจน ์   สิงห์แจม่ 
     17.    นางสาวนุชนาฎ    กันภัย   เจ้าพนักงานธุรการ 4     นุชนาฎ    กันภัย 
     18.    นางสาวศิริพร      ภู่สุวรรณ ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว             ศิริพร      ภู่สุวรรณ์ 
     19.     นางสาวปุญญิศา     สุขด ี             หัวหน้าสํานักปลดั     ปุญญิศา     สุขด ี
     20.     นางสาวอัญชลี        จิตตั้งสกุล        เจ้าพนักงานธุรการ                  อัญชล ี        จติตั้งสกลุ       

เปิดประชมุเวลา   10.00  น. 
เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้วนายสธุรรม    ยิ้มละมัย   นายอําเภอเมืองกาญจนบุรี   ปฏิบตัิหน้าที่ 

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ีเป็นประธานในทีป่ระชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว กล่าวเปิดการ 
ประชุมและดําเนนิการประชมุตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้        
ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง การเปิดประชมุสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว    ครั้งแรก    โดย 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
ปลัดเทศบาล  ตามท่ีเทศบาลตําบลหนองบัว ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลหนองบัว    กรณีครบวาระ    เมื่อวันที่  23   ตุลาคม   2554  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวครบตามจํานวน   เมื่อวันที่   14   พฤศจิกายน 2554 
อาศัยตามมาตรา  24  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552   และข้อ  6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554   
ประกอบกับคําสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี 2407/2549     เรื่อง      การมอบอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ 
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน  จึงกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

                /ครั้งแรก..... 
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 ครั้งแรก ในวันที่22  พฤศจิกายน  2554  เวลา  10.00  น.  ณ   ห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองบัว  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมครบตามจํานวน
แล้ว  ดังนี้ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย 

1. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 
2. นายแทน  โหรา 
3. นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล 
4. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 
5. นางมลตา  ชัยเจริญ 
6. นายมานพ  ชนะเลิศ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย 
1. นางวงษ์จันทร์ ประสงค ์
2. นายต้น  วงษ์เพ็ชร 
3. นายชาตรี  บัวทอง 
4. จ่าสิบเอกสมศกัดิ์ ชมวงษ์ 
5. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาล ี



6. ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน ์
ในขณะนี้ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  ครั้งแรก  ได้พร้อมแลว้ จึงขอนําผู้เขา้ 
ร่วมประชุมเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว จึงขอนําเรียนท่านนายอําเภอเมอืงกาญจนบุรีเพื่อ 
รับทราบ 

นายอําเภอเมืองฯ  เรียนท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวทุกท่าน  
ร่วมประชุม  ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย  เมื่อได้รับการเลือกตั้งและคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งจะต้องมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาล  ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน    ซ่ึงท่านเป็นตัวแทนของประชาชนในการได้รับความไว้วางใจ 
เป็นการบริหารและการปกครองท้องถิ่น   โดยเป็นการย่อรูปการปกครองระดับชาติ ซ่ึง
จะต้องมีฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ฝ่ายบริหารมีหน้าที่กําหนดนโยบายเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน ทางสมาชิกสภาจะเป็นฝ่าย
สภา  ตามการปกครองเป็นฝ่ายติดตามตรวจสอบ  โดยการอนุมัติ     การอนุญาต    
เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ สมาชิกสภาจะเป็นตัวแทนของ 
        /ประชาชน..... 

 
-  4   - 

ประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านจะรู้ปัญหาและทราบดีกว่า การเสนอแนะ  การกํากับดูแล  
และการตรวจสอบการบริหารเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่  ปัญหาของ
ประชาชนมีความหลากหลายและรายได้มีจํานวนจํากัด รายได้ส่วนหนึ่งมาจากเงิน
อุดหนุนอาจไม่เพียงพอ สิ่งที่สําคัญต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง แต่ต้อง
จัดลําดับความสําคัญ ในฐานะตัวแทนของประชาชน การดําเนินงานทุกอย่าง เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหา  จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในการกํากับดูแลจะต้องใช้บทบาทหน้าที่โดยต้อง
ยึดตามหลักรัฐธรรมนูญ  อย่าคิดว่าท้องถิ่นเป็นรัฐอิสระต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล
และกํากับ ทางอําเภอจะกํากับดูแลตามรัฐธรรมนูญเท่าที่จําเป็นไปตามกฎหมาย กรณี
เทศบาลนายอําเภอจะไม่ได้ดูแลโดยตรง แต่ถ้าเป็น อบต. เป็นการดูแลของนายอําเภอ
โดยตรง ซ่ึงมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เดียวกันจะต้องดําเนินการอย่างไรขอฝากสมาชิกไว้ 
การทํางานของเทศบาลตําบลหนองบัวจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียนแต่อย่างใดเป็น
ท่ีประทับใจของประชาชน ในการดําเนินการให้ยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักเป็นเกาะ
ป้องกันตัวเอง หากเกิดปัญหาจะเป็นที่หนักใจ อีกประการหนึ่งพยายามตรวจสอบความ
ต้องการของประชาชนและจัดลําดับ หากเกิดความขัดแย้งจะเกิดปัญหาในการทํางานของ
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล และต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ในการนี้
การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขอเปิดประชุม 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนนายอําเภอเมืองกาญจนบุรี  นายกเทศมนตร ี   และสมาชกิสภา 
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  หมวด 1  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งครบตามจํานวน กรณีเทศบาลให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาครั้งแรก และข้อ 7 
การประชุมตามข้อ 6 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาชั่วคราวเชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นประธานสภาท้องถิ่น
ช่ัวคราว เพื่อทําหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น  จากการจัดทําบัญชีและข้อมูลของ
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ซ่ึง



มีรายละเอียดดังต่อไปนี้โดยได้เรียงลําดับจากอายุ  และขอให้ท่านสมาชิกสภาได้
ตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ทุกท่านได้ทําการทักท้วง เพื่อทําการ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 
        / ท่ี...... 
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ท่ี ช่ือ – สกุล วัน เดือน ป ี อายุ 
1. นายต้น            วงษ์เพ็ชร 27    พฤษภาคม  2483 71 ปี 5 เดือน 
2. จ.ส.อ.สมศักดิ์    ชมวงษ ์ 24    กรกฎาคม   2495  59 ปี 3 เดือน 
3. ร.ต.มนัส         แย้มมาลี 31    ธันวาคม   2495 58 ปี 9 เดือน 
4. ร.ต.สุรชัย       เกษมโศธน์ 20    มกราคม   2502 52 ปี 9 เดือน 
5. นางมลตา      ชัยเจริญ 5    กันยายน   2502 52 ปี 1 เดือน 
6. นายวิศาล      สามัคคีธรรม 27   กรกฎาคม   2503 51 ปี 3 เดือน 
7. นายแทน        โหรา 29   พฤษภาคม  2505 49 ปี 5 เดือน 
8. นายชาตรี        บัวทอง 10   กันยายน   2505 49 ปี 1 เดือน 
9. นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล 7    พฤษภาคม   2506 48 ปี 5 เดือน 
10. นางวงษ์จันทร์   ประสงค์ 29   มิถุนายน   2506 48 ปี 4 เดือน 
11. นายมานพ       ชนะเลิศ 27   เมษายน   2508 46 ปี 6 เดือน 
12. นายจีรศักดิ์      ม่วงสุข 25   กรกฎาคม  2515 39 ปี 3 เดือน 

 ปรากฏว่านายต้น  วงษ์เพ็ชร  เป็นผู้มีอายุสูงสุด  จึงถือว่าเป็นประธานสภา
เทศบาลชั่วคราว  ขอนําเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายอําเภอเมืองฯ  ขอเชิญนายต้น   วงษ์เพ็ชร ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทําหน้าที่ 
ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2547  ข้อ 7 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ในฐานะปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว จึงเป็น
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกําหนด  ขอนําเรียนให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ และในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกจะต้องมีการการปฏิญาณตน
ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว โดยประธานสภาเทศบาลชั่วคราวเป็นผู้นําการ
ปฏิญาณตน  ขอเชิญ 

ประธานสภาชั่วคราว  ขอนําปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  โดยให้สมาชิกสภา 
เทศบาลทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้า  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย   ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

ท่ีประชุม   กล่าวคําปฏญิาณตามประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
ประธานสภาชั่วคราว  ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
ประธานสภาชั่วคราว  ในวาระนี้จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา 

เทศบาล ขอให้เลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการดังกล่าว  

                / เลขานุการ.... 
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เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  
2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ  8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน



เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่นการเสนอชื่อต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น  และข้อ  9   ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ  6 ให้ผู้ว่าราชการหรือนายอําเภอแล้วแต่กรณี  ดําเนินการ
แต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานที่ได้รับการแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป ขอเชิญประธานชั่วคราว
ดําเนินการต่อไป 

ประธานสภาชั่วคราว  จากนี้ไปจะเป็นการเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว ขอให้สมาชิกสภา
ได้เสนอชื่อ ขอเชิญ 

นายแทนฯ  เรียนประธานสภา  กระผมนายแทน โหรา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ
นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  เป็นประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาชั่วคราวฯ  ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  4 ท่าน คือ นายชาตร ี บัวทอง , นางวงษ์จันทร์  ประสงค์,  

นายมานพ   ชนะเลิศ  และร้อยตรีมนัส   แย้มมาล ี
ประธานสภาชั่วคราว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นอีกหรือไม่ 
จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภา  กระผมจ่าสิบเอกสมศักดิ์   ชมวงษ์  สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต  2  ขอเสนอนายแทน   โหรา  เป็น ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาชั่วคราวฯ  ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน  2 ท่าน  คือ นายวิศาล  สามคัคีธรรม และนายจีรศักดิ์  

ม่วงสุข 
นายแทนฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายแทน  โหรา ขอถอนตัวไม่รบั 

การเสนอชื่อ 
ประธานสภาชั่วคราว  เป็นอันว่านายแทน   โหรา ได้ถอนตัวการเสนอชื่อเป็นประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาชั่วคราว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นเพิม่เตมิอีกแต่อย่างใด 
เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น  

พ.ศ. 2547  ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น   

                     /หรอื.... 
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หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  จึงถือว่านายวีระศักดิ ์   นิ่มนวล  เป็นผู้สมควรได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
เลขานุการสภาชั่วคราว  เมื่อทีป่ระชุมได้พิจารณาการเสนอชื่อบคุคลผู้ท่ีควรเป็นประธานสภาเทศบาล 

ตําบลหนองบัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ท้องถิ่นอําเภอเมืองกาญจนบุรี จึงได้จัดทําคําสั่ง
อําเภอเมืองกาญจนบุรี   ท่ี   499/2554  แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์    นิ่มนวล   เป็น  
ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  ท้ังนี้   ตั้งแต่วันที่  22  พฤศจิกายน  2554  เป็น
ต้นไป   จึงขอเรียนเชิญนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล  
ได้ทําหน้าที่และดําเนินการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ   กราบเรียนท่านนายอําเภอเมืองกาญจนบรุีท่ีให้เกียรติมาเปิดการประชุมสภา 



เทศบาลครั้งแรก  และกราบเรียนสมาชิกสภาทุกท่าน  นายกเทศมนตรแีละผู้เข้าร่วม 
ประชุมทุกท่าน   กระผมต้องขอขอบคุณทกุท่านและยินดีในคําแนะนําในสิ่งที่ดีในการ 
ปฏบิัติงาน และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ให้เกียรติในการดํารงตําแหน่งและจะปฏบิัต ิ
หน้าที่ให้ดีท่ีสุดและขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับเกียรต ิ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล โดยให้ร่วมกันทํางานเป็นแนวทางเดียวกัน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาลตําบล 
หนองบัว  

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้   เป็นการพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการ 
สภาเทศบาลตาํบลหนองบัว     จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อผู้ท่ีควรเป็น 
รองประธานสภาเทศบาลก่อน  ขอเชิญ  

เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบบั
ท่ี  2 )  พ.ศ. 2554  ข้อ  6 การเลือกรองประธานสภาเทศบาล ให้นําความ 
ในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนโุลม ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทําการเสนอชื่อ 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   กระผมร้อยตรสีุรชัย   เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ 
นางวงษ์จันทร์   ประสงค์  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบวั 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  9  ท่าน  คือ นายชาตรี  บัวทอง , นายมานพ   ชนะเลิศ,  

นางมลตา   ชัยเจริญ  , นายแทน  โหรา  , นายต้น  วงษ์เพ็ชร  ,ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี, 

        / จ่าสบิเอก..... 
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จ่าสิบเอกสมศกัดิ์   ชมวงษ์  , นายจีรศักดิ ์  ม่วงสุข  และนายวิศาล  สามัคคีธรรม 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นแต่อยา่งใด 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าทีป่ระชุม ได้เสนอนางวงษ์จันทร์   ประสงค์   เพียงท่านเดียว ซ่ึง 

ตามระเบียบทีเ่ลขานุการสภาชั่วคราวได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้วนั้น    ซ่ึงผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อเพียงคนเดียวนั้นเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบล
หนองบัวถือว่า  นางวงษ์จันทร์   ประสงค์  ดํารงตําแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล
ตําบลหนองบัว 

เลขานุการสภาชั่วคราว  เมื่อทีป่ระชุมได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูท่ี้ควรเป็นรองประธานสภาเทศบาล 
ตําบลหนองบวัเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว ท้องถิ่นอําเภอเมืองกาญจนบุรี จงึได้จัดทําคําสัง่
อําเภอเมืองกาญจนบุร ี ท่ี 500/2554 ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง นางวงษ์จันทร์   ประสงค์ เปน็ 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว   ท้ังนี้   ตั้งแตว่ันที่   22 พฤศจิกายน  2554
เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญนางวงษ์จันทร์ ประสงค์  ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล
ตําบลหนองบวั  

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเลอืกเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว  
เลขานุการสภาชั่วคราว  ตามที่สภาเทศบาลตําบลหนองบัวได้มีประธานสภาเทศบาลและรองประธาน 

สภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงในการประชุมจําเป็นต้องมีเลขานุการสภาในการ
ประชุมสภาเทศบาล ซ่ึงมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการ 



ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง     
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้  ให้คํานึงถึงความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสภาท้องถิ่น  และข้อ  19 กําหนดหน้าที่ของเลขานุการสภา  รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีได้แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาเลอืกเลขานุการสภาเทศบาลต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้รบัฟังรายละเอียดจากปลัดเทศบาลแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พิจารณาเลือกและเสนอชื่อเลขานุการสภา  ขอเชิญ 

ร้อยตรีมนัสฯ  กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมร้อยตรมีนัส   แย้มมาลี   
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอนางสาวสวนา  ลนีะกุล   ปลัดเทศบาลตําบล
หนองบัว  เปน็เลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว     

           / ท่ีประชุม.... 
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ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน  10 ท่าน  คือ นายชาตรี  บัวทอง , นายมานพ  ชนะเลิศ,  
นางมลตา    ชัยเจริญ  , นายแทน  โหรา  , นายต้น   วงษ์เพ็ชร  , นางวงษ์จันทร์ 
ประสงค์ , จ่าสิบเอกสมศักดิ ์  ชมวงษ์  , นายจีรศักดิ์   ม่วงสุข  , ร้อยตรีสุรชัย  เกษม
โศธน์ และนายวิศาล  สามคัคีธรรม   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบคุคลอื่นแต่อยา่งใด 
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าทีป่ระชุม ได้เสนอ นางสาวสวนา    ลีนะกุล  ปลัดเทศบาลตําบล

หนองบัว เพียงท่านเดียว ถือว่าเป็นผูท่ี้ไดร้ับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบล
หนองบัว 

ปลัดเทศบาลฯ   กราบขอบพระคุณทุกท่าน  ท่ีให้เกียรติในการดํารงตําแหน่งเลขานุการสภา 
เทศบาล ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ดีท่ีสุด   

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง อ่ืน     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล   4.1  จากที่ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาล     ครั้งแรก    ท่ีประชุมจะต้องมี 

การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 20  นอกจากการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท   คือ  การ
ประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ  ในการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อย   4  สมัยต่อ
ปี   โดยถือสมัยการประชุมเป็นปีปฏิทิน   อํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาจะต้องกําหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  หากมีกรณีเร่งด่วนอาจขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญจาก
อําเภอเมืองกาญจนบุรีได้  ซ่ึงการกําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  จะต้อง
กําหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน  ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้จะต้องกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ประจําปี พ.ศ.2554 และการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  ประจําปี 
พ.ศ. 2555 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  

ประธานสภาฯ  จากการที่ปลัดเทศบาล    ได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ  ซ่ึงที่ประชุมจะต้องทําการกําหนดสมัยประชุมสภาเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่าจะทําการกําหนดสมัยประชุม
สภา   สมัยสามัญ    สมัยที่ 4  ประจําปี  พ.ศ.  2554  และการกําหนด 



สมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. 2555 ในการประชุมครั้งนี้หรือไม่    
         / ขอเชิญ..... 
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ขอเชิญ 
นายแทนฯ  ขอเสนอให้ทําการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  ของสภา

เทศบาลตําบลหนองบัว  ในการประชุมครัง้นี้ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเปน็อย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   เมื่อไมม่ีสมาชิกสภามีความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่นสรปุว่าจะทําการกําหนดสมัย 

ประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  ในการประชมุครั้งนี ้   จึงขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ
ระยะเวลาการกําหนดสมัยประชุม  โดยขอเริ่มจากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  
สมัยที่  4  ประจําปี พ.ศ. 2554 

นายแทนฯ   ขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที ่ 4  ประจําปี พ.ศ.  
2554  ระหว่างวันที่   22   พฤศจิกายน  2554 ถึงวันที่   21  ธันวาคม   2554 มีกาํหนด
ระยะเวลา 30 วัน      

ประธานสภาฯ   เมื่อไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  ขอผู้รบัรองการเสนอกาํหนด 
สมัยประชุมสภา  สมัยสามญั  สมัยที ่ 4  ประจําปี  พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่  22   
พฤศจิกายน  2554 ถึงวันที่   21  ธันวาคม   2554 มีกาํหนดระยะเวลา 30 วัน 

ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  5  ท่าน  คือ นายมานพ  ชนะเลศิ, นางมลตา  ชัยเจริญ 
  ร้อยตรีมนัส    แย้มมาล ี, นายวศิาล  สามัคคีธรรม และนายจีรศักดิ์   ม่วงสุข 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา 

สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจาํปี  พ.ศ.2554 ระหว่างวันที่  22 พฤศจกิายน  2554 ถึงวันที่  
21 ธันวาคม  2554 มีกําหนดระยะเวลา 30 วัน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการกําหนดสมยัประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.

2555  ซ่ึงระเบียบการกําหนดปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
รับทราบแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุมได้กําหนดสมัยเป็นกี่สมัย สมัยละกี่วนั  ขอเชิญ 

นายวิศาลฯ  ขอเสนอให้มีการกําหนดสมยัประชุมสภา สมัยสามญั จาํนวน 4 สมัย สมัยละ 
30 วัน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม ่
ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา  
         / สมัยสามัญ..... 
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สมัยสามญั จาํนวน  4  สมยั  ระยะเวลาสมัยละ  30  วัน 
ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
ประธานสภาฯ  เมื่อได้มกีารกาํหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2555 เป็น 4 

สมัย สมัยละ 30 วันแล้ว ตอ่ไปจะต้องมีการกําหนดระยะเวลาแต่ละสมัยว่าจะเป็นชว่งใด 
ขอเชิญ 



ปลัดเทศบาลฯ  ในฐานะปลัดเทศบาล ขอใหข้้อมูลเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของเทศบาลตําบล
หนองบัว ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

1. การดําเนินการจัดทําแผนพฒันาประจําป ีจะต้องเสนอให้สภาเทศบาล 
ภายใน 30 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ไดร้ับทราบการดาํเนินการด้านแผนพัฒนาเทศบาล 

2. การดําเนินการจัดทําข้อบังคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีของเทศบาล 
ต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  15  สิงหาคมของทุกปี  โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของสภาทอ้งถิ่นภายในกําหนด 
 จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบการดําเนนิงานของเทศบาลเบื้องต้น 

ประธานสภาฯ   สมาชิกทุกท่านได้รับทราบขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดําเนินงานของเทศบาล 
แล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาไดเ้สนอการกําหนดการประชมุสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 
1 ประจําปี พ.ศ. 2555   ขอเชิญ 

นายวิศาลฯ   ขอเสนอการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์  
2555  ถึงวันที่ 15  มีนาคม 2555  ระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ท่ีประชุม   ผู้รับรอง จํานวน 4 ท่าน  คอื นายจีรศักดิ ์ ม่วงสุข ,ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์  

จ่าสิบเอกสมศกัดิ์   ชมวงษ์  และนายต้น  วงษ์เพ็ชร 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ร้อยตรีมนัสฯ   ขอเสนอการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  6 กุมภาพันธ์  

2555  ถึงวันที่  6  มีนาคม 2555  ระยะเวลา 30 วัน 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ท่ีประชุม   ผู้รับรอง จํานวน 2 ท่าน  คอื นางมลตา  ชัยเจริญ  และนายชาตรี   บวัทอง  
ประธานสภาฯ   สรุปว่ามสีมาชกิสภาเทศบาลได้กําหนดสมยัประชุมสภา   จํานวน   2  ช่วง  

คือ ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2555  ถึงวันที่ 15  มีนาคม 2555  ระยะเวลา  
30  วัน   และระหว่างวันที่   6  กุมภาพนัธ์  2555  ถึงวันที่  6   มนีาคม  2555   
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ระยะเวลา  30  วัน    โดยจะขอมติในการให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุม
ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์  2555   ถึงวันที่  15  มีนาคม 2555  ระยะเวลา 
30 วัน 

ท่ีประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  จํานวน  5  ท่าน   คือ  นายต้น  วงษ์เพ็ชร ,  
ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ , จ่าสิบเอกสมศกัดิ์  ชมวงษ์ , นายวิศาล  สามัคคีธรรม และ
นายจีรศักดิ์   ม่วงสุข 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมระหว่าง 
วันที่   6  กุมภาพันธ์  2555  ถึงวันที่  6   มีนาคม  2555  ระยะเวลา  30  วัน     

ท่ีประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ  จํานวน  5  ท่าน   คือ  นางมลตา  ชัยเจริญ ,  
นายมานพ  ชนะเลิศ , นายแทน  โหรา , นายชาตรี  บวัทอง และร้อยตรีมนัส   
แย้มมาล ี

ประธานสภาฯ   เมื่อมผีู้เห็นชอบในการกําหนดสมัยประชมุเท่ากัน ประธานสภาฯ จะต้องเป็น 
ผู้ตัดสินว่าจะเป็นการดําเนินการเช่นไร  จงึขอกําหนดให้การประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที ่1  ประจําปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่   6  กุมภาพันธ์  2555  ถึงวันที่  6   



มีนาคม  2555  ระยะเวลา  30  วัน    ต่อไปจะให้สมาชิกสภาได้กําหนดสมัยประชมุ
สภา สมัยสามญั สมัยที่ 2  ขอเชิญ 

นายชาตรีฯ  ขอเสนอการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม  
2555  ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2555  ระยะเวลา 30 วนั 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ท่ีประชุม   ผู้รับรอง จํานวน 3 ท่าน คือ ร้อยตรีมนสั   แย้มมาลี  , นางมลตา  ชัยเจริญ  

และนายมานพ   ชนะเลิศ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา 

สมัยสามญั สมัยที่ 2 ระหวา่งวันที่  28 พฤษภาคม  2555  ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2555  
ระยะเวลา 30 วัน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบการกาํหนดสมัยประชุมสภา  สมยัสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  28 
พฤษภาคม  2555  ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2555  ระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่3  
ขอเชิญ 

นายมานพฯ  ขอเสนอการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม   
         /2555..... 
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2555  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2555  ระยะเวลา  30 วนั 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ท่ีประชุม   ผู้รับรอง จํานวน 3 ท่าน คือ ร้อยตรีมนสั   แย้มมาลี  , นางมลตา  ชัยเจริญ  

และนายชาตร ี  บัวทอง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา 

สมัยสามญั สมัยที่ 3 ระหวา่งวันที่  1 สิงหาคม  2555 ถึงวันที่  30  สิงหาคม 2555 
ระยะเวลา 30 วัน 

ท่ีประชุม  เห็นชอบการกาํหนดสมัยประชุมสภา  สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1 
สิงหาคม  2555 ถึงวันที่  30  สิงหาคม 2555 ระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ    ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4  
ขอเชิญ 

นายแทนฯ  ขอเสนอการประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจกิายน 
2555  ถึงวันที่  11  ธันวาคม  2555 ระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองการเสนอดังกล่าว 
ท่ีประชุม   ผู้รับรอง จํานวน 4 ท่าน คอื ร้อยตรีมนสั   แย้มมาลี  , นางมลตา  ชัยเจริญ  

นายมานพ   ชนะเลิศ และนายชาตรี   บวัทอง 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชมุในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภา 

สมัยสามญั สมัยที่ 4 ระหวา่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2555 
ระยะเวลา 30 วัน 



ท่ีประชุม   เห็นชอบการกาํหนดสมัยประชุมสภา  สมยัสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 12  
พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่  11  ธันวาคม  2555 ระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ   สรุปว่าในการกําหนดสมัยประชุมสภา สมยัสามัญ ประจาํปี  พ. ศ. 2555 
ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบในการกําหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว    
สมัยสามญั  จาํนวน  4  สมยั  ระยะเวลา สมัยละ 30 วัน  ดังนี้ 
 สมยัที่   1   ระหว่างวันที่  6  กุมภาพันธ ์ 2555 ถึงวันที่  6 มีนาคม 2555 
 สมัยที่   2   ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  2555  ถึงวัน ท่ี  26  มถุินายน2555 
        / สมัยที่  3..... 
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สมัยที่   3   ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม   2555   ถึงวันที่   30 สิงหาคม  2555 
  สมัยที่   4   ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่ 11 ธันวาคม  2555  

ซ่ึงหากมีกรณีเร่งด่วนสามารถขอเปิดประชมุสภาสมัยวิสามัญได ้
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  
นายกเทศมนตร ี   4.2  กราบเรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน     กระผม 

นายปัญญา  สัตยกาญจน์ มีความประสงค์ขอแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี               
ตําบลหนองบัว   

ปลัดเทศบาล  ในการขอแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตามระเบียบจะต้องขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล ในการอนุญาตให้ทําการแถลงนโยบายได้ 

ประธานสภาฯ  เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ จึงขอมติท่ีประชุมสภาในการอนุญาต
ให้นายกเทศมนตรีได้ทําการแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   เมื่อทีป่ระชุมได้อนุญาตให้นายกเทศมนตรสีามารถแถลงนโยบายได้ ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายได้ ขอเชญิ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายปัญญา สัตยกาญจน์  นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว ขอกล่าวคํา

ปฏิญาณตน ข้าพเจ้า “ จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ท้ังจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” และขออนุญาตเรียน
ท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตําบล
หนองบัวที่เคารพรักทุกท่าน  เพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกันท่านประธานสภาที่เคารพ  
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้กระผมได้รับการ
เลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว ตามประกาศคณะกรรมการ   การเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   ซ่ึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  รวมถึง
ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เติม ถึงฉบับที่  ๑๓  พ .ศ .๒๕๕๒ มาตรา  ๔๘ ทศ  กําหนดว่า  ก่อน
นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ซ่ึงกระผม
ได้จัดเตรียมเอกสารแถลงนโยบาย แจกให้เพื่อนสมาชิกทุกคนที่มาประชุมในวันนี้
เรียบร้อยแล้ว  และได้มีการถ่ายทอดระบบเสียงตามสาย  ของเทศบาลตําบลหนองบัว  
เพื่อให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

         / ท่านประธาน.... 
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ท่านประธานที่เคารพการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหนองบัวที่ผ่านมา  
พบว่ามีผลงานที่ปรากฎออกมาได้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนอย่าง



ต่อเนื่องเป็นลําดับอย่างชัดเจน ต่อสายตาของพ่อแม่พ่ีน้องชาวหนองบัว เป็นอย่างดีอยู่
แล้วว่า  ตลอดระยะเวลาของการบริการงานของเทศบาลของเรา ได้พัฒนาไปหลายๆ 
ด้านพร้อมๆ กัน ท้ังในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน  การบริการด้านสาธารณสุข  
การศึกษา สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ซ่ึงกําลังจะ
เดินหน้าต่อไปตามลําดับ  และเหนือสิ่งอื่นใดคือ การมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรบริการ
สาธารณะ ท่ีให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนา สําหรับนโยบายต่างๆ  ท่ี
กระผมได้จัดทํา  เพื่อประกอบการบริหารจัดการในลําดับต่อไป เป็นการจัดทําที่อยู่บน
พ้ืนฐาน  ของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น  ท่ีมีจิตวิญญาณในการพัฒนา     
ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่ตั้ง อยู่ภายในระบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ของจังหวัด
กาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี และนโยบายสาธารณะทั่วไปที่ได้รับฟังมาจากพี่น้อง
ประชาชน ประการที่สําคัญคือ การนําเอาแนวพระราชดํารัส เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด  และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา  ซ่ึงกระผมมีวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนา  ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต   คือ  “หนองบัวเมืองน่าอยู่   เชิดชูวัฒนธรรม  
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีการบริหารโปร่งใส  
ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว”บัดนี้กระผมขอแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตําบลหนอง
บัว จํานวน  ๗  ด้าน ดังนี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     เป้าหมายของการพัฒนาคือปรบัปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
-  ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ํา เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชน 
-  พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนได้ 

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
           -  ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

        -  พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ําเพื่อการเกษตร  ให้มีน้ําสําหรับทําการเกษตรได้ 
                /ตลอดปี.... 
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ตลอดปี 
    ๒.  นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกิจชุมชน 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้  พัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพ  มีการผลิต การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เกิดการหมุนเวียนของ
เงิน และการสร้างงานในชุมชน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

-  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข 

-  พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 
โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

    ๓.  นโยบายการพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 



     เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดูแล
ตัวเองได้    ในขั้นพื้นฐาน และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

-  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ และจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ และดูแลผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิ้งอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

             -  จัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชนในพื้นที่ 

- จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม . )  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร . )  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า  กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

    ๔. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล  มีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
-  เสริมสร้างสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  บริการด้านดูแล 

สุขภาพ โภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

       / - ส่งเสริม..... 
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- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬา จัดหา
อุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกกําลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

-  สนับสนุนส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในเบื้องต้น ของประชาชนใน
ชุมชน 

    ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการศกึษา และวัฒนธรรมประเพณ ี
เป้าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

โดยการให้ความรู้ และมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

-  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

         -  ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
          - ส่งเสริมสนบัสนุนการสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมปิญัญา 

ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏบิัตกิิจกรรมทางศาสนา เพื่อพฒันาคนในชุมชน 

ให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดงีาม 
    ๖. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่างต่อเนื่อง 
-  ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 



 -  ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน การติดตามประเมินผล งานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

          -  ดําเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นองค์กร 
ธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

           - จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนให้ 
เท่าทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 

    ๗.  นโยบายการพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                            เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้หนองบัวเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจาก 
               /มลพิษ..... 
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มลพิษ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         - ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน 
            - ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล  

และน้ําเสียอยา่งเป็นระบบ 
- ปรบัปรุงภูมทัิศน์ในหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
- พัฒนาปรบัปรุงสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สวยงามตามโครงการ “หนึ่ง

ตําบลหนึ่งที่เที่ยว” 
ท่านประธานสภาที่ เคารพนโยบายที่ เรียนมาแล้วในวันนี้จะเป็นแนวทาง

ดําเนินการในช่วงระยะเวลา ๔ ปี ตามความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา ซ่ึงต้องวางอยู่
บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง  รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม 
และสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึง ระเบียบ กฎหมาย และ
งบประมาณของเทศบาลตําบลหนองบัว  ซ่ึงนโยบายพร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของพี่น้องชาวหนองบัว  ซ่ึงก็จะพยายามดําเนินการให้
ครอบคลุมทุกด้าน โดยอยู่ภายใต้ อํานาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ถูกต้อง  
และนโยบายดังกล่าวจะประสบความสําเร็จและบรรลุผลได้  ก็ด้วยความร่วมมือสนับสนุน
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัวทุกท่าน ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ในการร่วมกันทํางานให้บรรลุผลสําเร็จกระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจ ท่ีจะทําหน้าที่ใน
ฐานะผู้อาสาเข้ามา เพื่อรับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริง ให้ท้องถิ่นหนองบัว
ของเรา มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง  และขอให้ความ
เชื่อมั่นว่าจะทําหน้าที่ให้ดีท่ีสุด  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 
โดยเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งขอขอบคุณท่านประธานสภา  สมาชิกสภา
เทศบาล  และพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตาม การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัวใน
ครั้งนี้ทุกท่าน  กระผมขอจบการแถลงนโยบาย ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 50 และมาตรา 51 ได้กําหนดหน้าที่ ท่ีจะต้องทําในเขตเทศบาล ประกอบ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 มีจํานวน 31 ข้อ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากกฎหมายและระเบียบของ 

         /เทศบาล.... 
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 เทศบาลตําบลหนองบัว ท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้สมาชิกสภาใช้ในการประชุม ซ่ึงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีท่ีได้ทําการแถลงไปแล้วนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติท่ีได้กล่าวมาแล้ว
นั้น จึงขออนุญาตช้ีแจงในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบาย  จํานวน 7 ด้าน จึงขอมติท่ีประชุมใน
การรั บทราบการแถลงนโยบายของนายปัญญา   สั ตยกาญจน์   ตํ าแหน่ ง 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว 

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับทราบการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น   
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ 

เข้าร่วมประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองบวัในวันนี้เป็นอย่างดี ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชมุ  เวลา    11.45 น. 

(ลงชื่อ)    ปุญญิศา    สุขด ี      ผูจ้ดรายงานการประชมุ        
          (นางสาวปุญญศิา    สุขด)ี            

                       หัวหน้าสํานักปลัด 

(ลงชื่อ)   สวนา     ลีนะกุล         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสวนา     ลีนะกุล) 

           ปลดัเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 
คณะกรรมการตรวจรายงานกาประชุม 

    (ลงชื่อ)    มานพ     ชนะเลิศ 
     (นายมานพ     ชนะเลศิ) 
    (ลงชื่อ)   วศิาล    สามัคคีธรรม 
              (นายวิศาล    สามคัคีธรรม) 
    (ลงชื่อ)   มลตา     ชัยเจริญ 
     (นางมลตา     ชัยเจริญ)             
 

 (ลงชื่อ)      วีระศักดิ์    นิม่นวล 
                                                (นายวีระศักดิ์    นิ่มนวล) 
                                                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 
 


