
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลหนองบัว 
สมัยสามญั    สมัยที่   ๒   ครั้งที่  ๑  ประจําปี   ๒๕๕๔ 

วันอังคารที่   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ    ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตาํบลหนองบัว 

-------------------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 
     ลําดับที ่               ชื่อ   -   สกุล        ตําแหน่ง                   ลายมือชื่อ 
 ๑. นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานสภาเทศบาล  สมพงษ์   หมื่นอาจยิ้ม 

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

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

๑๐. นายอนันต์ อินทร์ไทร สมาชิกสภาเทศบาล  อนันต์  อินทร์ไทร 
 ๑๑.     ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ร.ต.สุรชัย เกษมโศธน์ 
 ๑๒. นางวงษ์จันทร์ ประสงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  วงษ์จันทร์ ประสงค์ 
 ๑๓. นายชาตรี บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  ชาตรี  บัวทอง 
 ๑๔. ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ สัตยกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ด.ต.หญงิจันทร์เพ็ญ   สัตยกาญจน์ 
 ๑๕. จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  จ.ส.อ.สมศักด์ิ ชมวงษ์  
 ๑๖. นายจีรศักด์ิ ม่วงสุข  เลขานุการนายกเทศมนตร ี จีรศักด์ิ  ม่วงสุข 
 ๑๗.     นายวินัย           ศริิพันธ์            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            วินัย               ศริพัินธ์ 
 ๑๘.     นางสาวสวนา ลีนะกุล  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา สวนา  ลีนะกุล 
 ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 ๑. นางสมฤดี         เข็มเงิน            หัวหน้ากองคลัง                    สมฤดี                เข็มเงิน 
 ๒ นายบรรเทิง      บัวหลวง           หัวหน้ากองช่าง                     บรรเทิง             บัวหลวง 
 ๓. นายธนาคาร วิเศษสิงห์ นายช่างโยธา ๔          ธนาคาร             วิเศษสิงห์ 
          ๔.        นางสาวศิริพร ภู่สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ๖ ว         ศริิพร  ภู่สุวรรณ์ 

๕ นางสาวระพีพรรณ  ตันธนะชัย นักศึกษาฝึกงาน          ระพีพรรณ   ตันธนะชัย 
๖.      นางเต็มเดือน  ไกรเทพ  นักพัฒนาชุมชน ๕         เต็มเดือน   ไกรเทพ 
๗. นางสมแสน ปานรัตน์ บุคลากร ๖ ว          สมแสน  ปานรัตน์ 
๘. นางสาวปุญญิศา   สุขดี           หัวหน้าสํานักปลัด         ปุญญศิา      สุขดี 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมพงษ์     หมื่นอาจยิ้ม    ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม  ดังนี้ 

          /ระเบียบวาระที่  ๑..... 

 

 



 

-  ๒   - 

ระเบยีบวาระที่   ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ครั้งที่  ๑   

ประจําปี  ๒๕๕๔ 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําปี  ๒๕๕๔   
ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลตําบลหนองบัวซึ่งเป็นเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลหนองบัว  สมยัวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ ประจําปี   ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบแล้ว  มที่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือ 
ตัดทอนข้อความใดหรือไม ่

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุมในการ 

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองบัว  สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
 ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประธานสภาฯ   วาระนี้เป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ส่วน 

รายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอเชิญนายกเทศมนตร ี
นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วาระที่ ๓ นี ้เป็น 

การโอนงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายประปาและเทศบาล  ซึ่งในส่วนรายละเอียดของการโอน 
งบประมาณ ขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาล ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ในการโอน 
งบประมาณรายจ่าย  เทศบาลฯ  ได้มีความจําเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
ในส่วนของกิจการประปาและเทศบาล   ดังนี้ 
 ๓.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ ของฝ่ายประปา  

      สืบเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
 ได้ต้ังงบประมาณในการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่มิได้ต้ังงบประมาณในการซื้อเครื่องพิมพ์ 
 เนื่องจากทางเทศบาลเห็นว่าสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่ทางเทศบาลฯ มีอยู่ได้  แต่ 
ปรากฏว่าปัจจุบันเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน      จึงจําเป็นจะต้องมีการจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ์เพิ่มเติม   โดยฝ่ายประปา  มีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณในการจดัซื้อ 
เครื่องพิมพ์จากเงินสํารองจ่าย  รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณตามบันทึกข้อความ  ของ 
กองคลัง   ฝ่ายประปา  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เรื่อง  เงินคงเหลือ ประเภทเงิน 
สํารองจ่าย   ได้แจ้งรายละเอียดงบประมาณคงเหลือในสว่นของเงินสํารองจ่าย     จํานวน  
๒๔๐,๒๐๐.- บาท   ซึ่งงบประมาณของฝ่ายประปากับเทศบาลจะแยกออกจากกัน   ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ  ๒๗  ระบวุ่า  

        / การโอน.... 
 
 
 
 



 
 

-  ๓   - 

การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครภัุณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ฝ่าย 
ประปา จึงขอโอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  จาํนวน ๑ เครื่อง  ราคา ๓,๗๐๐.- บาท     
ย่ีห้อ  HP รุ่น HPLASERJET PRO P ๑๑๐๒ มีคุณสมบัติดังนี้ 
 - พิมพ์ดํา ๑๘ แผ่นต่อนาท ี
 - ความละเอียด  ๖๐๐ x ๖๐๐  dpi 
 - หน่วยความจํา ๒ MB 
 - เชื่อมต่อด้วย USB ๒.๐ 
โดยขอโอนงบประมาณจากเงินสํารองจ่าย   จํานวน  ๓,๗๐๐.-  บาท   ทําให้เงินสํารองจ่ายมี 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน ๒๓๖,๕๐๐.- บาท จงึขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
และพิจารณา 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงขอเชิญ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดมขี้อสงสัยหรือข้อซกัถาม  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให ้

ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในส่วนของ 
ฝ่ายประปา  จากเงินสํารองจ่าย   เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์   จํานวน   
๑ เครื่อง  งบประมาณ  ๓,๗๐๐.- บาท   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๔  ในส่วนของฝ่ายประปา  ของเงินสํารองจ่าย เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ์   จํานวน  ๑ เครื่อง  งบประมาณ  ๓,๗๐๐.- บาท   

ปลัดเทศบาล   ๓.๒  การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ของเทศบาล   
       สืบเนื่องจากเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

ได้ต้ังงบประมาณในการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่มิได้ต้ังงบประมาณในการเครื่องพิมพ์  ซึ่ง 
มีเหตุผลเช่นเดียวกับฝ่ายประปาเทศบาลจึงจําเป็นต้องโอนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์   
จํานวน  ๑  เครื่อง โดยขอให้ท่านดูตามบันทึกข้อความของกองคลัง  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๔  เรื่อง  เงินคงเหลือ ประเภทเงินสํารองจ่าย  ได้แจ้งรายละเอียดงบประมาณคงเหลือใน 
ส่วนเงินสํารองจ่าย ของเทศบาล  จํานวน  ๒,๖๖๐,๒๗๐.- บาท เทศบาลจึงมีความประสงค์ที่ 
จะโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  จํานวน ๑ เครื่อง ราคา   
๓,๙๐๐.- บาท จากเงินสํารองจ่าย ตามระเบียบฯ เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  ซึ่งการจัดซื้อเครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติดังนี้ 
 - เครื่องพิมพ์ พร้อมชุดแท้ง ปริ้น สแกน ถา่ยเอกสาร 
 - พิมพ์ส ี ๒๗  แผ่นต่อนาท ี
 - พิมพ์ขาวดํา ๓๓ แผ่นต่อนาที 
 - ความละเอียด  ๑,๒๐๐ x ๖,๐๐๐  dpi 
 - ถ่ายเอกสารสี ๒๐ แผ่นต่อนาที 
 - ถ่ายเอกสารดํา ๒๒  แผ่นต่อนาที 
 
        / - สแกน...... 

 
 
 



 
 
 

-   ๔   - 

 - สแกนที่ความละเอียดสูงสุด ๑๙,๒๐๐ X ๑๙,๒๐๐ dpi    
  - หน่วยความจํา ๓๒ MB 

 ซึ่งขอโอนงบประมาณจากเงินสํารองจ่าย จํานวน ๓,๙๐๐.- บาท ทําให้เงินสํารองจ่าย 
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๒,๖๕๖,๓๗๐.-  บาท  จึงขอนําเรียนให้ทีป่ระชุม 
ได้รับทราบและพิจารณา 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  ขอเชิญ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดมขี้อสงสัยหรือข้อซกัถาม   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให ้

ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   ในส่วนของ 
เทศบาลจากเงินสํารองจ่ายเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ในการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ  ๓,๙๐๐ - บาท   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๔ ในส่วนเทศบาลจากเงินสํารองจ่ายเพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์    
จํานวน  ๑  เครื่อง  งบประมาณ  ๓,๙๐๐.- บาท   

 ๓.๓  การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ในการดาํเนินการโครงการ 
ก่อสร้าง 

  ตามท่ีที่ประชุมได้มีการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไปแล้ว   
งบประมาณ  ๓,๙๐๐.- บาท   จากเงินสํารองจ่าย  ทําใหง้บประมาณในส่วนของเงินสํารองจ่าย 
มีงบประมาณคงเหลือ  ๒,๖๕๖,๓๗๐.- บาท      ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาจึงได้จัดทําโครงการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จํานวน ๔ โครงการ และในการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่หมวดคา่ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตามระเบียบฯ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเหมือนกับ 
วาระที่  ๓.๑  และ ๓.๒   จึงขอนําเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเสนอ  จํานวน  ๔  
โครงการ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา  ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๑   
(บริเวณบ้านนายพะยอม   นลิน้อย)  หมู่ที ่ ๑   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๒๓  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ท่อน  
งบประมาณ ๕๕๓,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสุขเจริญธรรม 
ซอย ๒ และ ซอย ๓ หมูท่ี่ ๘ กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๓๕  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร   
งบประมาณ ๖๕๗,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายเทศบาล   ๑๗/๑  
(ที่ดินนางบุญ   สุขเอี่ยม)  หมู่ที่   ๘   กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร   
และกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๕๒  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๒ จุด จุดละ ๖ ทอ่น งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐.- บาท   

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายเทศบาล   ๑๔/๓  

/ บ้านร้อยตรี..... 
 
 



 
 
 
 

-  ๕    - 

(บ้านร้อยตรีอาคม  จันทสิทธ์ิ)  หมูท่ี่ ๘ กว้าง ๔  เมตร  ยาว ๒๒๘  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร 
งบประมาณ  ๕๖๑,๐๐๐.-  บาท  

    รวมทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงินจํานวน ๒,๒๗๕,๐๐๐.- บาท  ถ้าโอนลดงบประมาณ  
จะมีเงินสํารองจ่ายคงเหลือ ๓๘๑,๓๗๐.- บาท จึงขอนําเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 
คุณอนันต์ฯ   เรียนประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  เนื่องจาก 

บริเวณบ้านสวนพฤกษา เวลาฝนตกน้ําจะท่วมประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จึงขอเสนอ 
ให้ดําเนินการโครงการขุดลอกห้วยหอยกาบ   บริเวณบ้านสวนพฤกษา  เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนของประชาชน 

ปลัดเทศบาล  ในการดําเนินการโครงการดังกล่าว จะดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณในส่วนของ 
งบซ่อมแซม  และทางกองช่างได้ประสานติดต่อรถแบ็คโฮกับผู้รับจ้าง    ซึ่งอยู่ระหว่างการ 
ดําเนินการและทางเทศบาลได้จัดทําโครงการขุดลอกห้วยหอยกาบ บริเวณบ้านสวนพฤกษา 
ไปยังสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในการขอรบัการสนับสนนุงบประมาณการ 
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 
คุณอนันต์ฯ  และอีกโครงการที่สําคัญ คือบริเวณกม. ๑๐ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการ 

ได้รับความช่วยเหลือ 
หัวหน้ากองช่าง   กรณีบริเวณดังกลา่ว ทางเข้าหมู่บ้าน  ม ี ๒ โครงการ จะเป็นโครงการของ ดร.พยนต์  

และอีกโครงการเป็นของอาจารย์จริยา ซึ่งได้ดําเนินการเป็นบ้านจัดสรร คอื ในการดําเนินการ 
จะต้องดูว่าทางเข้าอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรรหรือไม่ หากถ้าอยู่ในบ้านจัดสรรเจ้าของจะต้องเป็น 
ผู้ดําเนินการเอง ตามระเบียบการจัดสรร  แต่ถ้ามิได้นําทางเข้าเป็นการจัดสรรจะต้องมีเอกสาร 
มาย่ืนกับทางเทศบาลเพื่อแสดงว่าเป็นทางสาธารณะ เทศบาลฯจึงจะสามารถดําเนินการก่อสร้าง 
ให้ได้  แต่ปัจจุบันทางเทศบาลฯ ยังมิได้รับเอกสารแต่อย่างใด 

นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีการก่อสร้างถนนบริเวณ กม.๑๐ ได้พยายามพูดคุยหลายครั้ง 
   กับเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร  ว่าทางเข้าและทางออกอยู่ในการจัดสรรหรือไม่   ซึ่งจากที่ 

ได้คุยหลายฝ่ายเป็นการเปิดทางเข้าโครงการเท่านั้น  โดยได้ทําการแจ้งประสานกับอาจารย์ 
จริยาในการเปิดเส้นทางอื่น   ซึ่งตามระเบียบของการจัดสรร จะต้องทําการปลูกอาคารและ 
สาธารณูปโภค แล้วยกให้กับทางเทศบาล   เทศบาลจึงจะสามารถเข้าไปดูแลได้ ซึ่งปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างผู้ประกอบการดําเนินการ    เทศบาลฯ   จึงยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการให้ได้   
กรณีเดียวกับบ้านบัวหลวง   ซึ่งยังไม่ได้ตัดถนนให้กับทางเทศบาล อยู่ระหว่างการประสาน 
งานกับผู้ประกอบการว่าเป็นถนนเข้าโครงการหรือไม่     โดยยังไม่เป็นถนนสาธารณะคงจะ 
ต้องไปศึกษา โดยอาจต้ังงบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณหน้า  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้รับฟังคําช้ีแจงของหัวหน้ากองช่างและนายกเทศมนตรี    การดําเนินการ 
ดังกล่าวเป็นปัญหาด้านเอกสารสิทธ์ิในที่ดินและเจ้าของที่ดิน      มีท่านใดมีข้อซักถามหรือ 
ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

        / จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ.... 
 
 



 
 
 

 

-  ๖   - 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะบ้านนายเจ๊ก    ขอให้เทศบาลช่วยดูแล  
เนื่องจากปัจจุบันสายไฟระโยงระยาง 

นายกเทศมนตรี   จากเดิมได้ทราบว่าบริเวณนั้นประชาชนได้เข้าช่ือให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางการไฟฟ้ามองว่าเป็นบ้านจัดสรร ทําให้ประชาชนต้องเป็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่ายในการลงหม้อแปลงและค่ากระแสไฟฟ้าเอง   โดยจะได้คุยกับทางการไฟฟ้า ว่า 
เป็นการลงหม้อแปลงแรงต่ําได้หรือไม่    ถ้าจะให้เทศบาลเป็นผู้ออกค่าหม้อแปลงจะต้อง 
ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และทางการไฟฟ้าจะไม่ยอมดําเนินการให้ ซึ่งได้ให้ทางกองช่าง 
ได้ออกไปสํารวจความยาว เพื่อจะทําการประสานกับทางไฟฟ้าในการดําเนินการ ซึ่งหาก 
ทางเทศบาลจะดําเนินการจะทําได้โดยการให้แสงสว่างเทา่นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อยุติ 
ต่อไป 

จ.ส.อ.สมศักด์ิฯ   กรณีดังกล่าวชาวบ้านยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให ้
ปลัดเทศบาลฯ   การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถดําเนินการได้  จะต้องมีหนังสือยืนยันจากทาง 

การไฟฟ้า โดยจะให้ทางกองช่างได้จะทําหนังสือถึงการไฟฟ้าในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งอาจจะทํา 
การต้ังงบประมาณในการดําเนินการในปีหน้าได้ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบของการดําเนินการจะต้องเป็นไปตาม 
ขั้นตอนและถอืว่าเป็นเรื่องที่ดีในการทํางาน เพื่อให้การทาํงานเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในพิจารณาทีค่วามเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พ.ศ. ๒๕๕๔  จากเงินสํารองจ่าย  จํานวน  ๒,๒๗๕,๐๐๐.- บาท  เพื่อดําเนินการโครงการ 
จํานวน  ๔  โครงการที่คณะผูบ้ริหารได้เสนอ  ประกอบด้วย 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๑/๘ ซอย ๑   
(บริเวณบ้านนายพะยอม   นลิน้อย)  หมู่ที ่ ๑   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๒๓  เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๖ ท่อน  
งบประมาณ ๕๕๓,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสุขเจริญธรรม 
ซอย ๒ และ ซอย ๓ หมูท่ี่ ๘ กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๓๕  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร   
งบประมาณ ๖๕๗,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     สายเทศบาล   ๑๗/๑  
(ที่ดินนางบุญ   สุขเอี่ยม)  หมู่ที่   ๘   กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร   
และกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๕๒  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๒ จุด จุดละ ๖ ทอ่น งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐.- บาท   

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายเทศบาล   ๑๔/๓  
(บ้านร้อยตรีอาคม  จันทสิทธ์ิ)  หมูท่ี่ ๘ กว้าง ๔  เมตร  ยาว ๒๒๘  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
งบประมาณ  ๕๖๑,๐๐๐.-  

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๕๔  จากเงินสํารองจ่าย จํานวน   ๔ โครงการ  งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐.- บาท  

                        / ระเบียบ....... 



 

 

 

-  ๗   - 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น     ๆ 
ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เสนอหรือไม่  ขอเชิญ 
    ๔.๑  การจ่ายขาดเงนิสะสม   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นายกเทศมนตรี    ในวาระนี้จะเป็นการขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
    รายละเอียดการดําเนินการขอให้ปลัดเทศบาลได้ช้ีแจง 
ปลัดเทศบาล          ในฐานะปลัดเทศบาลขอชี้แจงรายละเอียดของการจ่ายขาดเงินสะสมขอให้ 

ทุกท่านได้ดูเอกสารตามบันทึกข้อความ จากกองคลัง ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
เรื่อง เงินสะสม   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔    ได้แจ้งเงินสะสม  ประจําปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้   โดยได้หักตามระเบียบไว้แล้ว    
มีจํานวนเงิน ๓,๑๐๙,๘๘๒.๓๐ บาท และระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นอํานาจ 
ของสภาท้องถิ่น   ยกเว้นกรณีเป็นเงินสวัสดิการของพนักงาน  เช่น เงินเดือนต่าง ๆ  
คณะผู้บริหารสามารถใช้เงินสะสมได้ และผู้บริหารจงึขอเสนอโครงการ เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน  จํานวน  ๔  โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการวางท่อระบายน้ํา สายเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๒ ขนาดทอ่คอนกรีต 
เสริมเหล็ก เสน้ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๓๒๐ เมตร งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐.- บาท  

๒. โครงการถนนก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๔ (บริเวณอู่จรญั) 
หมู่ที่  ๑  กว้าง  ๕  เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จํานวน ๒ จุด รวม  ๑๔  ท่อน งบประมาณ  
๑,๔๐๔,๐๐๐.- บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านบัวหลวงหมู่ที่ ๓   
กว้าง  ๖ เมตร  ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐.- บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่บ้านท่าช้างพัฒนา 
ซอย ๓ หมู่ที ่ ๑ กว้าง  ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ  
๒๑๓,๐๐๐.- บาท 

  งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น ๓,๐๒๔,๐๐๐.- บาท ทําให้มีเงินสะสม 
คงเหลือ  จํานวน  ๘๕,๘๘๒.๓๐  บาท  จึงขอนําเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมในการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม ่
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดมีขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเหน็ชอบการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบประมาณ ๓,๐๒๔,๐๐๐.- บาท เพื่อดําเนินการโครงการจํานวน  
 ๔  โครงการทีค่ณะผู้บริหารได้เสนอ  ประกอบด้วย 

๑. โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายเทศบาล ๑ หมู่ที่  ๒  ขนาดท่อคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เสน้ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางวีคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ยาว ๓๒๐ เมตร งบประมาณ ๘๖๐,๐๐๐.- บาท  

๒. โครงการถนนก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๔ (บริเวณอู่จรญั) 
หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าน 

        / ศูนย์กลาง...... 
 



 
 
 
 

-  ๘     - 

ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร  จํานวน ๒ จุด รวม ๑๔ ท่อน งบประมาณ  ๑,๔๐๔,๐๐๐.- บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านบัวหลวง หมู่ที่ ๓   

กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕๒  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ ๕๔๗,๐๐๐.- บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่บ้านท่าช้างพัฒนา 

ซอย ๓ หมู่ที ่๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐.- บาท 
ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
   ๒๕๕๔  จากเงินสะสม  จํานวน   ๔  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๐๒๔,๐๐๐.- บาท 

ปลัดเทศบาล   ๔.๒  การขออนุมัติจ่ายเงินอดุหนุนให้หน่วยงานอืน่  
       ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัวได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะขาม  

ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจา้งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองกาญจนบุรี แห่งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ดําเนินการของศูนย์ดังกล่าว  เช่น  ค่าวัสดุสาํนักงาน ค่ากระแสไฟฟ้า เนื่องจากเทศบาลจะต้อง 
ใช้ศูนย์จัดซื้อจดัจ้างในการรับซองและเปิดซองสอบราคาต่าง  ๆ  เทศบาลฯ จึงจะต้องอุดหนุน 
งบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติในการโอนงบประมาณดังกล่าวเพื่อ 
อุดหนุนจากเงินสํารองจ่ายแล้ว  จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔  
และในการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการ 
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลฯ ได้จัดส่งเอกสารเพื่อ 
ขอรับความเห็นชอบในการอุดหนุนหน่วยงานอื่น เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรยีบร้อย 
แล้ว และในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ  
ระบุว่า  การจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗  (๘)  หมวดเงินอุดหนุน   และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เทศบาลจะกระทําได้   เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
แล้วจึงขออนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารสว่นตําบลท่ามะขามในการดําเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมือง 
กาญจนบุรี  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท  จึงขอนําเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ    

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ทําการชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองกาญจนบุรี   
จํานวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท  ใหห้น่วยงานอื่น มีท่านใดมีข้อซกัถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 

จํานวน   ๒๐,๐๐๐.-  บาท  ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะขามในการดําเนินการของ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ   อําเภอ 
เมืองกาญจนบุรี   

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์การจ่ายเงินอุดหนุน  จํานวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท  ใหกั้บ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะขาม ในการดําเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรอืการ 
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองกาญจนบุรี   

                    / ประธานสภา....  
 
 



 
 
 
 

-  ๙    - 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  เสนอเพิ่มเติมหรือไม ่  

ปลัดเทศบาล   ๔.๓  การดําเนินการเกี่ยวกับเงนิกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อก่อสร้าง 
สํานักงานเทศบาลแห่งใหม ่

        ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัว ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมกิจการ 
เทศบาล จํานวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อใช้ในการก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อย 
แล้ว  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขายซองสอบราคาเป็นการสอบราคาแบบอิอ๊อกชั่น การดําเนินการ 
ดังกล่าวเทศบาลได้ลงในเว๊ปไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทีส่นใจได้รับทราบ โดยมีผู้รับเหมามาซื้อ 
ซองเป็นจํานวนมาก ราคาขายแบบชุดละ ๓๐,๐๐๐.- บาทและในการซื้อซองสอบราคาผู้รับเหมา 
จะต้องมีใบรับรองผลงานพื้นโพเซชั่น เป็นพื้นไม่มีคาน  และต้องนําคู่สัญญามายื่นในวันที่ซื้อซอง 
ด้วย   การระบุผลงานดังกล่าวได้ประสานกับ  สตง.   แล้วไม่ได้เป็นการปิดกันการเสนอราคาแต่ 
อย่างใด  แต่จะเป็นประโยชน์ทางราชการ  จึงขอนําเรียนการดําเนินการเบื้องต้นให้ที่ประชุมได้ 
รับทราบ  

ประธานสภา   มีสมาชิกสภาทา่นใดมีข้อสงสยัหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่ปลัดเทศบาล 
ได้แจ้งให้ทราบหรือไม่    

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น       
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล โดยเฉพาะกองคลังที่ได้ให้ตัวเลขเกี่ยวกับ 

งบประมาณในการดําเนินการต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด    เป็นชื่อเสยีงและเป็นผลงาน 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  และส่วนกองช่างในการออกไปสํารวจได้มีโครงการออกมา จํานวน  
๘ โครงการ เปน็การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน  และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี  

ปิดการประชมุ  เวลา   ๑๕.๑๐   น. 

(ลงชื่อ)      ปุญญิศา     สุขดี     ผู้จดรายงานการประชุม        
                              (นางสาวปุญญิศา     สุขดี)                                                      

                                                       หัวหน้าสํานักปลัด    

(ลงชื่อ)       สวนา   ลีนะกุล        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวสวนา   ลีนะกลุ)   

                                          ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว/ เลขานุการสภา 

 

 

 
 
 



 
 

-   ๑๐    - 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)           จันทร์เพ็ญ    สัตยกาญจน ์      
     (ดาบตํารวจหญิงจันทร์เพ็ญ    สัตยกาญจน)์  
   

(ลงชื่อ)    วิศาล     สามัคคีธรรม 
     (นายวิศาล     สามัคคีธรรม) 
                  

(ลงชื่อ)       วงษ์จันทร์    ประสงค ์               
     (นางวงษ์จันทร์    ประสงค์) 
 
 
 
                สมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม 
         (นายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม) 
             ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


