
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. 2554 

วันอังคารที่   29  พฤศจิกายน   2554   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         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      แย้มมาล ี
    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.    นางเต็มเดือน      ไกรเทพ  นักพัฒนาชุมชน 5   เต็มเดือน    ไกรเทพ 
       5.    นางอําพร           สลีับขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้6ว     อําพร       สีลบัขวา 
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       6.    นางสมแสน         ปานรัตน ์  บุคลากร    สมแสน      ปานรัตน ์
       7.   นางศศิกาญจน์    สิงห์แจ่ม             นักวิชาการศึกษา   ศศิกาญจน ์  สิงห์แจ่ม 
       8.    นางสาวอัญชลี        จิตตั้งสกุล        เจ้าพนักงานธุรการ                  อัญชล ี        จติตั้งสกลุ      
       9.    นางสาวปุญญิศา     สุขด ี             หัวหน้าสํานักปลดั    ปุญญิศา     สุขด ี  

เปิดประชมุเวลา   10.00  น. 
เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้วนายวรีะศักดิ์   นิ่มนวล  ตําแหนง่  ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน 

ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี ้        



ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจําปี 

พ.ศ. 2554  ซ่ึงจะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลหนองบัว    ครั้งแรก  
เม่ือวันที่   22  พฤศจกิายน   2554 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว ซ่ึงเป็นเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลหนองบัว ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2554 เวลา 10.00 น. ให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใด
หรือไม่ 

เลขานุการสภา  ขอแก้ไขรายละเอียดของรายงานการประชุมหน้าที่ 6  บรรทัดที่ 20 จากข้อความ เขต 
1 เป็น เขต 2 และบรรทัดที่ 22 จากข้อความ นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  เป็น นายจีรศักดิ์   ม่วง
สุข  ซ่ึงได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ  ขอมติท่ีประชุมในการรับรอง

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 
2554  

ท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

ระเบียบวาระที่   3 เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้   เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําป ี
         /งบประมาณ..... 
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งบประมาณ  พ.ศ. 2555  ซ่ึงเทศบาลได้แจ้งความประสงค์ในการดําเนินการดังกล่าว 
จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด  

นายกเทศมนตร ี   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  ในเรื่องของการ 
จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงให้สมาชิกได้รับ
ทราบ 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหารทุกท่าน  
ในฐานะเลขานุการสภาขอชี้แจงตามที่ไดม้ีการประชุมเพื่อดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 

   ท่ีผ่านมาในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จะพิจารณาในหมวดค่าครภัุณฑ์  ท่ีดิน  และ 
สิ่งก่อสร้าง ซ่ึงเป็นอํานาจการอนุมัติของสภาเทศบาล  และจะขอชี้แจงฐานะปลัดเทศบาล 
จําเป็นจะต้องจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากในช่วงที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาหมดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
โดยได้ประกาศในราชกฤษฎีกา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 มีผลตั้งแต่วันที่  1  
เมษายน  2554  ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2554 ซ่ึงเทศบาลได้รับหนังสือจากอําเภอเมือง
กาญจนบุรี ด่วนที่สุด ท่ี กจ 0037.6/3391  ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2554  เนื่องจากขณะที่ได้รับ
หนังสือเทศบาลไม่มีผู้บริหารจึงไม่สามารถทําการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้   และไม่สามารถ



เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และไม่ได้กันเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการกันเงิน
ต้องกันภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 แต่การได้รับหนังสือเป็นช่วงหลังจากที่ไม่สามารถกัน
เงินไว้ได้  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  หมวด 
8 เงินสะสม ข้อ 90 กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะจ่าย หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(2)  เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  

เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น         ซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร 

           /ปกครอง..... 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอื่นตามกฎหมาย ระเบียบ  
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยในระหว่างปีงบประมาณ  

(3) ค่าใช้จ่าย (1) และหรือ (2) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ 
การจ่ายขาดเงินสะสมไม่ใช่อํานาจของผู้บริหารเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น และตามระเบียบ
การจ่ายขาดเงินสะสม ผู้บริหารสามารถจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ  เงินที่จะจ่ายให้เป็นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 จึงจําเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ซ่ึงได้ทําการ
ปรึกษากับ สตง. สามารถดําเนินการได้  จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ซ่ึงยอดจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ตามตําแหน่งดังนี้ 

- ประธานสภาเทศบาล   จากเดิม  12,650.- บาท  เป็น 15,180.- บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล  จากเดิม 10,350.- บาท  เป็น 12,420.- บาท 
- นายกเทศมนตรี  จากเดิม  23,000.- บาท เป็น 27,600.- บาท 
- รองนายกเทศมนตรี  จากเดิม 12,650.- บาท  เป็น 15,180.- บาท 
- ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จากเดิม  5,750.- บาท  เป็น 6,900.- บาท 
- เลขานุการนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จากเดิม 8,050.- บาท  เป็น 

9,660.- บาท 
ระหว่างเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2554 จํานวน  5 เดือน  และในเดอืน 

กันยายน 2554  ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15  กันยายน รวม 15 วัน  รวม 17 คน เป็นเงินทั้งสิ้น  
182,160.- บาท และตามบันทึกข้อความของกองคลัง เรื่องเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555  ณ  วันที่ 28 พฤศจิกายน  2554 ดังนี้ 
 เงินสะสม ณ วันที่  28  พฤศจิกายน  2554 10,708,377.89  บาท 
 หัก ส่งสมทบ ก.ส.ท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555       175,617.70  บาท 
        10,532,760.19   บาท 
 หัก  ประมาณการค่าใช้จ่าย 3 เดือน      5,000,000.00   บาท 
                 5,532,760.19  บาท 
 หัก  กันไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน  25%        ๑,383,190.05  บาท 
 เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้        4,149,570.14 บาท 
สํานักปลัดจึงขอนําเรียนผ่านผู้บริหาร ในการนําเงินสะสมไปจ่ายเป็นเงินตกเบิก ระหว่างเดือน  
เมษายน  2554   ถึงเดือน  สิงหาคม   2554  และเดือน  กันยายน  



2554  จํานวน   15  วัน   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  182,160.-  บาท รายละเอียดตาม 

        /เอกสาร.... 
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เอกสารการเบกิจ่ายเงินเดือนตกเบิกกรณกีารปรบัอัตราเงินเดือน โดยนําเงินมาตกเบิกย้อนหลัง
ให้สมาชิกสภาและผูบ้ริหาร   ในฐานะปลดัเทศบาลขอนาํเรียนว่าสามารถทําการจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ตามระเบียบที่กล่าวให้ท่ีประชุมไดร้ับทราบแล้วนัน้  

ประธานสภาฯ   ในขณะที่ผ่านมาทางเทศบาลไม่มผีู้บริหารเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
จึงจําเป็นทีจ่ะต้องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมจากสภาเทศบาล   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ 
ทําการชี้แจง  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวหรือไม ่

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม     ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2555    ในส่วนของเงินตกเบิกเป็นเงินเดือน  ค่าตอบแทน ของ 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือน  สิงหาคม  2554  
และเดือน กันยายน  2554  จํานวน  15  วัน งบประมาณทั้งสิ้น  182,160.- บาท  

ท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

    4.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
    4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่  4  เป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  2 คณะ  ประกอบด้วย คณะกรรมการพฒันา
เทศบาลตําบลหนองบัว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบล
หนองบัว    ขอให้นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการ  ขอเชิญ 

นายกเทศมนตร ี   สําหรับการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น จํานวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว    
และคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว ขอให้
ปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและการดําเนินการดังกล่าว 

ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบที่กําหนดว่าคณะกรรมการ จะต้องมาจากสมาชิกสภาเทศบาล  
ต้องผ่านการคัดเลือกของสมาชิกสภาเทศบาล      ขอเรียนชี้แจงในฐานะปลัดเทศบาล 
ต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จะต้องจัดทําให้เสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี           
ซ่ึงในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

           / พ.ศ. 2548... 
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พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง  
จํานวน  3  แผน  ซ่ึงประกอบด้วย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนพัฒนาสามปี  



และแผนดําเนนิการขั้นตอนการจัดทําแผนสามปีและแผนยุทธศาสตร์     ซ่ึงจะต้องดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอ่ไปนี ้

1. ประชาคมประชาชน เพื่อรับทราบความตอ้งการของประชาชน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนจดัทาํแผนรวบรวมประเด็นความต้องการ เพื่อ 

นํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาเทศบาล 
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลทําการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ 
4. ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณาอนุมัติร่างแผนสามปี แผนยุทธศาสตร์ และ 

ประกาศใช ้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 8 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 10 มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจดัทําร่างแผนพัฒนา 
3) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินการ 
4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ดังกล่าว จํานวนสามคน ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงหน้าที่และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลตําบลหนองบัว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมข้ีอซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล จํานวน 3 ท่าน  ขอเชิญ 
นายชาตรีฯ   กระผมนายชาตรี   บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายแทน  โหรา 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
 
          /ท่ีประชุม..... 
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ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  3  ท่าน  คือ  นายมานพ   ชนะเลิศ  , ร้อยตรมีนสั   
แย้มมาลี  และนางมลตา   ชัยเจริญ 

ร้อยตรีสุรชัยฯ   กระผมร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายจีรศักดิ์    
ม่วงสุข   

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน  2 ท่าน  คือ นายวิศาล  สามคัคีธรรม และนายต้น  

วงษ์เพ็ชร  
นางมลตาฯ   ดิฉันนางมลตา   ชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอร้อยตรีมนสั  

แย้มมาล ี
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  3  ท่าน  คือ  นายมานพ   ชนะเลิศ  , ร้อยตรมีนสั   

แย้มมาลี  และนายชาตรี    บัวทอง 
ประธานสภาฯ   ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็น 



คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจํานวนสามท่านเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย  
นายแทน   โหรา , นายจีรศักดิ์    ม่วงสุข  และร้อยตรมีนัส   แย้มมาลี 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ปลัดเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้
ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนใหม่วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ  29  มีหนา้ที่ดังนี้ 

1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็น   ซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง     ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 
ผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
/2) ผู้แทน.... 
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2) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจาํนวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒท่ีิผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจาํนวนสองคน 

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จํานวน
สามคน ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้การดาํเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลหนองบวั มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ่

ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  จํานวน 3 ท่าน  ขอเชิญ 
นายวิศาลฯ   กระผมนายวิศาล   สามคัคีธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอนายชาตรี   

บัวทอง 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  2  ท่าน  คือ  นายจรีศักดิ์   ม่วงสุข  , ร้อยตรมีนสั   

แย้มมาลี    
นายชาตรีฯ   กระผมนายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายต้น  วงษ์เพ็ชร  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน  5 ท่าน  คือ นายวิศาล  สามคัคีธรรม , ร้อยตรมีนสั   

แย้มมาลี  , นายมานพ  ชนะเลิศ , นายแทน   โหรา  และนางมลตา   ชัยเจรญิ  
นายแทนฯ   กระผมนายแทน    โหรา    สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอนายวิศาล   

สามัคคีธรรม 



ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรองในการเสนอชื่อบคุคลดังกล่าว 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง  จํานวน  3  ท่าน  คือ  นางมลตา   ชัยเจริญ , ร้อยตรีมนสั   

แย้มมาลี  และนายชาตรี    บัวทอง 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเตมิหรอืไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเตมิแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล    เข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลครบจํานวนสามท่าน 
เรยีบร้อยแล้ว  ซ่ึงประกอบดว้ย นายชาตรี  บัวทอง  , นายต้น  วงษ์เพช็ร และ 
        /นายวิศาล..... 
 

- 9   - 

นายวิศาล   สามัคคีธรรม   ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีการเลือกประธาน 
กรรมการ  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการได้เสนอชื่อบคุคลเป็นประธาน
กรรมการ ขอเชิญ 

นายวิศาลฯ   ขอเสนอคุณชาตรี    บัวทอง เป็นประธาน 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน 1 ท่าน คอืนายต้น  วงษ์เพ็ชร 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอบุคคลอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น 
ประธานสภาฯ   สรุปว่านายชาตรี   บัวทอง  เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองบัว 

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เทศบาลตําบลหนองบัว 
ประธานสภาฯ   การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เทศบาลตําบลหนองบัว    ขอให้ 

นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการ  ขอเชิญ 
นายกเทศมนตร ี   วาระนี้เป็นการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เทศบาลตาํบล 

หนองบัว ในส่วนของการดําเนินการขอให้ปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและการ
ดําเนินการดังกล่าว 

ปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
รวมถึงแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
 ข้อ 105 สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้รับเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเปน็คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจําเปน็แก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นมีไม่นอ้ยกว่าสามคน ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม 

โดยให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาจํานวนสามท่าน และเลขานุการ 1 คน ในการตรวจ
รายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาได้จัดทําก่อนที่จะให้ท่ีประชุมไดทํ้าการรับรองรายงานการ
ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 

ประธานสภาฯ   จากการที่ปลดัเทศบาลได้ช้ีแจงเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ซ่ึงเป็นสิง่ที่สําคัญ หากเกิดข้อผิดพลาดจะได้ทําการแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนที่จะเข้าประชุมในครั้งต่อไป  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ 
 
        /ข้อซักถาม..... 
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ข้อซักถามเกี่ยวกับการดําเนนิการดังกล่าวหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแต่อย่างใด   
ประธานสภาฯ   ขอให้ท่ีประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามท่านเข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญ 
นายชาตรีฯ   กระผมนายชาตรี    บัวทอง   สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอนายมานพ   

ชนะเลิศ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน 3 ท่าน คือนายจีรศักดิ์  ม่วงสุข , รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาล ี
   และนางมลตา  ชัยเจริญ 
นางมลตาฯ   ดิฉันนางมลตา     ชัยเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอนายวิศาล  

สามัคคีธรรม  
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน 5 ท่าน คือ นายแทน  โหรา  , นางมลตา  ชัยเจรญิ  , 

นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข , ร้อยตรีมนัส   แยม้มาลี และนายชาตรี   บัวทอง 
ร้อยตรีมนัสฯ   กระผมร้อยตรมีนัส   แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนางมลตา   

ชัยเจริญ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 
ท่ีประชุม   มีผู้รบัรอง จํานวน 2 ท่าน คือนายจีรศักดิ์   ม่วงสุข  และนายแทน  โหรา  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบคุคลอื่นอีกหรอืไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก 
ประธานสภาฯ   สรุปว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของเทศบาลตําบลหนองบัว   

ประกอบด้วย  นายมานพ   ชนะเลิศ , นายวิศาล   สามคัคีธรรม และนางมลตา   
ชัยเจริญ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่อง อ่ืน     ๆ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม ่
นายกเทศมนตร ี   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตทุิก 

ท่าน ขอนําเรยีนปรึกษาหารือการดําเนินงาน วันที่ 5 ธันวาคม ซ่ึงปีนี้เป็นปีมหามงคล 84 
พรรษา ทุกหน่วยงานจะได้จัดกิจกรรมเพือ่เป็นการเฉลมิพระเกียรติ  ซ่ึงคณะผูบ้ริหารและ 
สมาชิกสภาทีไ่ด้รับการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลาไม่นาน จึงขอให้ท่ี 

           /ประชุม..... 
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ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว 
ประธานสภาฯ   ขอเสนอแนวทางการจัดงานวันที่  5 ธันวาคม  ซ่ึงได้จัดกิจกรรมทุกปี และปีนี้ 

เป็นปีมหามงคล  84  พรรษา   เทศบาลจะได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม    จึงขอให้ 
สมาชิกสภาไดเ้สนอการจัดกจิกรรม ขอเชิญ 

ปลัดเทศบาล   ขอชี้แจงเพิ่มเตมิการจัดกิจกรรมวันดังกล่าว เทศบาลจะดาํเนินการมอบบ้าน 
เทิดไท้  บรเิวณหมู่ท่ี 1  เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกียรต ิ

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลไดแ้จ้งกาํหนดการมอบบ้านเทิดไท้ให้กับผู้ยากไร้   ซ่ึง 



เทศบาลได้ดําเนินการมาต่อเนื่องทุกปี จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอความคิดเห็นการจัดกิจกรรม
ในส่วนอื่น 

จ่าสิบเอกสมศกัดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภา   รองประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาลและ 
คณะผูบ้ริหาร ขอเสนอการจดักิจกรรมการหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนกัเรียนของโรงเรียนวัด
ศรีอุปลาราม 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภา    รองประธานสภา    สมาชิกสภาเทศบาล    และ 
คณะผูบ้ริหาร จากรูปแบบที่เคยจัดกิจกรรมเป็นการทําบญุตักบาตรในช่วงเช้าภาคค่ําจัด
กิจกรรมจุดเทยีนชัยถวายพระพร  ณ  บรเิวณสวนสาธารณะริมแม่น้ําแควใหญ่ 

นายกเทศมนตรีฯ  ตามที่ได้คิดการจัดกิจกรรมไว้ มีดังนี้ 
1. ทําแบบที่เคยทํามาก่อน        ในการทําบุญตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง  

เทศบาลจะจัดเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงพระและประชาชน ส่วนข้าวสารจะนํามาบรรจุใส่ถุงเพื่อ
มอบให้กับผูป้ระสบภัยน้ําทว่ม 

2. การเดินเทิดพระเกียรติ  ส่วนเรื่องการคัดเลือกผู้ดีเด่นด้านต่าง ๆ ต้องใช้ 
ระยะเวลาการพิจารณาเกรงว่าจะไม่ทันการจัดกิจกรรมในปีนี้      เหน็ควรงดการจดักิจกรรม
ดังกล่าว    แต่จะมีการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับภูมิสถานบา้นหนองบัว  พิธีจุดเทียนชยัถวายพระ
พร  และพยายามที่จะหากจิกรรมเสริมเขา้ไปในการจัดกิจกรรม 
 จึงขอนําเรียนกับสมาชิกทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2554  ซ่ึงในส่วน
ของมูลนิธิวัดศรีอุปลาราม     ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในตําบลหนองบัว โรงเรียน
ละ  4  ทุน  ส่วนที่จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ ได้เสนอเป็นสิ่งที่ดี จึงขอให้ปลัดเทศบาลดูรายละเอียดว่า
จะดําเนินการได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   จากที่ผ่านมาได้จัดงานลอยกระทงซึ่งเทศบาลมิไดจ้ัดเกบ็ค่าเช่าล็อคขายของ 
แต่อย่างใด แต่จะให้ผู้ค้าได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นรายได้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม  
จํานวนประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน หากได้ข้าวสารอาหารแห้งจากการ 

           / ทําบุญ...... 
 

- 12  - 

ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจะดําเนินการนํามาสมทบโดยที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดสิงห์บุรี เห็นว่าประสบภัยมาก แนวคิดการหาทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน       อาจจะทําเป็นผ้าป่าการศึกษาและผ้าป่า 
ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม ซ่ึงสามารถดําเนินการได้  สมาชิกสภาเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ส่วน
นายกเทศมนตรีได้นําเรียนในเรื่องของการเลี้ยงพระในช่วงเช้าและจะมีอาหารสําหรับเลี้ยง
ประชาชน และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

ประธานสภาฯ   ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอการจัดกิจกรรมในวันที่  5 ธันวาคม  2554  
โดยจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารในช่วงเช้า  ช่วงบ่ายจะเป็นการเดินเทอดพระเกียรติ  และช่วง
ค่ํามีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  การแสดงบนเวที และมหรสพ  มีสมาชกิสภาท่านใดเสนอ
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญ 

ท่ีประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอความคิดเหน็เป็นอย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการดําเนนิการจัดกิจกรรมตามที่นายกเทศมนตรีไดเ้สนอ 
ท่ีประชุม   เห็นชอบการดาํเนินการจัดกจิกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นเอกฉนัท์ 
ปลัดเทศบาล   กราบขอขอบพระคุณทุกท่านในการเห็นชอบให้ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่  

5 ธันวาคม  2554  ซ่ึงขอแจ้งกําหนดการคร่าว  ๆ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี ้
เวลา 06.00 – 06.30  น. เริ่มงาน 
เวลา 07.00 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทําบุญเลี้ยงพระ 



เวลา 11.00  น.  พิธีมอบบ้านเทิดไท้ บรเิวณหมู่ท่ี 1  
เวลา  16.30 น.  การเดินเทิดพระเกียรติเริม่จากที่วัดศรีอุปลารามไป 

บริเวณสวนสาธารณะริมแมน่้ําแควใหญ่ 
   เวลา 19.19 น.          รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ชมการแสดงบนเวท ี

และมหรสพบรเิวณสวนสาธารณะริมแม่น้ําแควใหญ่ 
   การแต่งกายขอให้เป็นเสื้อสชีมพู  ช่วงเย็นขอให้เป็นเสื้อสีชมพูพระสังฆราช  ส่วนการตั้ง 

กองผ้าป่า จะดําเนินการอยา่งไร ขอความคิดเห็น 
ประธานสภาฯ   ตามที่เทศบาลจะมีการตั้งกองผ้าป่าเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้าํท่วม   จะดําเนินการอย่างไรขอเชิญสมาชิกสภาได้เสนอการดําเนินการ 
จ่าสิบเอกสมศกัดิ์ฯ  เสนอให้แยกเป็น 2 กอง ประกอบด้วย  ผา้ป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าํท่วมและ 

ผ้าป่าเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอการดําเนินการเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอการดําเนินการเปน็อย่างอื่น 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชมุในการเห็นชอบการดําเนินการจัดตั้งกองผ้าป่าเป็น  2  กอง 

          /ประกอบด้วย..... 
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ประกอบด้วย ผ้าป่าช่วยเหลอืผู้ประสบภัยน้ําท่วม และผา้ป่าเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา 
โรงเรียนวัดศรอีุปลาราม 

ท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการดําเนินการจดัตั้งกองป่าเปน็ 2 กอง 
นายจีรศักดิ์ฯ   ขอเสนอให้มีการแต่งกายชุดขาว ในช่วงค่ํา 
ประธานสภาฯ  การแต่งกายชุดขาวเป็นการเทิดพระเกียรตอิีกอย่างหนึ่ง จึงขอมติท่ีประชุมในการแต่ง

กายเครื่องแบบชุดขาวในการร่วมกิจกรรมช่วงค่ํา 
ท่ีประชุม    เห็นชอบการแต่งกายชุดเครือ่งแบบขาว จาํนวน 5  ท่าน  และไม่เห็นชอบในการแตง่

กายชุดเครื่องแบบขาว  จํานวน  6  ท่าน 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าในการแต่งกายร่วมกิจกรรมในช่วงค่ําให้มีการแต่งกายเป็นเสือ้สี 

ชมพูพระสังฆราช 
ท่ีประชุม   รับทราบการดาํเนินการ 
นายจีรศักดิ์ฯ   ขอเสนอให้มีการประชาสมัพันธ์การดําเนินการจัดกิจกรรมวนัที่  5  ธันวา  

เพื่อให้ประชาชนได้รับทางปา้ยไวนิลและเสียงตามสาย 
ปลัดเทศบาล  ท่ีผ่านมายังไมไ่ด้มีการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากยังไม่มีมติท่ีประชุมในการดําเนินการ

จัดกิจกรรมเปน็เช่นไร     ซ่ึงหลังจากได้มติท่ีประชุมแล้วจะดําเนินการประชาสมัพันธ์ตามมตท่ีิ
ประชุมให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อต่าง ๆ ต่อไป และ 
จะมีการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ทางเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอการดําเนินการเพิ่มเตมิหรือไม ่
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอการดําเนินการเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ   ตามที่ประชุมได้มีมติการดําเนินการจัดกิจกรรม 5ธันวาคม 2554 เป็นที่ 

เรียบร้อยแล้วนั้น   ขอให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมในกจิกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
นายจีรศักดิ์ฯ    4.2  การดําเนินการช่วยเหลือประชาชน  ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

4.2.1 เรื่องของไฟฟ้า     ตามที่ปลัดเทศบาลได้นําเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม จึง
ขอเสนอเนื่องจากชาวบ้านหลังบ้านนายหยู มีปัญหาในเรื่องของกระแสไฟฟ้า ท่ีประชุมมีมติ
อย่างไรไม่ทราบ  ฝากเรียนผู้บริหารให้ดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย  ซ่ึงมีปัญหาในเรื่องของไฟตก  หาก



มีงบประมาณส่วนที่เหลือให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

นายกเทศมนตร ี   ขอชี้แจงเพิ่มเตมิ เรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทกุท่าน   
ก่อนหมดวาระการดํารงตําแหน่ง     ได้ทําการพูดคุยกับทางการไฟฟ้าในการประเมนิ 
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการบรเิวณดังกล่าวเปน็เงินประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาท  ซ่ึง 

           /จากเดิม..... 
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จากเดิมไดเ้คยให้ทางการไฟฟ้าสํารวจค่าใช้จ่าย   เป็นเงนิประมาณสองแสนกว่าบาท  
ซ่ึงเกินกว่าที่ได้ทําการสํารวจ แต่ทางการไฟฟ้าทําการประเมินในส่วนของหม้อแปลง   
เทศบาลจะต้องดําเนินการเพิ่มหม้อแปลง    ซ่ึงชาวบ้านสํารวจไม่มีหม้อแปลง   แตเ่ทศบาล
ดําเนินการจะต้องมีหม้อแปลง ซ่ึงไฟฟ้ามองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ้านจัดสรร ซ่ึงขณะนี้ทางการ
ไฟฟ้าได้เปลี่ยนผู้บริหาร ในการดําเนินการที่ผ่านขอให้ยกเลิกบางทีอาจใช้เป็นหลังคาเรือนละ
ห้าหมื่นบาท ซ่ึงทางการไฟฟ้าได้รับปากและจะนําไปสํารวจ ขณะนี้กําลังประสานงานกับ
ทางการไฟฟ้า สัปดาห์หน้าจะทําการสํารวจ ซ่ึงค่าใช้จ่ายของทางเทศบาลอาจจะน้อยลง โดย
จะต้องให้ประชาชนเซ็นชื่อและดําเนินการใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

นายจีรศักดิ์ฯ   4.2.2 เรื่องของถนน บริเวณซอยบ้านนายเจ๊กต่อจากบ้านหมอภาวิดา  ซ่ึง 
ทาง ส.ส.สมชายจะทําการพจิารณาให้  ซ่ึงบริเวณบ้านนายเจ๊ก ได้ให้คุณชาตรีไปคยุกับ
เจ้าของ ผมคดิว่าลุงเจ๊กน่าจะยินดี ตัดตรงนั้นให้เป็นสี่แยกตรง เปิดให้ได้ระยะทาง 6 เมตร เพื่อ
เป็นการลดอุบตัิเหตุ ซ่ึงอาจจะต้องขยับเสาไฟให้พอกับสี่แยกขอนําเรยีนให้นายกเทศมนตรีได้
ทราบไว้  โดยคุณชาตรีได้คยุกับเจ้าของทีแ่ล้ว ซ่ึงเจ้าของยินดีให้ 

นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจงการดําเนินการบริเวณนี้มีความคิดเป็นอย่างนั้น    จํานวนบ้านที่มีอยู่ 
ไม่กี่หลัง  เส้นทางที่ท่านว่าได้มีการสํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ขอไปก่อนที่จะหมดวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ขณะนี้ทางหลวงชนบทได้ประสานงานซึ่งได้นําโครงการไปเข้าแผนของทาง
หลวงชนบท  ส่วนที่ขยายได้ทําการบอกกับชุมชนยินดีขยายให้ท้ังสองข้าง  ถ้ามีค่าใช้จ่ายยินดี  
ดูแล้วน่าจะขยายเป็น  6  เมตร  กองช่างได้ทําการสํารวจเป็น 5 เมตร และมีไหล่ทางทั้งสอง
ข้าง งบประมาณก่อสร้างประมาณสองล้านบาท หากได้รับงบประมาณจะดําเนินการต่อให้ชน
กันเลี้ยวขวาเข้าต้นตาล  ซ่ึงทางหลวงชนบทได้เสนอ 3 เส้นทาง และได้ทําเพิ่มครั้งหลังอีก1 
เส้นทาง ตามที่เทศบาลได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โดยได้เข้าแผนของทางหลวง
ชนบท จํานวน  4  เส้นทาง ประกอบด้วย หมู่ท่ี 8  จํานวน 2 เส้นทาง  , หมู่ท่ี 3 จํานวน 1 
เส้นทาง และหมู่ท่ี 1 จํานวน  1  เส้นทาง  ซ่ึงงบประมาณจะผ่านงบประมาณของ ส.ส.  

นายจีรศักดิ์ฯ  4.2.3 เรื่องของกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ 10% ของผู้
ท่ีใช้ไฟ สามารถใช้เป็นไฟสาธารณะได้หรอืไม ่

ปลัดเทศบาล  ในส่วนของค่าไฟของโรงสูบน้ําประปาเดือนละประมาณเจ็ดหมื่นบาท  สถานีสูบน้ําปี
ละหนึ่งล้านบาท แต่ทางการไฟฟ้าไม่ได้นาํมาคิดคํานวณ และในอุตสาหกรรมก็ไม่ได้นํามาคิด  
ซ่ึงที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าได้มีหนังสือแจง้มายังเทศบาลกรณีสิทธิการใช้ไฟฟ้า 
สาธารณะของเทศบาล ร้อยละ 10 ของหนว่ยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน 

         /อยู่อาศัย...... 
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 อยู่อาศัย       ซ่ึงเทศบาลเคยได้รับแจ้งว่าเทศบาลมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่ทางไฟฟ้ากําหนด แต่
เรื่องก็เงียบไปไม่มีการเรียกเก็บมายังเทศบาลแต่อย่างใด โดยพื้นฐานของประชาชนในการใช้
ไฟฟ้า เทศบาลจะไม่พอ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวยังหาข้อยุติไม่ได้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   4.2.4   เรื่องของการติดตั้งโคมไฟเพิม่เติม  ปัจจุบันทางเทศบาลได้ทําการ 
ติดตั้งโคมไฟตน้เว้นต้น ซ่ึงทางโค้งที่ห่างไกลจากชาวบ้าน ขอให้ติดตั้งไฟเพิ่มเติม จึงขอเรียน
ให้ผู้บริหารไดร้ับทราบ     หากทางเจ้าของบ้านประสงค์ท่ีจะตดิตั้งโคมไฟได ้

   หรือไม่  เทศบาลสามารถดําเนินการได้หรอืไม่ ขอใช้ไฟสาธารณะหรอืไม ่
นายกเทศมนตรี   ทางชาวบ้านมีความประสงค์จะออกโคมเป็นการมอบเป็นสาธารณะไม่น่าจะ 

มีปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จะติดตั้งเสา หลอดไฟ และโคมไฟ ทางการไฟฟ้าจะทําการ
ติดตั้งไฟเสาเว้นเสา ซ่ึงบริเวณบ้านตรงกลางจะบอกว่าไม่สว่าง หากต้องการจะต้องขออนุญาต
กับทางการไฟฟ้าทุกครั้ง การดําเนินการจะต้องใช้โคมไฟที่ได้มาตรฐานของทางการไฟฟ้า ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง  โดยจะใช้โคมไฟโคมยาวบริเวณสี่แยก โคมสั้นไว้ในซอย พยายามที่จะทําการ
ติดตั้งเพิ่มเติม บ้านห่างไกลกันต้องดูความจําเป็นอยากจะดูทุกที่  แต่จํากัดด้วยงบประมาณ ถ้า
ไฟฟ้าเป็นผู้ดําเนินการจะต้องเป็นมาตรฐานเกินกว่าอํานาจในการสั่งการ ซ่ึงจะพยายามดูให้
อย่างเต็มท่ี 

นายจีรศักดิ์ฯ   4.2.5 เรื่องของรางระบายน้าํ บริเวณซอยบ้านครูกุ๊ก ข้างบ้านลุงชัย  ตามท่ี 
เทศบาลได้ทําการปรบัระดบั    ซ่ึงโครงการสิ้นสุดบริเวณบ้านป้าตุ ๊  ณ   เวลานีเ้ป็นระยะเวลา
หลายปีแล้วยังมิได้ดําเนินการ   ซ่ึงปัจจุบันได้ให้พนักงานขุดดินส่วนที่ไหลขึ้นมา จึงขอนํา
เรียนผูบ้ริหารให้ใช้ทรายแล้วเทปูน 1 นิ้ว ฉาบหน้า ปรบัระดบัชั่วคราว เป็นการผลกัน้ํากลับมา
ยังตลาด  ซ่ึงจะมีการลงทุนประมาณหนึ่งหมื่นบาท   หากต่อขยายสามารถใช้รถขุดขึ้นมา ซ่ึง
ประชาชนได้รบัความเดือดรอ้นในส่วนนี้ 

นายกเทศมนตร ี   ปัญหาที่เกิดขึน้จะเทไปข้างหลัง หากท่านเข้าไปดบูริเวณบ้านป้าตุ๊ท่อจะโผล ่
ข้ึนมา  เพื่อให้ระดับน้ําต่ํา   ท่ีผ่านมาคณุบุญชูขอดินไว้เพื่อถม หมูบ่้านนายชัยจะสูง ตรง
บริเวณที่คณุจรีศักดิ์จะให้ดําเนินการนั้นจะให้ทางกองช่างไปดูความต่างกันส่วนของระดับสูง
กับระดบัต่ํา   จะไปขอด้านหน้าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ถ้าดําเนินการไม่ได้ต้องตดัถนนเป็น
เรื่องที่วางไว้   ต้องยอมรับการไม่ยินยอมของชาวบ้าน   ซ่ึงไม่สามารถดําเนินการได้  แต่จะให้
ทางกองช่างไปทําการสํารวจและประมาณการดําเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ   ทางนายกเทศมนตรีได้รบัเรือ่งและจะดําเนินการแก้ไขปญัหาต่อไป 
จ่าสิบเอกสมศกัดิ์ฯ  4.2.6 ถนนบริเวณหลังบ้านนายหยู อยากให้ดําเนินการวางท่อประปาให้ 

สมบูรณเ์นื่องจากบ้านมีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
              /นายกเทศมนตรี..... 
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นายกเทศมนตร ี  รับเรื่องดังกล่าวไว้ ในเรื่องของประปาจะให้ทางกองช่างทําการสํารวจ ซ่ึง 

ต้องดูขนาดของท่อที่วางเก่าด้วย 
นายจีรศักดิ์ฯ   4.2.7 กระจกเงาส่องทางที่ทางเทศบาลไดทํ้าการติดตั้งไว้บางจุดชํารุด จึง 

ขอให้แก้ไขคือบริเวณบ้านหมอองุ่น และสามแยกบ้านนางปุย  
นายกเทศมนตร ี   จะแจ้งทางกองช่างดําเนินการตรวจสอบเพื่อทําการแก้ไขต่อไป 
นายจีรศักดิ์ฯ  4.2.8 บริเวณบ้านป้าดํา  หมู่ท่ี  8  ทางเทศบาลได้ดําเนินการขยายถนน ปรากฏวา่ฝา

ท่อขวางทางเข้าบ้านอาจทาํให้เกิดอันตรายได้  ขอให้ปรับต่ําลง   โดยเจ้าของบ้านจะให้ช่าง
ดําเนินการเอง จึงขอทุบเพื่อปรับระดบั  เวลาเลี้ยวเข้าบ้านจะลําบากมาก จึงเรียนขอความ
อนุเคราะห ์

นายกเทศมนตร ี   จะให้กองช่างไปทําการตรวจสอบพื้นที ่



นายจีรศักดิ์ฯ  4.2.9  แม่ค้าบริเวณท่าน้ํา  ขอเสนอให้เทศบาลจัดทําลูกระนาดเป็นยาง สามารถเอา
ออกได้ขอ  2  ช่วง คือ บริเวณหน้าร้านนายเนียร และหน้าร้านนายเล็ก  

นายจีรศักดิ์ฯ  4.2.10 รางระบายน้ําเส้นบ้านลุงปุ้น  ก่อนถึงโรงสีบ้านผม รางระบายน้ําสกปรกไม่หมด
กลิ่น และมียุงจํานวนมาก ดินลงเป็นช่วง ๆ น้ําเสียก็ยังอยู่  เห็นควรเปลี่ยนแปลงฝาท่อให้เปิด
ได้ในบางช่วง เปิดให้น้ําได้ไหลออกได้บ้าง 

ปลัดเทศบาล  ขอขอบคุณ คณุจีรศักดิ์ฯ ท่ีได้นําปัญหา ซ่ึงพนักงานทํางานไม่เต็มท่ี ทําให้เกิดปัญหา
ของประชาชน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ดี มองถึงข้อบกพร่องของพนักงาน 

นายจีรศักดิ์ฯ   ไม่ใช่ข้อบกพรอ่งพนักงาน แต่เป็นแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
ปลัดเทศบาล  4.2.11  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ได้มี

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้เทศบาลตําบลหนองบัวได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต  ประจําปี   2554  โดย 

  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ  ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล  
300,000.-  บาท  ซ่ึงมีองค์กรที่ได้รับรางวัล  จํานวน  6 แห่ง  ส่วนวันในการรับโล่ทาง ป.ป.ช. 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบข้อมูลผลการดําเนินงานของเทศบาล 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายสมพงษ์ฯ  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทกุท่าน ในฐานะ

รองนายกเทศมนตรี  ดีใจทีไ่ด้ประชมุแสดงความรู้สึกแสดงถึงความเดือดร้อนของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหา ได้เสนอปญัหาและความเป็นมาโดยตลอด เรื่องของไฟฟ้า เสียงตามสาย ราง
ระบายน้ําจะได้หาแนวทางการแก้ไข ในฐานะรับผิดชอบงานด้านโยธา        
ตามที่ท่านไดน้ําเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องขอรับเรื่องไว้ในฐานะตําแหน่ง 

        /รองนายกเทศมนตรี..... 
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รองนายกเทศมนตรีจะดําเนนิการแก้ไขเพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  โดยท่านได้เก็บปัญหา
ซ่ึงเป็นประโยชน์    โดยจะได้รับคําแนะนาํและจะได้นําปัญหาดําเนินการแก้ไขได้ถูกจุด และขอ
เรียนให้ทราบว่าหากมีปัญหาอาจนําเรียนโดยตรงได้  เพื่อไป 
ทําการแก้ไขปญัหาให้ประชาชน     ขอให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีท่ีสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน ์
ของประชาชน    และผมตั้งใจทําให้เป็นประโยชน์ของเทศบาล    ขอนําเรียนผ่านประธานสภา
เทศบาลต่อไป 

นายกเทศมนตร ี  ในเรื่องต่าง    ๆ    เพื่อนสมาชิกได้สอบถาม  บางเรื่องได้ดําเนินการอยู่และ 
จะดําเนินการต่อไป    และรับที่จะประสานงานให้ได้งบประมาณมากที่สุดสิ่งสําคัญให้ 
มองถึงงบประมาณที่มีอยู่ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะทราบกันดี ในอนาคตต่อไปหลังจากสร้าง
สํานักงานใหม่เสร็จต้องมีภาระค่าใช้จ่ายและคิดว่าที่ผ่านมาได้ดําเนินการเกินศักยภาพของ
เทศบาล     เพื่อสนองความต้องการของประชาชนเป็น 
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงการดําเนินการของเทศบาลไม่เคยถูกตรวจสอบ
การทุจริตแต่อย่างใด  อํานาจหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของนายกเทศมนตรี ทางเราจะต้องยอมรับในสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านช่วยดูมาเพื่อนําเสนอให้ท่ีประชุม 
และอยากให้ตรวจสอบและดูแลมา   ควรเป็นไปตามลําดับขั้นตอน   โดยได้กําชับให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ในฐานะผู้บริหารจะรับเรื่องไว้และจะดําเนินการ ต้องทําให้
ชาวบ้านมีความสุขเกิดประโยชน์แก่ชุมชน ขอฝากให้สมาชิกสภาทราบและเป็นหูเป็นตาให้กับ
ผู้บริหาร    ซ่ึงจะได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทําและนําชื่อเสียงให้ชุมชน  สิ่งต่าง ๆ ในการร่วมมือ
ร่วมแรงของเราในการได้งบประมาณบริหารงาน ซ่ึงได้มาจากการรักใคร่สามัคคีกัน เราไม่หยุด
และจะดําเนินการต่อไป ขอนําเรียนให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 



ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
ท่ีประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชมุ  เวลา    12.10    น. 

 

(ลงชื่อ)      ปุญญศิา    สุขด ี       ผู้จดรายงานการประชุม        
             (นางสาวปุญญิศา    สุขด)ี            

                           หัวหน้าสาํนักปลัด 
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(ลงชื่อ)     สวนา     ลีนะกลุ       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นางสาวสวนา     ลีนะกุล) 

              ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 
 
 
 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    (ลงชื่อ)     มานพ     ชนะเลิศ 
     (นายมานพ     ชนะเลศิ) 
 
    (ลงชื่อ)     วิศาล    สามัคคธีรรม 
     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 
 
    (ลงชื่อ)    มลตา     ชัยเจรญิ 
     (นางมลตา     ชัยเจริญ) 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ)  วีระศักดิ์    นิ่มนวล 
        (นายวีระศักดิ์    นิ่มนวล) 
          ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 


