
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ท่ี  5 เมษายน  2562   เวลา  08.30 น. 

ณ  อาคารพอเพียง 1 

---------------------------------- 

     ผู้มาประชุม 

  ล าดับที ่      ชื่อ  -  สกุล           ต าแหน่ง   

      1.   นายแทน  โหรา   ประธานสภาเทศบาล 

      2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์  รองประธานสภาเทศบาล 

      3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

      4. นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล  

      5.  นายจีรศักดิ์      ม่วงสุข   สมาชิกสภาเทศบาล    

      6. นายวิศาล          สามัคคีธรรม         สมาชิกสภาเทศบาล  

      7. นางมลตา  ชัยเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาล  

      8. นายมานพ                  ชนะเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

      9. นายต้น            วงษ์เพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล   

    10. จ่าสิบเอกสมศักดิ์    ชมวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   

    11. ร้อยตรีมนัส       แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล   

    12. ร้อยตรสีุรชัย      เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล   

    13. นางสาวปุญญิศา สุขดี              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1.  นายกิตตริักษ์   อยู่บุญมี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       2. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       3.  นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       4.  นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข  

.      5.  นางสาวอัญชลี  จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

       6.  นางนภิา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

       7. นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

       8. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

       9. นายสุจนิต์  พุฒเอก   คนงานทั่วไป 

       10. นายวิทยา  ม้าวงษ์   พนักงานผลติน้ าประปา 

       11. นางสาววรรณพร  แซ่อึง้   นักศึกษาฝกึงาน 

                    

         /12.นางสาวธรรมศร...... 
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    12. นางสาวธรรมศร ภูโต   นักศึกษาฝกึงาน  

    13. นายสมบัติ  ศริิพันธ์   พนักงานจดมาตรวัดน้ า   

    14.  นายสราวุธ  บ่อสะอาด  คนงานทั่วไป 

    15.  นายสุเมธ  ไตรธรรม  เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 

    16.  นายไกรเทพ  วังงาม   คนงานทั่วไป 

    17. นางชฎารัตน์    คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ  

    18. นายบรรเทิง           บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

     เปิดประชุมเวลา   08.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปยังอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา          

ข้อราชการเร่งด่วน  ในส่วนรายละเอียดขอใหเ้ลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการสภา   ตามที่สภาเทศบาล  ได้รับแจง้เทศบาลต าบลหนองบัว โดยปลัดเทศบาล 

   ต าบลหนองบัวปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มีความประสงคท์ี่จะน าเรื่องเข้าที่ประชุม 

   เพื่อท าการพิจารณาเร่งดว่น เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับแจง้จากองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัว  ขอความอนุเคราะหต์ิดตั้งมเิตอร์ (ช่ัวคราว) ระบบประปา 

ขนาด 2 นิ้ว บริเวณหมู่ที่  6 ต าบลหนองบัว  ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า

อุปโภคบริโภค  ประกอบกับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน         

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36(2) ก าหนดว่า กรณี

เทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง

เทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรอืสมาชิกสภาเทศบาล        จ านวน

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ ในต าแหน่ง    อาจท า                  

ค าร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ  เมื่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมสภาวิสามัญได้ สมัยประชุมให้มี

ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด  สภาเทศบาลต าบลหนองบัว จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล

หนองบัว  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 มีก าหนด 15 วัน 

นับตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป  เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว          ซึ่ง

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แจง้ประกาศอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  เรื่อง เรียกประชุม 

 

   /สภาเทศบาล.... 
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สภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2562 

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  ซึ่งได้มีการอนุมัติให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ 

รายละเอียดตามประกาศอ าเภอเมืองกาญจนบุรีที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

แล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม  2561 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้จัดส่งรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวสมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  

ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. ใหก้ับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        

ได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความใดหรอืไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมตทิี่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  ลงวันที่   3  ธันวาคม   2561 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 

9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร   

7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ  9.รอ้ยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจง้จากเทศบาลต าบลหนองบัว มีความประสงค์       

ที่จะโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์       

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 1 รายการในการจัดซื้อเครื่องบันทึก

ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ในส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการชีแ้จง   

เลขานุการสภา   เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับแจง้จากเทศบาลต าบลหนองบัว 

มีความประสงคท์ี่จะโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ ์ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  1 รายการ ในการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล 

การเดินทางของรถ (GPS) งบประมาณ 7,500บาท  ซึ่งในการด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

                    /ท้องถิ่น.... 
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ท้องถิ่น   พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  4 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย          

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในการ

โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี ้ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

สภาเทศบาลจงึน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการได้ช้ีแจงระเบียบในการด าเนินการโอนงบประมาณดังกล่าว 

     ในส่วนของรายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอเชญิปลัดเทศบาลช้ีแจงตอ่ไป 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

  ในระเบียบวาระที่ 3  เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  

 หมวดค่าครุภัณฑ ์เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ส าหรับ 

  สาเหตุที่ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากเทศบาลได้น า

 รถบรรทุกน้ าหมายเลขทะเบียน 81-7514 ไปส านักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

 เพื่อต่อทะเบียนรถประจ าปี แตไ่ด้รับแจง้จากทางขนสง่ว่า รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 

     10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตัง้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จงึจะสามารถ 

  ต่อทะเบียนประจ าปีได้  และส าหรับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ให้ท าการตดิสติ๊กเกอร์ 

         จงึจะสามารถต่อทะเบียนรถประจ าปีได้เชน่กัน  ส าหรับรถบรรทุก 6 ล้อของเทศบาล 

  ต าบลหนองบัวมีทั้งหมด 7 คัน ที่ตอ้งท าการติดสติ๊กเกอร์  ซึ่งในเรื่องการตดิตั้ง 

  ระบบ GPS ได้สอบถามไปยังส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิและได้รับค าตอบว่า 

   ในการด าเนินการตดิตั้งระบบ GPS มีราคาเกิน 5,000 บาท และมีอายุการใชง้าน 

  เกินกว่า 1 ปี ถึงแม้วา่จะไม่มกีารก าหนดไว้ในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ก็ใหถ้ือว่าเป็น 

  ครุภัณฑ ์ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองบัว มีรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป  อยู่จ านวน  

2 คัน คือ รถบรรทุกน้ า จ านวน  12,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน  81-7514  

ซึ่งซือ้มานานแลว้ยังไม่ได้ตดิตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)    

และรถบรรทุกน้ า จ านวน 14,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน  83-0580  คันที่ 

ซือ้ใหม่ ซึ่งทางบริษัทได้ตดิตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) มาให้ 

เรียบร้อยแลว้ตั้งแตต่อนจัดซือ้  ท าให้ยังมรีถบรรทุกน้ า  หมายเลขทะเบียน 

81-7514 ที่ยังไม่ได้ตดิตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จงึมคีวาม 

จ าเป็นในการตดิตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)  โดยจะมี           ค่า

อินเทอร์เน็ตที่ทางเทศบาลจะต้องช าระเป็นรายปี  ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถตั้งไว้ใน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 

 /งบประมาณ.... 



- 5 - 

งบประมาณ  7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคาท้องถิ่น                  

โดยการสอบราคาของงานพัสดุเทศบาล  และขอโอนลดงบประมาณจากกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   แผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ  

งบประมาณตั้งไว้  2,400,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน  2,400,000 บาท       ขอ

โอนลดงบประมาณ  7,500 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  2,392,500 

บาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ  มีเพียงพอส าหรับการจ่ายค่า

รถบรรทุกขยะได้ตามสัญญา   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด ขอมติ 

ที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่ ของส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 

ฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง   

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) งบประมาณ  7,500 บาท  

(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ งบประมาณตั้งไว้ 2,400,000 บาท งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน  2,400,000 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 7,500 บาท งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน  2,392,500 บาท 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  1 รายการ ในการจัดซือ้ 

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) งบประมาณ 7,500 บาท (เจ็ดพัน- 

หา้ร้อยบาทถ้วน)  จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 

3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  4. นางมลตา    ชัยเจริญ    5.นายมานพ  ชนะเลิศ   

6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ   

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง การพิจารณาการติดตั้งมิเตอร์ (ช่ัวคราว)  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

    ของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  การพิจารณาการตดิตั้งมิเตอร์ (ชั่วคราว)  เพื่อ 

  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

  ขอเชญิปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง 

          /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ส าหรบัในระเบียบวาระที่ 4 เนื่องจากได้รับแจง้จากองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองบัว ในเรื่องการขอพิจารณาติดตัง้มิเตอร์ช่ัวคราว เพื่อเป็นการ 

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหนังสอืองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ที่ กจ  75001/223 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะหต์ิดตั้ง 

มิเตอร ์(ชั่วคราว)  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้วยในปัจจุบัน 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว ได้ประสบปัญหาการขาดแคลน 

น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้บรรเทาปัญหา 

เบือ้งตน้ด้วยการน ารถบรรทุกน้ าไปแจกจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา 

   แตก่็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากรถบรรทุกน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

   มีจ านวน 1คัน และจุน้ าได้เพียง 6,000 ลิตร และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

   ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่  ระบบการผลิตน้ าประปาของเทศบาลต าบลหนองบัว 

               มีศักยภาพและมาตรฐานสูง  อกีทั้งพืน้ที่ของหมู่ที่ 6 ก็ติดต่อกับพืน้ที่หมูท่ี่ 8 ซึ่งเป็น 

   เขตพื้นที่บริการน้ าประปาของเทศบาลต าบลหนองบัว  ดังนั้น องค์การบริหารส่วน 

   ต าบลหนองบัวจึงขอความอนุเคราะหต์ิดมเิตอร์ระบบประปาของเทศบาลต าบล 

    หนองบัว  ขนาด 2 นิว้ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชน หมูท่ี่ 6  

ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวยินดีรับผดิชอบค่าใช้จ่ายตามที่เทศบาลต าบลหนองบัวเรียกเก็บ ทั้งหมดนี้ 

จึงเป็นสาเหตุที่ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันนี้  

ต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตน้ าประปาแจ้งยอดผู้ใช้น้ าในปัจจุบันของเทศบาลต าบล

หนองบัวว่ามีจ านวนทั้งหมดกี่ราย 

นายวิทยาฯ   ผูใ้ช้น้ าประปาทั้งหมดในขณะนีม้ีจ านวน  2,430 ราย 

ปลัดเทศบาล  ขอให้ทางผู้อ านวยการกองชา่งได้ชีแ้จงเกี่ยวกับแนวโน้มในเรือ่งจ านวนบ้าน 

ทีจ่ะปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวที่จะมีเพิ่มขึน้ เพื่อประกอบการพิจารณา 

นายบรรเทิงฯ   เรื่องของแนวโน้มที่จะมีการปลูกสร้างบ้านใหม่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

ผูอ้ านวยการกองช่าง มีโครงการจัดสรรบริเวณบ้านบัวหลวง  จ านวน  37 แปลง  หมู่ที่ 8 คุณปรียา 

    จ านวน  14  หลัง ที่ยังไม่ได้ตอ่มิเตอรจ์ านวน 3 หลัง หมูท่ี่ 2 จ านวน  96 แปลง 

   และยังมีโครงการที่ได้ขออนุญาตไปแล้วขา้งรา้นอ้อม 6 หลัง หมู่บ้านหนองบัววิลเลจ 

จ านวน 48 แปลง ซึ่งจะมีการตดิมิเตอร์ได้ในกรณีที่มกีารโอนแล้ว รวมแล้วประมาณ 

200 หลัง  

ปลัดเทศบาล   ขอแจ้งเพิ่มเติม  บริเวณหมู่บ้านเหรียญทองอกีประมาณ 8 หลัง  กับอีก 

    2 แปลง  ขอให้ฝา่ยผลติน้ าประปาแจ้งขอ้มูลว่าปัจจุบันเทศบาลมกี าลังการผลิต 

   น้ าประปาต่อวันเป็นจ านวนเท่าไร 

 

/นายวิทยา.... 
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นายวิทยาฯ   ปัจจุบันสามารถผลิตน้ าประปาได้ 1,000 คิวต่อวัน  แตผู่ใ้ช้น้ าของเทศบาล 

   ต้องการใชน้้ าทั้งหมดประมาณ 2,000 คิวต่อวัน 

ปลัดเทศบาล   ต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประปาแจ้งยอดค่าน้ าที่เก็บได้ตอ่เดือนว่ามีจ านวน 

   เท่าใด 

นางนภิาฯ   ค่าน้ าของเทศบาลเก็บได้ประมาณเดือนละ  350,000 -400,000 บาท 

ปลัดเทศบาล   ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใชใ้นการประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

    และเทศบาลได้เชิญช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเข้ามาชีแ้จงขอ้มูล 

   เบือ้งตน้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว  ในวันนี้ขอให้ทางสภาเทศบาล 

ได้พิจารณาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัวติดตั้งมิเตอร์ (ช่ัวคราว) หรอืไม่ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดการขอติดตัง้มิเตอรป์ระปา 

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแล้ว   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม 

   หรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวท าการ 

ติดตัง้มเิตอร์ (ช่ัวคราว)  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบไม่ให้ตดิตั้ง จ านวน 8 คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  

2.นายวิศาล  สามัคคีธรรม  3. นางมลตา    ชัยเจรญิ    4.นายมานพ  ชนะเลิศ   

5. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  7. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ   

8.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่ามตทิี่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบไม่ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

   หนองบัว ท าการตดิตั้งมเิตอร์ (ช่ัวคราว)  ของระบบประปา 

ปลัดเทศบาล   ตามที่ที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

   ติดตัง้มเิตอร์ (ชั่วคราว)  แต่ขอน าเรียนปรึกษาสภาว่า หากเทศบาลตอ้งการน า 

   รถบรรทุกน้ าของเทศบาลไปช่วยเสริมในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

   น้ าไม่เพียงพอได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ   ประเด็นแรกเป็นการขออนุมัตเิรื่องติดตั้งมเิตอร์ช่ัวคราวเพียงเรื่องเดียว 

    ล าดับต่อไป จะเป็นการพิจารณาในเรื่องการน ารถบรรทุกน้ าไปช่วยเหลือ ซึ่งจะขอมติ 

ความเห็นชอบจากสมาชิกต่อไป  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม หรอืไม่  เชิญนายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

   สภาทุกท่าน ก่อนที่จะขอมติเรื่องการให้ความอนุเคราะหใ์นการส่งน้ าไปช่วยเหลือ 

ในเขตหมูท่ี่ 6 ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด คอื ตอ้งส่งจ านวนเท่าไร 

          /ระยะเวลา.... 
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ระยะเวลานานเท่าใด  ให้ชัดเจนก่อนการลงมติในการช่วยเหลอื  หากเราส่งไปช่วย 

จ านวน 2 เที่ยวต่อวัน หรอืส่งไปจ านวน 6 เดือนแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัว ขอเพิ่มอีกแบบไม่มทีี่สิ้นสุด จะท าให้เกิดความล าบากต่อการบริหารจัดการ 

ของเรา เชน่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อม เกรงว่าเทศบาลจะประสบ 

ปัญหาดา้นงบประมาณ หากไม่มกีารก าหนดระยะเวลาสิน้สุด  ขออนุญาตใหเ้สนอมติ 

ด้านนีด้้วย 

ปลัดเทศบาล   ขอขอบคุณท่านสมาชิกส าหรับเรื่องการช่วยเหลือ เห็นด้วยอย่างยิ่งในการ 

   ก าหนดระยะเวลาในการ ช่วยเหลือ  ซึ่งจากที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

แจ้งว่า  ในช่วงเวลา 16.30 น.ถึงเวลา  08.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่ได้น ารถบรรทุกน้ าออกท างาน ทางเราสามารถชว่ยเหลอืได้ในช่วงเวลาราชการ 

เท่านั้น  จงึขอความอนุเคราะห์ให้สภาได้ก าหนดเวลาในการช่วยเหลือในช่วงเวลา 

08.30 – 16.30 น. ซึ่งเปน็เวลาราชการ  และหลังเวลา 16.30 น. เป็นเวลา     

เลิกงานแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบริหารจัดการตอ่  และขอให้

ก าหนดว่าใหช่้วยเหลือวันละกี่เที่ยว ส าหรับระยะเวลาในการช่วยเหลือจะเริ่มตั้งแต่

สภาให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป และขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากสมาชิกสภา  และจะได้น ามาปรับแผนการท างานต่อไป  สาเหตุที่เสนอว่าไม่ให้ 

น ารถบรรทุกน้ าออกหลังเวลา 16.30 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาทีม่ีการจราจรตดิขัด 

และมพีนักงานเข้าเวรเพียง  3 คน   

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามเพิ่มเติม  น้ าประปาที่องค์การบริหารส่วนต าบลใช้อยู่ เป็นการ 

ยิงน้ าขึน้สู่หอถังแลว้จา่ยให้กับประชาชน ประมาณ 40 หลังคาเรือน โดยเป็น 

น้ าประปาจากเทศบาลต าบลลาดหญ้า  แตใ่นการอนุเคราะหจ์ากเรา ขอให้สนับสนุน 

เป็นน้ าดิบ หากน าไปรวมกับน้ าประปาและยิงขึน้หอถัง น าน้ าดิบไปรวมกับน้ าประปา 

แล้วจ่ายใหก้ับชาวบ้านใช้จะมีปัญหาเรื่องน้ าขุ่นหรอืไม่  ซึ่งเรื่องนีท้างองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองบัว ต้องไปตอบค าถามกับชาวบ้านเอง ซึ่งน้ าดิบบริเวณข้างบ้าน 

ผูใ้หญ่ดวงอ าพร   บางครัง้หนา้ฝนก็มีขุ่นบ้าง  หากน าไปรวมกับน้ าประปาแล้วจ่าย 

ให้ชาวบ้าน ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ าได้  ซึ่งก็จะเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ทางองค์การ 

บริหารส่วนต าบลจะต้องไปแก้ไขใหก้ับชาวบ้าน  อีกเรื่องหนึ่งคือ หนังสอืจากองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวอ้างว่า  ขอน้ าในช่วงภัยแล้ง  ดังนัน้ การตอบหนังสอื   

ต้องอ้างหนังสอืขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  คือ  เราจะท าการช่วยเหลือ

ในช่วงภัยแล้ง ประมาณ 3 เดือน หากพ้นช่วงภัยแล้งแล้ว ก็ไม่สามารถใหค้วาม

ช่วยเหลือตอ่ได้ 

 

/ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   หากทางสภาพิจารณาอนุมัติให้ใชน้้ าประปาได้  ก็สามารถใช้น้ าประปา 

จากข้างบ้านนายต้นฯ และจากข้างเทศบาล ซึ่งเป็นระบบประปาเก่าได้ 

ในวันนีจ้งึขอมติจากสภาด้วยว่า  จะใช้น้ าดิบหรอืน้ าประปาในการช่วยเหลือ  

โดยจะใช้รถบรรทุกน้ า คัน  14,000 ลิตร ในการใหค้วามช่วยเหลือ  แตห่ากใช้ 

น้ าประปาในการช่วยเหลือ  ทางเทศบาลจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการผลติ 

น้ าประปา 

นายจีรศักดิฯ์   ในการช่วยเหลือ เราจะมีต้นทุนพอสมควร  หากองค์การบริหารส่วนต าบล 

   หนองบัวไม่ได้ก าหนดมาว่าต้องการน้ าอะไร  ผมเสนอว่าให้ใชน้้ าดิบในการช่วยเหลือ 

    เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตน้ าของเทศบาล  หากเป็นน้ าประปาจะมีต้นทุนการ 

   ผลติสูง   

ร้อยตรมีนัสฯ   ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่ทุกท่านได้ 

   เสนอแนะมาเป็นแนวทางที่ดีทั้งนั้น  แตผ่มขอเสนอเพิ่มเติมว่า  ให้ช่วยเหลือดว้ยน้ าดี 

    คือ น้ าประปา ไปใส่ในแท็งก์น้ าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดเทศบาล   เราเอาน้ าไปเติมใส่ถังน้ าใสใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวอยู่แล้ว 

และอยากทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเก็บค่าน้ าประปาจาก 

ประชาชนหนว่ยละกี่บาท      

นายวิทยาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเก็บค่าน้ าประปาหน่วยละ 7 บาท    

นายวีระศักดิ์ฯ   ปัญหาเรื่องน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ทราบว่าเป็นปัญหา 

ที่ทุกคนหนักใจ และเนื่องจากบ้านจัดสรรในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวก็เพิ่มมากขึ้น 

เรื่อย ๆ  ดังนั้น  ในการช่วยเหลอืเบือ้งตน้โดยการน ารถน้ าไปช่วยเหลือในความคิด 

ของผมเห็นดว้ยกับร้อยตรมีนัสฯ คือ ให้ใชน้้ าดีไปช่วย ถึงแมจ้ะมีต้นทุนสูง แตก่็เป็น 

การดูแลช่วยเหลือประชาชนเหมอืนกันในฐานะบ้านพี่เมอืงนอ้ง และเป็นคนในต าบล 

เดียวกัน และทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก็เป็นหนว่ยงานราชการ 

เหมอืนกับเรา อยากใหน้ าสิ่งดี ๆ ไปช่วยเหลือเพื่อแสดงถึงความเป็นหว่งบ้านใกล้ 

เรือนเคียง  ขอเสนอใหน้ าน้ าประปาไปช่วย  และเสนอใหช่้วยไปถึงสิน้เดือน 

พฤษภาคม ให้พน้ช่วงหนา้แล้งไป หลังจากนั้นค่อยมาปรึกษาหารอืกันอีกครั้งหนึ่ง 

และได้คุยกับทางช่างหนอ่ง ช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบว่าทางค่าย 

สุรสีหไ์ด้น ารถบรรทุกน้ ามาช่วยอีกทางหนึ่ง 

นายวิศาลฯ   น้ าที่เราเอาไปช่วย  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลน าไปขายใหก้ับชาวบ้าน 

ใช่หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ใช่คะ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว น าน้ าไปจา่ยผ่านมเิตอร์ใหก้ับ 

   ชาวบ้าน  และเก็บค่าน้ าตามมเิตอร์ ในราคาหนว่ยละ 7 บาท 

 

  /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ถ้าเราเอาน้ าประปาไปให้วันละ 2 เที่ยว  จ านวน 28,000 ลิตร เทศบาล 

   จะต้องเสียค่าใช้จา่ยเองทั้งหมด  รวมถึงค่าสึกหรอของรถบรรทุกน้ าด้วย และในการ 

   ส่งน้ าต้องขา้มถนนใหญ่อาจท าให้เกิดอันตรายได้  แตค่ิดในทางกลับกัน หากใหท้าง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อมต่อท่อน้ าประปา และก าหนดจ านวนที่ให้ใช้ประมาณ 

   1,500 คิวต่อวัน เราสามารถเก็บค่าน้ าจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับความคิดของท่านประธานสภาก็เป็นเรื่องที่ด ีแต่จะมีปัญหาตอนที่ 

   จะต้องตัดน้ าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ซึ่งจะต้องอธิบายใหช้าวบ้าน 

   เข้าใจถึงเหตุผลในการตัดน้ า  ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนขา้งยาก เราจะตอบค าถามชาวบ้าน 

   ได้หรอืไม่ และชาวบ้านจะเข้าใจถึงเหตุผลของเราหรอืไม่  และหากเราจ่ายน้ าประปา 

   ไปช่วยเหลือองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว  น้ าประปาในเขตเทศบาลบริเวณ 

   ตลาดจะไม่มีผลกระทบ  แต่บริเวณรอบนอกน้ าจะไหลอ่อนลง และหากเราจา่ยน้ าให้ 

   ครบ 1,500  คิว แล้วหยุดจา่ยน้ า  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก็แจ้ง 

   ชาวบ้านว่าเทศบาลต าบลหนองบัวปิดน้ า ขอให้ทางสภาหาค าตอบส าหรับเรื่องนี้ 

    เพื่อที่จะได้ใชเ้ป็นแนวทางเดียวกัน  ส าหรับตอบค าถามให้กับประชาชนเมื่อประชาชน 

   ถาม 

นายจีรศักดิ์ฯ   หากเรามีการก าหนดระยะเวลา 3 เดือน  เมื่อเราหยุดการส่งน้ าเมื่อครบ 

   ระยะเวลาก าหนด จะมีผลกระทบหรอืไม่ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

   จะไม่มกีารท าหนังสอืขอให้ทางอ าเภอแจ้งให้เทศบาลช่วยอีกใช่หรอืไม่ และอยากให้ 

   พิจารณาร่วมกันว่าการหยุดส่งน้ าโดยรถบรรทุกน้ า กับการหยุดจา่ยน้ าโดยการตัด 

   มิเตอรน์้ า อย่างไหนจะมีแรงสะท้อนกลับมากน้อยกว่ากัน 

นายวีระศักดิ์ฯ   ส าหรับเรื่องนีทุ้กคนหนักใจ ผมขอเสนอใหว้ันละเที่ยว  แต่ใหเ้ป็นน้ าดี   

จะว่าอย่างไรต้องยอมรับ เราก็ช่วยไม่ได้ทอดทิง้ 

ร้อยตรมีนัสฯ   ผมเห็นด้วยกับท่านวีระศักดิ์ฯ  ให้ช่วยวันละเที่ยวก่อน  ลองสัก 1 เดอืน 

ปลัดเทศบาล   กรณีที่ชาวบ้านเดือดรอ้น เราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลืออยู่แล้ว หากเราส่งน้ า 

ให้แลว้ไม่พอ  ขอเพิ่มอีกเราก็คงตอ้งให้  แตก่ารช่วยเหลือต้องไม่ท าให้เราเดือดร้อน 

และต้องให้เกิดผลกระทบต่อเราให้นอ้ยที่สุด เชน่หากเราจะช่วยเหลือรายวัน  วันละ 

2 เที่ยว น่าจะพอช่วยเหลือได้ และน้ าที่เราใช้เองน่าจะเพียงพออยู่  และอยากทราบว่า 

เวลาที่เราน ารถบรรทุกน้ าไปส่งให้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีเจ้าหน้าที่ 

   มาดูหรือไม่ 

ประธานสภาฯ   เท่าที่ผมทราบ  เวลามีน้ าไปลง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

จะมีคนมาคอยดูน้ า  แต่ทั้งนีก้็แล้วแตส่่วนใหญ่ที่จะเสนอความคิดเห็นใหชั้ดเจน 

ในเรื่องการช่วยเหลือ  เชิญร้อยตรสีุรชัย 

 

/ร้อยตรสีุรชัยฯ.... 
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ร้อยตรสีุรชัยฯ   ตามที่คุยกัน อยากใหแ้ยกการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี คือ  กรณีแรก 

   เราจะใหน้้ าดีหรอืน้ าดิบ  กรณีที่สอง  ให้วันละ 1 เที่ยว หรอื 2 เที่ยว และหาก 

ไม่พอขอเพิ่มได้หรอืไม่ 

จา่สิบเอกสมศักดิ์ฯ  ผมเสนอใหใ้ช้น้ าดี  วันละ 1-2 เที่ยวต่อวัน  ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  

   และอยากทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีค่าบริหารจัดการให้ 

กับเราหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ   ถ้าเราให้เชื่อมตอ่ท่อประปา  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจะจ่าย 

   ค่าน้ าประปาให้เราตามมิเตอร์  แต่หากเราใช้รถบรรทุกน้ าไปส่งให้  เขาไม่ได้จ่าย 

   ค่าใช้จ่ายใหก้ับเรา  เชิญนายวิศาลฯ 

นายวิศาลฯ   อยากทราบว่าค่าบริหารจัดการในการผลติน้ าประปามีต้นทุนลิตรละเท่าไร 

นายวิทยาฯ   ต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ประมาณ 5.50 บาทต่อคิว  

ปลัดเทศบาล   ส าหรับค่าน้ าประปาที่เทศบาลจัดเก็บได้เพียงพอส าหรับจา่ยค่าไฟและค่าจา้ง 

   พนักงานฝา่ยประปา แต่ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร แตท่ี่ผ่านมา 

   เหมอืนไม่ขาดทุนเนื่องจากเทศบาลตัง้งบประมาณไปช่วยเหลอืกิจการประปาทุกปี 

     หากคิดค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างเป็นต้นทุนไม่คุม้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   หากค านวณว่าใช้น้ าประปาไปช่วยเหลือ  จ านวน 10,000 ลติร ต้นทุนการ 

   ผลติ 55 บาท กับการน ารถบรรทุกน้ าไปช่วยเหลือ คิดค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าเสื่อม 

   รถบรรทุกน้ า เปรียบเทียบกนั  การใชร้ถบรรทุกน้ าไปช่วยน่าจะคุ้มค่ากว่า 

ปลัดเทศบาล   หากน ารถบรรทุกน้ าไปเติมจะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า หากเราให้วันละ 2 เที่ยว 

   ในช่วงเวลากลางวัน จะไม่มีผลกระทบต่อเทศบาลเราเท่าไร 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการอนุมัติใหน้ ารถบรรทุก

น้ าเทศบาล ไปช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวนวันละ 1-2 เที่ยว 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตใิห้น ารถบรรทุกน้ าเทศบาล ไป 

   ช่วยเหลือองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวนวันละ 1-2 เที่ยว  จ านวน 

 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 3.นายวิศาล สามัคคีธรรม 

4. นางมลตา    ชัยเจรญิ    5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร   

7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ9.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

 

 

           /นายจีรศักดิ์ฯ.... 
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นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามว่าระยะเวลาการช่วยมีก าหนดไว้ในหนังสือตอบองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลหรือไม่  

ปลัดเทศบาล   จะมีการก าหนดระยะเวลาการช่วยเหลือไว้ในหนังสือตอบองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลหนองบัว  ตามมติที่ประชุมสภาแห่งนีเ้ห็นชอบ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการให้ความ 

   อนุเคราะห์ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

เริ่มตัง้แต่สภามีมตเิห็นชอบจนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2562 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลหนองบัว  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตัง้แต่สภามีมตเิห็นชอบ 

จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2562   จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   

2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 3.นายวิศาล สามัคคีธรรม 4. นางมลตา    ชัยเจริญ     

5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   

8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์) 
   

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   เรื่องแรก  ในวันนีจ้ะมีการรดน้ าผูสู้งอายุก่อนที่จะมีการแจกเบีย้  พร้อมทั้ง 

แจกของที่ระลึกใหก้ับผูสู้งอายุเนื่องในวันสงกรานต์ด้วย เรื่องที่ 2  ในวันที่ 17 

เมษายน 2562 จะมีการสรงน้ าพระที่วัดศรีอุปลารามเหมอืนทุกปี เรื่องที ่3 ในวันที่      

9-11 เมษายน ปลัดลา และในวันที่ 23 และ 25 เมษายน  ปลัดเทศบาลเดินทาง 

ไปราชการ มอบหมายใหน้างสมแสนฯ รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน เรื่องที่ 4 

ในวันที่  24 เมษายน  2562 เป็นวันเทศบาล จะมีการจัดท าบุญเลี้ยงพระเพล 

ที่ช้ัน 3  มีพระสงฆ์จ านวน  9 รูป เลี้ยงอาหารแบบข้าวหมอ้แกงหมอ้ ผูร้่วมงาน

ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล  เรื่องที่ 5   

ในวันที่ 26 เมษายน 2562  ช่วงเช้าจะมีการประชุม สปสช. และในช่วงบ่ายจะมี 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล 

บางท่านรว่มเป็นคณะกรรมการด้วย   เรื่องที่ 6  ขออนุญาตแจ้งเรื่องสมาคม

สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เชญิเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศกึษาดูงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่าง

วันที่ 26-29 เมษายน  2562 โดยจัดอบรม  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังขนาย 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   ในวันที่  26  เมษายน  2562 และศกึษาดูงาน 

ณ จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โดยเชิญนายกเทศมนตรี หรอืผูไ้ด้รับ

มอบหมาย จ านวน 1 คน และปลัดเทศบาลหรอืผูไ้ด้รับมอบหมาย จ านวน 1 คน  

      /รวมเป็น....  
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รวมเป็น 2 คน เข้าร่วมโครงการ  หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้  ให้แจง้

ชื่อกับนางสาวอัญชลีฯ หรือ  นางชฎารัตน์ ฯ ภายในวันนี ้เพื่อสง่รายชื่อให้กับสมาคม

สันนิบาตต่อไป  เรื่องที่ 7  ส าหรับงานพิธีบรมราชาภเิษก  ระหว่างวันที่ 4-6 

พฤษภาคม 2562 ยังไม่ทราบหมายก าหนดการที่ชัดเจน  ขณะนีไ้ด้รับแจ้งจาก

อ าเภอเมืองกาญจนบุรีว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2562 แจง้ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น 

แหง่ละ 5 คน เข้าร่วมซ้อมขบวนแหต่้อนรับน้ าอภเิษกซึ่งได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วม

ซ้อมเรยีบร้อยแลว้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2562   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ เชิญนายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมมเีรื่องเสนอคือ จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกันครั้งหนึ่งที่ช้ัน 2 โดยในการ 

   ประชุมครั้งนัน้ปลัดไม่อยู่  มีรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุม ได้คุย 

   กันเรื่อง การอนุมัตใิช้เครื่องมือ เครื่องจักรของเทศบาล ซึ่งปัจจุบันเราต้องการเปลี่ยน 

   ระบบใหม่จากที่ได้เคยปฏิบัติมา ซึ่งในการประชุม การขอใช้เครื่องมอื เครื่องจักรของ 

   เทศบาลจะไม่ท าในบริเวณบ้านเรือนของประชาชน  จะท าให้เฉพาะในพื้นที่สาธารณะ 

   ที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกันเท่านั้น เว้นแต่เกิดเหตุภัยพิบัติขึน้ จงึจะอนุโลมใหท้ าในบริเวณ 

   บ้านเรือนประชาชนได้ หมายความถึง รถตักหนา้ขุดหลัง  เครื่องจักร  และพนักงาน 

   เทศบาลด้วย ขอให้ทางเลขานุการสภาได้บันทึกเป็นมติที่ประชุมสภาไว้ในรายงานการ 

   ประชุมด้วย ว่าการด าเนินการมหีลักเกณฑ์อย่างไร จะได้น าไว้ใชอ้้างอิงในการท างาน 

   ต่อไป ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ด ี จากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างไร  ปัจจุบันใหเ้ริ่มใช้ 

   หลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวม 

ประธานสภาฯ   ส าหรับเรื่องการใชเ้ครื่องมือ  เครื่องจักร ยานพาหนะ ตามที่ชาวบ้าน 

   ร้องขอมาส่วนตัว  ตามที่นายจีรศักดิ์ฯ เสนอมา  มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอื 

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่  เชญิร้อยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   ผมอยากทราบว่า กรณีประชาชนเดือดรอ้นเรื่องกิ่งไม้ในเขตชุมชนยื่น 

   ออกมาจากบ้านเข้าเขตทางสาธารณะ  เป็นรถกระเช้า  รถตักหนา้ขุดหลัง บางครั้ง 

   ชาวบ้านไม่มีความสามารถ ไม่ทราบว่าผดิระเบียบตรงไหนหรอืไม่ หรอืส านักงาน 

   ตรวจเงนิแผน่ดินท้วงติง จะได้ช้ีแจงกับชาวบ้าน ขอค าชี้แนะจากกองช่าง 

นายบรรเทิงฯ   ส าหรับเรื่องนีเ้ป็นมตขิองสภาเทศบาล เช่น กรณีปลูกต้นไม ้ให้เราไปขุด 

   เนื่องจากจะปลูกบ้าน หรอื กรณีกิ่งไม้ปลูกแล้วใหญ่กลัวจะลม้ ขอรถกระเช้าไปตัดให้ 

   ในบ้าน ผมจงึเสนอให้สภาได้พิจารณาอนุมัตติามหลักการ หลักเกณฑ์  ส่วนประเด็น 

   ที่วา่ กลัวต้นไม้ข้างบ้านจะล้มมาใส่หลังคาและขอให้ทางเทศบาลไปช่วยตัด  กรณีนี้ 

   เราไม่สามารถด าเนินการได้  ต้องขอให้เจ้าของบ้านทั้งสองหลังตกลงกันก่อน 

 

          /ร้อยตรสีุรชัยฯ.... 
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ร้อยตรสีุรชัยฯ   ส าหรับเรื่องนีไ้ด้ประชุมหาข้อสรุปไปแล้ว  การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านของ 

   ตนเอง ต้องตัดก่อนที่ต้นไม้จะใหญ่เกินไป ขอแค่ตัดกิ่งไม้บริเวณ 2 ข้างทาง หากเป็น 

   การตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน แต่ละบ้านควรดูแลเอง ยกตัวอย่างเช่นหมูบ่้าน 

   ปทุมราษฎร ์ก็ดูแลตัดหญ้าและกิ่งไม้ข้างทางมาเองตลอด ไม่ได้ขอให้ทางเทศบาลไป 

   ช่วยตัดให ้ต่อไปขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในข้อตกลงเรื่องนี้ดว้ย 

นายวีระศักดิ์ฯ   การปฏิบัติที่ผา่นมาแล้วก็ให้ผา่นไป  ควรให้ค าแนะน ากับชาวบ้าน ถ้าเป็น 

ในส่วนของบริเวณบ้าน ตอ้งด าเนนิการเอง หากเป็นบริเวณถนนหลวง ทางสาธารณะ  

เทศบาลสามารถด าเนินการได้  เทศบาลต้องมีเหตุผลอธิบาย ท าความเข้าใจกับ 

ชาวบ้านใหชั้ดเจน  ฝากใหส้มาชิกสภาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมเห็นด้วยกับมตทิี่ประชุม ไม่ว่าจะใช้แบบเดิมหรือแบบใหม่  แต่ขอใหเ้ป็น 

   มาตรฐานเดียว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่จะขอมตทิี่ประชุม ขอความชัดเจนตามที่นายวีระศักดิ์ฯ เสนอ  

กรณีทางสาธารณะ ถ้ากิ่งไม้ยื่นออกมาจากบ้าน สามารถใหเ้ทศบาลด าเนินการได้ 

เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน 

ปลัดเทศบาล   กรณีกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา ขอให้ตัดเฉพาะที่ยื่นออกมาจริงๆ และก่อใหเ้กิด 

   อันตรายได้หากไม่ตัด 

ร้อยตรมีนัสฯ   ถ้ากิ่งไม้ในบ้านจะตัดกรณีที่กิ่งไม้มาโดนสายไฟฟ้าแรงต่ า  เพราะในบริเวณ 

  บ้านไม่ใชส่ายไฟฟ้าแรงสูง 

ประธานสภาฯ   ถ้ากิ่งไม้ในบ้านโดนสายไฟฟ้า  ให้ทางกองช่างเทศบาลติดต่อประสานกับการ 

  ไฟฟ้าให้ก่อน  

ร้อยตรมีนัสฯ   เวลาพนักงานเทศบาลออกไปท างาน  ให้ตัดเฉพาะกิ่งไม้ที่เกินออกมา 

จากบริเวณบ้าน 

นายบรรเทิงฯ   บางครัง้เราออกไปตัดกิ่งไม้แล้ว เจ้าของแจง้ให้โค่นต้นไม้ เนื่องจากหาก 

ผูอ้ านวยการกองช่าง เก็บไว้ อาจเกิดอันตรายหรือเกะกะขวางทางในอนาคต กรณีนีก้็สามารถตัดได้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุม 

   ในการพิจารณา ให้ความเห็นชอบ กรณีให้ตัดกิ่งไม้และต้นไม้เฉพาะในพื้นที่สาธารณะ 

    ไม่ตัดในพืน้ที่เอกชน 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีให้ตัดกิ่งไม้ 

   และต้นไมเ้ฉพาะในพืน้ที่สาธารณะ  ไม่ตัดในพืน้ที่เอกชน  จ านวน 9 คน 

(1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  

4. นางมลตา    ชัยเจรญิ  5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร 

      /7.จ.ส.อ.สมศักดิ์.... 
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7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

   ในวันนี ้ ขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชุม  เวลา   10.00  น. 


