
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี  13  มถิุนายน  2562  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น3)  

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

 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที่        ชื่อ  -  สกุล           ต าแหน่ง        

        1.  นายแทน       โหรา        ประธานสภาเทศบาล 

        2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์            รองประธานสภาเทศบาล     

        3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

        4.  นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข        สมาชิกสภาเทศบาล           

        5.  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   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.  ร้อยตรีสุรชัย     เกษมโศธน์       สมาชิกสภาเทศบาล 

      13.  นางสาวปุญญิศา สุขดี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว    

   ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       2.  นายกิตตริักษ์  อยู่บุญมี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       3.  นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง               

       4.  นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       5. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       6.  นางสาวอภญิญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

       7. นางสาวอัญชลี  จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

       8. นางชฎารัตน์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

       9. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

       /10.จ.ส.อ.อดุลย์... 
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      10. จ.ส.อ.อดุลย์  อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      11. นางสาวอารยิา เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

      12. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

      13. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      14. นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

      15. นางสาวพรสวรรค์   ไชยเกิด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

      16. นางสาวศรอนงค์ ศรสีุข   นักศึกษาฝกึงาน 

      17. นายอัครเดช  รัตนวรรณ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

      18. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

      19. นายธนาคาร  วิเศษสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

      20.  นางกฤติยา  กิจเจรญิ  นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

      21. นางสาววิชุตา  บุญเลขา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

      22. นางชลธิชา  ฑติะล าพูน  พนักงานวิทยุ 
               
  เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายแทน    โหรา    ต าแหนง่    ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน           

ในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   วันนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  

   พ.ศ.2562 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่      2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยวสิามัญ 

สมัยที่ 1  คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562   

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล    

   หนองบัว  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5  

   เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  

   มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเตมิหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่       

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้แก้ไขแต่อย่างใด 

 

/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชกิสภาเทศบาลไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติ 

  ที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ลงวันที่ 5 เมษายน  2562 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 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.ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์)  

ระเบียบวาระที่      3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์

    ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ขอเชิญ 

  เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว รองประธานสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวผูท้รงเกียรติทุกท่าน           

ในวาระที่ 3  เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่  หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ด้วยสภาเทศบาล

ได้รับแจง้จากกองช่าง  มคีวามประสงค์ที่จะโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของกองช่าง 

จ านวน  3 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิน้ 1,535,000.-บาท (หนึ่งลา้นหา้แสน-

สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

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

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ้ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอน 

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ทางสภาเทศบาล 

จงึน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัตดิ าเนินการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  ขอให้ปลัดได้ช้ีแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ของ 

กองชา่ง  

              /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  รองประธานสภาเทศบาล 

   ต าบลหนองบัวและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

ขออนุญาตชีแ้จงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ตามระเบียบฯ ไม่สามารถโอนงบประมาณ 

โดยคณะผูบ้ริหาร  ต้องโอนงบประมาณโดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  ทั้งกรณี 

เงินเหลอืจ่ายจากค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสรา้งหรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งเป็น 

อ านาจของสภาท้องถิ่น ในวันนี้ขออนุญาตชี้แจงในฐานะปลัดเทศบาล โดยใช้ 

งบประมาณที่จะขอโอนจากหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก

สภาเทศบาลจ านวน 1 คน ซึ่งไม่ได้ท าการเบิกจ่ายจ านวน  12 เดือน เพื่อน ามาขอ

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในการท าโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่  

รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน 3 โครงการ 

ประกอบด้วย 1. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย  1  ดา้นขวา   

หมูท่ี่  8  ขนาด Ø  0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ความยาวรวม 370 เมตร 

พร้อมเทรางวี  คสล. ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ความยาว 345 เมตร และเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื 

รวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า  460 ตารางเมตร  และลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ  

0.50 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่น งบประมาณ  786,000.- บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

 โดยขอโอนงบประมาณจาก 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

   (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงินเดอืน นายก/รองนายก  งบประมาณตั้งไว้ 

   695,520.- บาท  คงเหลอืก่อนโอน  695,520.- บาท ขอโอนลด  695,520.- 

   บาท  ไม่มงีบประมาณคงเหลือแต่อย่างใด 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน 

     (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

            งบประมาณตั้งไว้  120,000.- บาท คงเหลอืก่อนโอน 120,000.- บาท ขอโอนลด  

    90,480.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  29,520.-  บาท   

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเทศบาล  1/8 ซอย 1   

    (ต่อจากเดิม)  หมูท่ี่  1 ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15  เมตร 

     หรอืรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

     เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น 

  แบบถนน ท 1-01 งบประมาณ  471,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถว้น) 

       /โดยขอโอน.... 
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  โดยขอโอนงบประมาณจาก 

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน        

              (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  งบประมาณตั้งไว้ 

     120,000.-  บาท คงเหลอืก่อนโอน 120,000.-  บาท  ขอโอนลด  120,000.- 

             บาท  ไม่มีงบประมาณคงเหลือแต่อย่างใด 

 - แผนงานเคหะและชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งบลงทุน    

  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ ์ ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุกขยะ 

  งบประมาณตั้งไว้  2,400,000.-  บาท  คงเหลอื   ก่อนโอน 2,392,500.- บาท 

  ขอโอนลด 351,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  2,041,500.- บาท 

   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายเทศบาล   4/1 (ต่อจากเดิม)   

   หมู่ที่   1 ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาวรวม 145  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ                

    รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  580  ตารางเมตร  ตามแบบที่ เทศบาลก าหนด      

    โดยอ้างองิจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน  ท 1 - 01 

    งบประมาณ   278,000.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

  โดยขอโอนงบประมาณจาก 

 - แผนงานบริหารงานทั่ วไป   งานบริหารทั่ วไป  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน          

     (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

     งบประมาณตั้งไว้  198,720.-  บาท  คงเหลือก่อนโอน 198,720.- บาท ขอโอน 

             ลด  198,720.-  บาท  ไม่มงีบประมาณคงเหลือแต่อย่างใด 

 - แผนงานบริหารงานทั่ วไป    งานบริหารทั่ วไป   งบบุคลากร หมวดเงิน เดือน           

     (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น   

     งบประมาณตั้งไว้   1,490,400.-  บาท คงเหลอืก่อนโอน  574,080.- บาท  

              ขอโอนลด  79,280.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  494,800.-  บาท 

    ซึ่งโครงการทั้ง 3 โครงการนี้ มีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  ขออนุญาตกราบ 

    น าเรียนชีแ้จง 

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม

หรอืไม่   เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ  กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

ผมนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 1 ขออนุญาต 

 ซักถามเกี่ยวกับโครงการท่อระบายน้ า อยากใหท้างกองช่างอธิบายว่าน้ าเสียที่ปลาย

ท่อจะไหลไปตรงบริเวณใด 

 

/นายบรรเทิงฯ.... 
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นายบรรเทิงฯ  สายข้างบ้านรวมเหล่าน้ าเสียไหลไปลงล าหว้ย และแถวนั้นไมค่่อยมีน้ าเสีย 

ผูอ้ านวยการกองช่าง เนื่องจากบริเวณนั้นถนนค่อนข้างสูง จะไม่ท าให้เกิดปัญหาแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม 

   หรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 

   รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง จ านวน 3 โครงการ  

   ประกอบด้วย 1. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่บ้านรวมเหล่า ซอย  1  ดา้นขวา   

หมูท่ี่  8  ขนาด Ø  0.40 เมตร พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป ความยาวรวม 370 เมตร 

พร้อมเทรางวี  คสล. ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ความยาว 345 เมตร และเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื 

รวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า  460 ตารางเมตร  และลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ  

0.50 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่น งบประมาณ  786,000.- บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเทศบาล  1/8 ซอย 1    

(ต่อจากเดิม)  หมูท่ี่  1 ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาวรวม 240 เมตร หนา 0.15  เมตร 

   หรอืรวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า  960 ตารางเมตร  และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

   0.50 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด โดยอ้างอิงจากแบบมาตรฐานงานก่อสรา้ง 

             ของท้องถิ่นแบบถนน ท 1 - 01 งบประมาณ  471,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น-

     หนึ่งพันบาทถ้วน)  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายเทศบาล  4/1 

   (ต่อจากเดิม)  หมูท่ี่  1 ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาวรวม 145  เมตร หนา 0.15  เมตร 

   หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  580  ตารางเมตร  ตามแบบที่ เทศบาลก าหนด      

   โดยอ้างองิจากแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน  ท 1 - 01 

   งบประมาณ   278,000.-  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณ 

   รวมทั้งสิน้ 1,535,000.- บาท (หนึ่งล้านหา้แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้ง

จา่ยรายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง จ านวน  3  โครงการ 

งบประมาณ รวมทั้งสิน้ 1,535,000.- บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนสามหมื่นหา้พัน-   

บาทถ้วน)  จ านวน 9 คน  ( 1.นายจรีศักดิ์  มว่งสุข  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) 

              /ปลัดเทศบาล.... 



- 7 -  

ปลัดเทศบาล  ได้รับแจง้จากกองช่างว่ามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีช่ ารุดไม่สามารถใช้งาน 

 ได้ตามปกติ ได้แก่เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง และเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 

เครื่อง  ซึ่งได้ท าการสอบถามราคาค่าซ่อมแล้ว ปรากฏว่าค่าซ่อมมีราคาสูง หากท า

การซ่อมจะไม่คุ้มค่าในการใช้งาน  จงึขอความอนุเคราะหใ์นการขอโอนงบประมาณ

เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ในการ

ขอจัดซื้อครุภัณฑด์ังกล่าวตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562  ประกาศเมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562   

ข้อ  45 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื  LED  ขาวด า  ชนิด Network  แบบที่ 1  

(28 หนา้/นาที) ราคา 8,900.- บาท  

 คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หนา้ต่อนาที (ppm) 

 -สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัตไิด้ 

 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

 -มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 -มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

   หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรอืสามารถใช้งานผา่นเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

  (IEEE 802.11b,g,n) ได ้

 -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 250 แผน่ 

 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, Custom 

 ข้อ 61 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท 

 คุณลักษณะพืน้ฐาน  

 -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

 -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

   รวม 2 รายการ รวมงบประมาณ 11,400.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ย- 

   บาทถ้วน) 

  โดยขอโอนงบประมาณจาก 

 - แผนงานบริหารงานทั่ วไป   งานบริหารทั่ วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน          

     (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     

     งบประมาณตั้งไว้ 120,000.-บาท  คงเหลอืก่อนโอน 29,520.- บาท ขอโอนลด 

             11,400.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 18,120.- บาท ขออนุญาต 

    น าเรียนชี้แจง 

           /ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้ซักถามหรอื 

ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรอืไม่       

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย   

เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

ของกองช่าง จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย  1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื 

LED  ขาวด า  ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา้/นาที) ราคา 8,900.- บาท  

2.จัดซือ้เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500.- บาท  งบประมาณ  

รวมทั้งสิน้ 11,400.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่าย   

เพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

          ของกองช่าง จ านวน 2 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิน้ 11,400.- บาท (หนึ่งหมื่น- 

                    หนึ่งพันสี่รอ้ยบาทถ้วน)  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.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
       

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง   การรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  –  2565)  

ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565)   

 ของเทศบาลต าบลหนองบัว เชญิเลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาล  ได้รับแจ้งจากงานวิเคราะหน์โยบายและแผน  ส านักปลัด  

 ในการขอน าเรื่องการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565)  

ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 

   พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 ขอ้ 17 วรรค 2 ก าหนดว่า “เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารท้องถิ่น

เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วาม

เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจงึพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแ้ผนพัฒนาสี่ปี

ต่อไป” ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับเทศบาล  ท าให้ในวันนี้เทศบาลต าบล

หนองบัว   จึงมีความประสงค์ที่จะขอรายงานการจัดท าแผนดังกล่าวใหส้ภาเทศบาล

ได้รับทราบ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอให้ปลัดได้ช้ีแจงในรายละเอียดการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561  -  2565) 

ปลัดเทศบาลฯ   เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับหนังสอืด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5931 

  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแจง้ให้องค์กรปกครองสว่น 

  ท้องถิ่นด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ให้เทศบาล 

  ด าเนนิการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มช่ีวงระยะเวลาห้าปี 

  (พ.ศ.2561-2565) 

   2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  

       2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของ 

  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้ 

  เป็นปัจจุบัน 

       2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 

  ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน  เมื่อองค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการ 

  ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการทบทวนหรอืเปลี่ยนแปลง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ   

  ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  โดยเค้าโครงยุทธศาสตรก์าร 

  พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ใหด้ าเนนิการตามรูปแบบที่ก าหนด 

   3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

      3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล 

  ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา 

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  อาจใชข้้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ในการ 

  ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยพิจารณาให้มคีวามสอดคล้อง 

  กับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ 

  จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา 

  ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  ( พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  /(พ.ศ. 2561-.... 



- 10 - 

(พ.ศ.2561-2565) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล

และเทศบาลต าบล  ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป การจัดประชุม

ประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 

และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจกิายน  

2560ประกอบกัน  ทั้งนีใ้ห้ด าเนนิการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

      3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครง 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

      3.4 ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 

  จัดท าเฉพาะครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท า 

  บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช/้รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ 

  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

  ขออนุญาตขยายความในข้อนีว้่า หากเป็นการด าเนินการกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

  ประชาชน เช่น การจัดซือ้รถยนต์สว่นกลางของเทศบาล ไม่ตอ้งน ามาบรรจุไว้ในแผน 

  พัฒนาท้องถิ่น แต่หากเป็นการจัดซือ้รถบรรทุกขยะตอ้งน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

  ท้องถิ่น  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประชาชน 

      3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงนิเดือนและ 

  ค่าจา้งประจ า หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมวดรายจ่ายอื่น หมวด 

  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยกเว้น ประเภท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะการ 

  จัดกิจกรรมสาธารณะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ 

  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

   4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้องค์กรปกครองสว่น 

  ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงนิสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   5.การก ากับดูแล 

      5.1 ให้ผูว้่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องคก์รปกครองสว่น 

  ท้องถิ่น  ด าเนนิการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ 

  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ 

  จากเงนิสะสม  การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนา 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การตัง้งบประมาณเงินอุดหนุน 

             /ให้แก่.... 
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  ให้แก่หน่วยงานอื่น  โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ตอ้งพิจารณารายละเอียดของโครงการ 

  พัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ 

  โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 

   6. การแก้ไข  เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่าง 

  ด าเนนิการ ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข 

  เพิ่มเติม  ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  แล้วเสร็จ  ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด 

  และกลุ่มจังหวัด จึงขอใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา 

  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มถิุนายน  2562 ขออนุญาต 

  อธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนฯ ดังนี้  ขั้นตอนแรกต้องมีการจัดท าประชาคม ซึ่งได้จัดท า 

  ประชาคม ไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีอุปลาราม ขั้นตอน 

  ต่อไปคือ การรวบรวมโครงการเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ ซึ่งมี 

  ปลัดเทศบาลเป็นประธาน พร้อมดว้ยหัวหน้าส่วนและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการ 

  ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ต่อมาในวันที่  10 มิถุนายน  2562  ได้มีการ 

น าแผนพัฒนาฉบับทบทวน (พ.ศ.2561-2562) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาล ซึ่งมีนายกเทศมนตรเีป็นประธาน  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

ได้มีมติเห็นชอบและผา่นรา่งแผนฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้  และได้ประกาศใช้แผน 

  เมื่อวันที่ 11  มถิุนายน  2562 ซึ่งการด าเนินการได้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 

   มิถุนายน 2562 ตามที่หนังสอืสั่งการได้ก าหนดไว้   และตามที่เลขานุการสภาได้แจง้ตอ่ 

ที่ประชุมว่า หากเป็นการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบล  ผูบ้ริหารท้องถิ่นต้องเสนอ 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน  

แล้วผู้บริหารท้องถิ่น จงึพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาได้ แตส่ าหรับกรณีของ 

เทศบาลตอ้งรายงานให้สภาเทศบาลทราบแตไ่ม่ต้องขออนุมัติจากสภา ในวันนี้จึงขอ 

รายงานด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) ให้กับสภาทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกใหก้ับทุกท่านแลว้  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการรับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (พ.ศ.2561  -  2565)  ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

       /ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนา

   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  จ านวน 9 คน  ( 1.นายจรีศักดิ์  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     5   เรื่อง การท าบันทกึข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Agreement) 

    การก าจัดขยะมูลฝอย  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

    กับ เทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการพิจารณาข้อตกลงร่วมกัน การก าจัดขยะมูลฝอย ระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นกับเทศบาลต าบลหนองบัว ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 

ชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ   ด้วยสภาเทศบาล ได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการน าเรื่อง 

   การท าบันทึกข้อตกลงรว่มกัน (Memorandum of Agreement) การก าจัดขยะมูลฝอย 

    ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา  

   โดยในส่วนของรายละเอียดการด าเนินการขอให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล   ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบแล้ววา่ ขณะนี้เราไม่สามารถน าขยะไปทิง้ 

   บริเวณที่ทิ้งขยะของเอกชน ซึ่งเราเคยเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาท ได้แลว้ 

   ซึ่งปัจจุบันเราต้องน าขยะไปทิง้ที่บริเวณที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

   และเนื่องจากเป็นการท ากิจการนอกเขตจึงตอ้งมีการท าบันทึกข้อตกลงรว่มกันในการก าจัด 

   ขยะมูลฝอยร่วมกัน โดยในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทางเทศบาลไม่ได้เสียค่าทิง้ขยะ   

แตห่ลังจากนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นได้จัดท าบันทึกข้อตกลงรว่มกัน  

ตามเอกสารที่ได้แจกใหก้ับสมาชิกทุกท่านแล้ว ซึ่งในตอนแรกได้ตกลงราคากันที่อัตรา 

ตันละ 300 บาท เศษที่เกินตันให้ปัดเป็นอีกหนึ่งตัน ซึ่งเรื่องนี้ได้ปรึกษาหารอืกันโดยมี 

ปลัดเทศบาลต าบลปากแพรกเป็นผู้น า และได้มอบหมายให้นางสมแสน   ปานรัตน ์ 

รองปลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ขอความอนุเคราะหจ์ากองค์การ 

บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเปลี่ยนจากอัตราตันละ 300 บาท เป็นอัตรากิโลกรัมละ  

0.30 บาทแทน ตามบันทึกข้อตกลงรว่มกัน โดยในข้อ 1 ระบุว่า ผูน้ าขยะมูลฝอยมา 

ก าจัด สัญญาว่าจะน าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแก่งเสีย้น  โดยน าขยะเข้าทิง้ตัง้แตเ่วลา 05.00 น -18.00น. เข้าตามเส้นทาง 

และเวลาที่ก าหนด ข้อ 2 ภายใต้บังคับในข้อ 3 ผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัดสัญญาว่า  

จะช าระค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยที่กองคลังองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

/ภายใน.... 
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ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 

   ตามข้อ 2  อัตรากิโลกรัมละ 0.30 บาท  ขอ้ 3 บันทึกข้อตกลงฉบับนีใ้ห้มผีลใชบ้ังคับ 

   นับตั้งแต่วันที่สภาท้องถิ่นของผู้น าขยะมูลฝอยมาก าจัดเห็นชอบและผู้น าขยะมูลฝอยมา 

   ก าจัดลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นระยะเวลา 3 ปี  ข้อ 4  ผูน้ าขยะมูลฝอยมาก าจัด   

   สัญญาว่าจะไม่ท าให้ขยะตกหล่นออกนอกพาหนะขนส่ง ข้อ 5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ 

   เพิ่มเติมขอ้ความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มคีวามประสงค์จะแก้ไข 

   เปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมข้อความ  จัดท ารายละเอียดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม 

   แจ้งให้อีกฝา่ยหนึ่งทราบ เมื่อทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดท าบันทึก 

   แก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้ โดยต้องให้ผูม้ีอ านาจ 

   ลงนามแทนของทั้งสองฝ่ายพร้อมพยานอย่างนอ้ยสองคนเป็นผู้ลงนามจึงถือวา่เป็นอัน 

   สมบูรณ์  ข้อ 6 การยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้หากฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งมคีวามประสงค์ 

   ที่จะยกเลิกบันทึกข้อตกลง ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรอืความจ าเป็นในสภาพการณ์ใดๆ ใหแ้จ้ง 

   เป็นหนังสือใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อพิจารณาแล้วไม่มีข้อ 

   ผูกพันใดๆ ตอ่กัน ให้ยกเลิกข้อตกลงได้ และมิใหม้ีการเรียกร้องสทิธิใดๆ ทั้งสิน้ ในวันนี้ 

   จงึเสนอขอความเห็นชอบจากสภาในการอนุมัตใิห้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้และ 

   หากต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาทุกครั้ง ขออนุญาตน าเรียน 

ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการให้ความเห็นชอบอนุมัตใิหล้งนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

    ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นกับเทศบาลต าบลหนองบัว เรื่อง การก าจัด 

ขยะมูลฝอย  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบอนุมัติใหล้งนามในบันทึก 

   ข้อตกลงร่วมกัน  ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นกับเทศบาลต าบลหนองบัว 

    เรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย 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. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 

    9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

/ระเบียบวาระที่ 6.... 
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ระเบียบวาระที่     6   เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ เชิญปลัดเทศบาล  

ปลัดเทศบาล   เรื่องแรก เรื่องการมอบเตียงนอนและรถวีลแชร์ใหก้ับประชาชนในเขต 

   เทศบาลของทหาร  ขอให้ทางรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด 

รองปลัดเทศบาล  เนื่องจากได้รับแจง้จากทหารซึ่งเป็นนักศึกษาที่เคยเรียนกับปลัดว่าจะน า   

เตียงนอนและรถวีลแชร์มามอบให้ โดยให้ทางเทศบาลส่งรายชื่อและเอกสารเสนอ 

   เรื่องเข้าไป ซึ่งได้มอบหมายให้นางเต็มเดือนฯ ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

    ด าเนนิการส ารวจและส่งรายชื่อให้กับทางทหาร ซึ่งเทศบาลได้ส่งรายชื่อเข้าไป 

หลายคน และเมื่อส่งรายชื่อเข้าไปแล้วจะมีคณะกรรมการเข้ามาประเมินเพื่อคัดเลือก 

ผูท้ี่จะได้รับเตียงนอนและรถวีลแชร์ โดยทางทหารแจ้งว่าจะแจง้ให้ทางเทศบาลทราบ 

ก่อนที่จะเข้าท าการประเมินหนึ่งอาทิตย์  และในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  2562 ทาง 

ทหารได้โทรแจ้งว่า จะเข้ามาประเมินในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 และจะมามอบ 

ในวันที่ 10 มิถุนายน  2562 แตย่ังไม่รูก้ าหนดการที่แน่นอน พร้อมทั้งใหเ้ทศบาล 

แจ้งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว และจิตอาสาที่ดูแลผูป้่วยเข้าร่วมมอบ 

ของในวันดังกล่าว    ส่วนก าหนดเวลาที่จะมามอบทางทหารเป็นผู้ก าหนดและจะแจง้ 

ให้ทางเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งผลการประเมินมีผู้ที่ได้รับเตียงนอนและรถวีลแชร์ 

จ านวน  2 รายได้แก่ ป้าสุนันท์ และ ลุงมดื โดยจะท าการมอบในวันที่ 10มิถุนายน 

2562 เวลา 14.00 น.  และป้าสุนันท์จะได้รับบ้านด้วย ซึ่งขณะนีท้างทหารก าลัง 

เขียนแบบบ้านให้ ถือว่าเป็นความโชคดีของป้าสุนันท์  ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ได้มาส ารวจผูสู้งอายุและป้าสุนันท์ได้รับเงินเพื่อก่อสร้าง 

หอ้งน้ า  จ านวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หากครั้งนีป้้าสุนันท์ได้รับบ้าน 

จากทางทหาร ก็จะได้ก่อสร้างทั้งบ้านและหอ้งน้ า 

 ปลัดเทศบาล   ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามก าหนดการที่ทางทหารแจ้งไว้ 

ว่าจะมา มอบเตียงนอนและรถวีลแชร์ในเวลา 14.00 น. ขอเรียนว่าในช่วงเวลา 

ดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปร่วมงานได้เนื่องจากติดภารกิจในการเข้าร่วมประชุม 

ที่จังหวัด  ซึ่งในวันนีท้ี่จะท าการมอบคือ เตียงนอนและรถวีลแชร์ซึ่งมีผูบ้ริจาคให้กับ 

ทางทหาร  โดยเทศบาลได้รับการประสานจากทหารซึ่งเคยเป็นนักศึกษาที่เรยีน 

กับปลัด และเป็นผู้รับผดิชอบโครงการนี ้ แจ้งใหท้ าการส ารวจและสง่รายชื่อให้ 

พิจารณา ซึ่งเรื่องนีไ้ด้มอบหมายให้นางเต็มเดือนฯ ด าเนินการส ารวจและส่งรายชื่อ 

ผลการประเมินจากทางทหารปรากฏว่า  ป้าสุนันท์และลุงมดืได้รับเลือก และเป็น 

ความโชคดีที่ทางแม่ทัพได้เลือกที่จะพิจารณาเรื่องบ้านเพิ่มให้กับป้าสุนันท์ฯ 

                 /แตห่าก....    
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แตห่ากได้รับบ้านจากทางทหารแลว้  ในเรื่องของการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านที่ทาง 

ทหารมอบให ้ เทศบาลฯ จะด าเนนิการจัดเก็บเอง  และได้เสนอกับทางแม่ทัพว่า 

หากเป็นไปได้อยากมอบบ้านในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562   ซึ่งทางแม่ทัพก็ 

เห็นด้วย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนีเ้ป็นการพูดคุยประสานงานกันโดยไม่มหีนังสือเข้ามา 

ซึ่งในการมอบเตียงนอนและรถวีลแชร์ในวันที่ 10  มิถุนายน  2562  ที่ผา่นมา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ในฐานะปลัดเทศบาลต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัวและผูน้ าชุมชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนั้น  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

   เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตท่านประธาน  ผมมสีองเรื่องที่จะน าเสนอต่อสภาเพื่อให้พิจารณา 

   ซึ่งเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ค้างกันมานานแลว้ในสภาตั้งแตส่มัยนายกปัญญาฯ ยังอยู่  

   ได้แก่เรื่องการให้สภาเทศบาลพิจารณาในการอนุมัตใิห้ใช้น้ าประปาในพืน้ที่สวน 

   อยากทราบว่าทางเราจะมีมติให้หรอืไม่ให้ จะได้มคี าตอบให้กับชาวบ้าน ในวันนีจ้งึขอ 

   อนุญาตท่านประธานในการน าเสนอเรื่องนี้ตอ่ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   ส าหรับเรื่องการขอติดมาตรน้ าประปาเพื่อใช้รดน้ าต้นไม้ในสวน  ไม่ทราบว่า 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องนีถ้ือเป็นเรื่องที่ดี  แต่การให้ใชต้้องมหีลักเกณฑ ์เช่น ขอ้แรก 

   ต้องมีหลักฐานในการขอใช้น้ า เช่น  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 

   ทะเบียนบ้าน ข้อสอง  ต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าที่ดนิเป็น 

   กรรมสิทธิ์ของผูข้อ เช่น  ส าเนา ภ.บ.ท.5 จะเป็นของปีไหนก็ได้มาแนบ ขอ้สาม 

   หากมีท่อรั่วหรอืท่อแตก ผูข้อใช้น้ าจะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ข้อสี่ 

   หากมาตรน้ าหาย ผูข้อใช้น้ าก็ต้องรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการตดิตั้งใหมเ่อง ส าหรับ 

   เรื่องนีข้อแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้กับเจา้หนา้ที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 

นายวีระศักดิ์ฯ   ตามที่ปลัดเสนอเป็นเรื่องที่ดี  ผมคิดว่าควรสร้างกฎเกณฑ์ไว้ก่อน แล้ว 

   พิจารณาว่าดีหรอืไม่  ผมขอเสนอใหค้ิดค่าน้ าในอัตราก้าวหน้า ในวันนีจ้ึงอยากให้ทาง

   ปลัดเทศบาลท าหลักเกณฑ์การใชน้้ าไว้  แล้วจึงน าเรื่องนีเ้ข้าพิจารณากันอีกครั้ง 

   ในการประชุมครั้งต่อไป 

ปลัดเทศบาล   หากจะใช้อัตราก้าวหนา้  จะต้องท าเป็นเทศบัญญัติ แล้วผา่นความเห็นชอบ 

   จากสภาเทศบาล  ปัจจุบันขอสงวนสิทธิ์เรื่องนี้ไว้ก่อน เนื่องจากขณะนีป้ฏิบัติหนา้ที่ 

   นายกเทศมนตรี  ขอให้มีผู้บริหารเข้ามาก่อนแล้วค่อยด าเนินการในเรื่องนี้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องนี้อกีหรือไม่ 

   เชญิร้อยตรีมนัสฯ 

  /รอ้ยตรีมนัสฯ.... 
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ร้อยตรมีนัสฯ   ชาวบ้านอยากใช้น้ า  แต่ก็เห็นด้วยกับเรื่องที่ปลัดชีแ้จง และพบว่ามีปัญหา 

   เกี่ยวกับเรื่องการเปิดน้ าทิง้  บางรายมีเพื่อนบ้านข้างเคียงต่อน้ าใช้ในการสร้างบ้าน 

     โดยไม่แจง้เจา้ของ บางรายติดมเิตอร์น้ าไว้แต่ปัจจุบันไม่มีตน้ไม้สักต้น ซึ่งเป็นการขอ 

ไว้นานแลว้  โดยนายกปัญญาฯ เคยให้ไว้เป็นบางจุด ขณะนีพ้บว่าบางจุดไม่มีต้นไม้ 

และไม่มบี้านด้วย ขณะที่เจ้าของบางรายก็ไปอยู่ที่อื่นแล้ว แต่ยังมีชื่อในทะเบียนบ้านที่นี่ 

ส าหรับเรื่องนี้ผมเสนอว่าให้รอนายกฯ ใหม่มาด าเนินการ 

ประธานสภาฯ   ผมขอเสนอว่า หากอนาคตมีการอนุมัติใหใ้ช้น้ า ก็ต้องท าตามที่ปลัดเสนอ 

   คือตอ้งมหีลักเกณฑใ์นการขอ และหลังมาตรไปแล้วผู้ขอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

   เองทั้งหมด  ฝากทางปลัดไว้ในเรื่องหลักเกณฑข์องการขอใช้น้ า 

นายวีระศักดิ์ฯ   เป็นเรื่องทีด่ี ควรท าหลักเกณฑใ์นการขอจะได้ไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายทั้ง 

ต่อเทศบาลและประชาชน  โดยใหม้ีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปส ารวจพืน้ที่ก่อนพจิารณา 

   อนุมัติให้ใชน้้ าเป็นราย ๆ  และเรื่องที่สองที่จะแจง้ต่อสภาคือ ขอความอนุเคราะหข์อง 

   กลุ่มสหกรณ์ผูใ้ช้น้ าบ้านหนองบัว  อยากใหท้างกองช่างท าการส ารวจเหมืองสายใน 

     ว่ามีบริเวณใดรั่วหรือไม่ มีชาวบ้านรอ้งเรียนว่าเหมอืงบริเวณดังกล่าวรั่ว  

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องส ารวจเหมอืงสายใน มอบหมายให้ทางกองช่างไปด าเนินการ 

   ส ารวจ และมีเรื่องแจ้งต่อสภาทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังนี้ 

    1. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีการจัดอบรมโครงการอบรมผูป้ระกอบ 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ "สถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย กายใจ 

เป็นสุข"  ณ อาคารพอเพียง 1 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยขอ 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

    2. วันที่ 18 มิถุนายน 2562  มีการจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกัน 

สุขภาพประชาชนจากฝุน่ PM 2.5 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยของบประมาณจากกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพแหง่ชาติ  

    3. วันที่ 19 มถิุนายน 2562 มีการจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันสุขภาพ 

ประชาชนจากฝุน่ PM 2.5 ณ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ของกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม โดยของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  

    4. วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มีการจัดอบรมโครงการอบรม อปพร. เป็นการ 

อบรมภาคทฤษฎีและในวันที่ 25 มถิุนายน  2562 อบรมภาคปฏิบัติต่อวันที่ 2 

ในช่วงเช้าไปจนถึงเวลา 14.00 น.และใหเ้ตรียมตัวเดินทางไปทัศนศกึษาดูงาน  ณ 

จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ของงานป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน ส านักปลัด 

 

                  /-วันที่ 26 .... 
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       -วันที่ 26 มถิุนายน  2562  เข้าศกึษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 

   อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 

        -วันที่ 27 มิถุนายน  2562 เข้าศกึษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 

   บางทอง  อ าเภอท้ายเหมอืง   จังหวัดพังงา 

    5. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ณ  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกองสวัสดิการและสังคม 

    6. มีเรื่องจะน าเรียนปรึกษาต่อสภาเทศบาลวันนีว้่า จะจัดงานแหเ่ทียนพรรษา 

   ประจ าปี พ.ศ. 2562 หรอืไม่ 

    7. วันที่ 28-29 กรกฎาคม  2562 เป็นวันหยุดราชการ 

    8. ในเดือนสงิหาคม เราได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ไว้ 

   ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 จะขอความอนุเคราะห์จากสภาในการประชุม

   วาระที่ 1 ในวันที่ 1 สงิหาคม 2562 ส่วนในวาระที่ 2 ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาว่า 

จะประชุมในวันที่ 7 หรอื 8   ขออนุญาตชีแ้จงงานเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่  

   เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจรีศักดิ์  มว่งสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

หนองบัว เขต 1 ผมเห็นด้วยกับการจัดงานแหเ่ทียนพรรษาประจ าปี ซึ่งได้ตัง้

งบประมาณไว้แล้ว ควรคงประเพณีไว้ อยากใหม้กีารจัดงานต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

   เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ประเพณีแหเ่ทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ท าทุกปี ควรมีการจัดตอ่ไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม

   ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจ าปี พ.ศ. 

   2562 ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบการจัดงานแหเ่ทียนพรรษา 

   ประจ าปี พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลหนองบัว   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  แล  ะ9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

    /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   หลังจากนี้จะมีการประชุมเรื่องการจัดงานแหเ่ทียนพรรษา  ประจ าปี 

  พ.ศ.2562  กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ซึ่งในการประชุมอยากให้ 

ทางสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อร่วมก าหนดแนวทางการ 

ปฏิบัติ ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลก าหนดวันที่จะประชุม ระหว่างวันที่ 1-5 

กรกฎาคม 2562 ขอใหเ้ลือกไว้ 2 วัน เพื่อแจง้ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวทราบ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอว่าให้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนวา่จะ 

   ประชุมวันไหน 

ปลัดเทศบาล   ทางเทศบาลจะท าการประสานกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

   ว่าจะท าการประชุมวันใด และจะแจ้งใหส้มาชิกสภาได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอกีหรือไม่  เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถาม การสิ้นสุดการจ่ายน้ า  ต้องมหีนังสือแจง้การสิน้สุด 

   หรอืไม่ และในช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันน่าจะใช้เป็นเหตุผลในการสิน้สุดการส่งน้ าได้ 

ปลัดเทศบาล   เรื่องนีไ้ด้คุยกับทางรองปลัดแล้ววา่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้  จะท า 

   หนังสือเรื่องแจ้งการหยุดส่งน้ าในวันที่ 30 มถิุนายน 2562 แจ้งไปยังองค์การบริหาร 

   ส่วนต าบลหนองบัว โดยอ้างหนังสอืฉบับเดิม เพื่อเป็นการแจ้งลว่งหน้าให้ทราบก่อน 

ที่จะท าการหยุดส่งน้ าในวันที่  30 มิถุนายน  2562  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

   เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   โดยส่วนตัวผมคดิว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  น่าจะขอน้ า 

   ต่อไปอีก  อยากฝากใหส้มาชิกทุกท่านคิดไว้เลยว่าจะอนุมัตหิรอืไม่ ถ้าหากองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลหนองบัวขอเพิ่มอีก และอาจมกีารประชุมนอกรอบได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   หากต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อกี ต้องเป็นการประชุมในสมัยประชุม 

    เพื่ออธิบายใหป้ระชาชนเข้าใจ เชญิรองปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล  จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเดือน ท้องถิ่นอ าเภอ 

  เมืองกาญจนบุรีได้พูดเรื่องนีว้่า ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวหาวธิี 

  ช่วยเหลือตนเอง  กรณีน้ าประปาไม่พอใช้ ซึ่งทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

  แจ้งในที่ประชุมว่าก าลังหาแนวทางด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ 

ปลัดเทศบาล   เมื่อวันที่ 12  มถิุนายน 2562 มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขณะนีค้ะแนนยังไม่สามารถน ามาแจ้งให้ที่ประชุม 

ทราบได้เนื่องจากต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประเมินระดับ 

         /จังหวัด.... 
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จังหวัด  แตส่ามารถแจ้งได้ว่าเทศบาลต าบลหนองบัวผ่านการประเมินครบทุกด้าน  

ซึ่งผลการตรวจดังกล่าว จะน าคะแนนไปรวมกับการตรวจประเมินโบนัสประจ าปีด้วย 

ซึ่งหากเราไม่ผา่นการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด้านใด 

ด้านหนึ่งจะไม่สามารถขอรับการประเมนิโบนัสประจ าปีได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอกีหรือไม่  เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   มีเรื่องน าเสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาล ในการแก้ปัญหาอกีเรื่องหนึ่ง  

   คือด้านท้ายของสวนสาธารณะริมแมน่้ าแควใหญ่บริเวณบ้านนายช าเลืองฯ มีฝาท่อ 

   ระบายน้ าว่างตลอดแนว  ปัญหาที่พบคือมีผู้สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุ ผูป้ระสบ 

   อุบัติเหตุกล่าวโทษท้องถิ่นที่ไม่ดูแล ซึ่งเรื่องนีไ้ด้น าเรียนต่อสภาหลายครั้ง ขณะนีก้็ยัง 

   พบว่ายังมีฝาท่อว่างอยู่  และได้สอบถามจากผู้ดูแลหอ้งน้ าได้รับแจง้ว่ามี 

   รถจักรยานยนต์และเด็กตกลงไปบ่อยครั้ง ฝากท่านประธานช่วยตรวจสอบและแก้ไข 

   ปัญหาเรื่องนีใ้ห้ด้วย ว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนีอ้ย่างไร 

ปลัดเทศบาล   กราบขอบคุณท่านสมาชิก  ส าหรับเรื่องนีม้อบใหท้างผู้อ านวยการกองช่าง 

ไปตรวจสอบและด าเนินการ ซึ่งบริเวณนี ้ เทศบาลได้เสนอโครงการของบประมาณ 

เพื่อก่อสร้างบันไดลงท่าน้ าตลอดแนว แตข่ณะนี้ได้รับแจง้ว่าเทศบาลต าบลหนองบัว 

ไม่ได้งบประมาณโครงการนี้แล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย 

นายบรรเทิงฯ   ในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ลงไปตรวจสอบแล้ว จึงได้ให้พี่สุเทพ 

   ท าการเชื่อมตดิกัน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาเบือ้งตน้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอกีหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 

   ประชุมในวันนี ้ ขอปิดการประชุม 

   ปิดการประชุม  เวลา   10.45  น. 
  


