
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

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

วันศุกร์ท่ี  27 กนัยายน  2562   เวลา  11.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 3) 

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

     ผู้มาประชุม 

      ครบองค์ประชุม 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

       เข้าร่วม 20 คน             

  

         เปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ไปยังอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา          

ข้อราชการเร่งด่วน  ซึ่งในการด าเนินการจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   

ส่วนรายละเอียดขอใหเ้ลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการสภา   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

   เทศบาลต าบลหนองบัวทุกท่าน  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจง้จาก 

   เทศบาลต าบลหนองบัว โดยปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

    มีความประสงคท์ี่จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อท าการพิจารณาเร่งดว่น เนื่องจาก 

   เทศบาลต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งตามโครงการเป็นที่เรียบร้อย  

และผูร้ับจ้างได้ท าการก่อสรา้งโครงการดังกล่าวมาระยะหนึ่ง  แตป่รากฏว่าพื้นที่ 

บริเวณที่จะท าการก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากประสบปัญหา 

ไม่สามารถด าเนนิการตามแบบที่เทศบาลก าหนดได้  จงึมคีวามประสงค์ที่จะขอเปิด 

ประชุมสภาเทศบาลเพื่ อพิจารณาเรื่องดังกล่าว อาศัยอ านาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 36(2) ก าหนดว่า กรณีเทศบาล  นอกจาก 

     /สมัยประชุม…. 
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สมัยประชุมสามัญแล้ว เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่เทศบาล ประธานสภา 

เทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 

จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต าแหน่ง อาจท าค าร้องยื่นตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร  

ก็ใหเ้รียกประชุมสภาวิสามัญได้ สมัยประชุมให้มกี าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แตถ่้าจะ 

ขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ราชการจังหวัด สภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว จงึขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 

ประจ าปี  พ.ศ.2562 มีก าหนด 7 วัน นับตั้ งแต่วันที่   23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป          

เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แจ้งประกาศอ าเภอเมือง

กาญจนบุรี  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562  ซึ่งได้มีการอนุมัติให้เปิดการ

ประชุมสมัยวิสามัญได้ รายละเอียดตามประกาศอ าเภอเมืองกาญจนบุรีที่ได้ส่งมา

พร้อมหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม  2562 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้จัดส่งรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัวสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ลงวันที่ 8 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ใหก้ับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        

ได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความใดหรอืไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมตทิี่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่   8 สิงหาคม  2562 

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…. 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

            พ.ศ.2562  

ประธานสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลหนองบัว        

มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 โครงการ เนื่องจากประสบ

ปัญหาในการด าเนินการก่อสรา้ง รายละเอียดการด าเนินการให้เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ  ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2562  โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่บ้านรวมเหล่าซอย 1 

ด้านซ้าย หมู่ที่  8  ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ส ำเร็จรูป  ควำมยำวรวม       

370 เมตร  พร้อมเทรำงวี คสล. ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร ควำมยำว 345 เมตร และเท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 115 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือรวม
พ้ืนที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 460 ตำรำงเมตร  และลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร    
ตำมแบบที่ เทศบำลก ำหนด โดยอ้ำงอิงจำกแบบมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของท้องถิ่น 
งบประมำณ  786,000.- บำท ซึ่งเทศบำลต ำบลหนองบัว ได้แจ้งมำยังสภำเทศบำลต ำบล
หนองบัวว่ำประสบปัญหำไม่สำมำรถขุดลงไปได้ ท ำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรในบริเวณที่ก ำหนดดังกล่ำวได้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย  ในหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ  
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น  สภำเทศบำลต ำบลหนองบัวจึงได้บรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ ในวำระนี้  ส่วนของ
รำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง ขอเชิญปลัดเทศบำลชี้แจง 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้ว                       

ซึ่งสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่บ้านรวมเหล่าซอย 1 

งบประมาณที่อนุมัติ จ านวน  786,000.- บาท แต่ได้ท าการสอบซื้อสอบจ้างด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่ามีผู้สอบซื้อสอบจ้างในราคา  736,000.- บาท ท าให้

มีเงนิเหลือจากการสอบซื้อสอบจ้างในครั้งนี้จ านวน 50,000.- บาท ซึ่งผู้รับเหมาได้

เข้าด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลก าหนด  ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 

2562 ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างว่าไม่สามารถท าการขุดเจาะพื้นที่เพื่อท าการ

ก่อสร้างได้ เนื่องจากขุดลงไปเจอหินขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง  ถ้าหากใช้เครื่องมือ  

ขนาดใหญ่ท าการขุดเจาะก็อาจท าให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหาย 

              /และหากขุด.... 
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และหากขุดไม่ได้ก็ไม่สามารถท าการวางท่อได้  ซึ่งประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

คือ  นางสมแสนฯ ได้น าคณะกรรมการตรวจการจา้งทั้งหมด รวมถึงผู้อ านวยการกอง

ช่างออกไปดูพื้นที่ก่อสร้าง และคณะกรรมการได้สรุปร่วมกันว่าไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสร้างได้จริง  ต้องมีการย้ายฝั่งมาด าเนินการในฝั่งตรงข้าม  จากเหตุผลดังกล่าว  

คือสาเหตุที่วันนี้น าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามที่

เลขานุการสภาได้ชี้แจงต่อสภา ต่อไปขอให้ทุกท่านดูแบบรายละเอียดโครงการ

ก่อสร้าง ใบแรกเป็นรายละเอียดตามสัญญาเดิม ต่อมามีปัญหาในการก่อสร้าง

เนื่องจากขุดเจาะไม่ได้ เริ่มจากบริเวณหัวมุม บริเวณบ่อพักที่ 4-5 เริ่มขุดไม่ได้ โดยมี

หินขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านล่าง และทางกองช่างได้สรุปว่า  ไม่สามารถด าเนินการ

ต่อไปได้  ขออนุญาตให้ทุกท่านดูรายละเอียดโครงการก่อสร้าง แผ่นที่สอง ซึ่งจะขอ

ย้ายผังก่อสร้างจากฝั่งขวามาเป็นฝั่งซ้าย ซึ่งท าให้รูปแบบและปริมาณงานเปลี่ยนไป 

และในการย้ายฝั่งครั้งนี้ส่งผลท าให้ ข้อหนึ่ง ต้องมีการเจาะวางท่อข้ามถนนจาก

ด้านขวามาด้านซ้าย ซึ่งทางด้านซ้ายที่ย้ายมามีบ้านเรือนประชาชนจ านวนมาก ซึ่งใน

การด าเนินการจะมีผลกระทบท าให้พื้นซีเมนต์ของบ้านเรือนประชาชนเสียหาย

บางส่วน และต้องวางท่อข้ามอีกจ านวน 2 จุด ท าให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น  มีผลให้

งบประมาณในการด าเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 25,000.- บาท และ   

ข้อสอง ต้องท าการเทพื้นคอนกรีตคืนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ก่อสร้างของเทศบาล  โดยมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน 25,000.- บาท 

โดยงบประมาณได้มาจากงบประมาณที่สภาอนุมัติให้ตั้งจ่ายรายการใหม่ เมื่อวันที่ 

13 มิถุนายน 2562 จ านวน 786,000.- บาท ลงนามในสัญญา จ านวน 

736,000.-บาท คงเหลือจ านวน 50,000.- บาท ในวันนี้ขอความอนุเคราะห์   

จากสภาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

    โครงการเดิม  โครงการวางท่อระบายน้ าหมูบ่้านรวมเหล่าซอย 1 ด้านขวา 

    หมูท่ี่ 8  ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ส 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 

รวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

เมตร   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  736,000.- บาท (เจ็ดแสน-   

สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 

              /แก้ไขเปลี่ยนแปลง....  
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       แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่บ้านรวมเหล่า 

ซอย 1 ดา้นขวา  หมูท่ี่ 8  ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ส าเร็จรูป  ความยาว 

รวม 378 เมตร พร้อมเทรางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 345  

เมตร และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรอืรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร และลงลูกรัง 

ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  761,000.- 

บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ขออนุญาตกราบน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตกิาร  

   เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562  โครงการเดิม  โครงการ 

วางท่อระบายน้ าหมูบ่้านรวมเหล่าซอย 1 ดา้นขวา หมู่ที่ 8  ขนาด Ø 0.40 เมตร  

พร้อมบ่อพัก ส าเร็จรูป  ความยาวรวม 370 เมตร พร้อมเทรางวี คสล. ขนาดกว้าง 

0.60 เมตร ความยาว 345 เมตร และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื รวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 460  

ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  

งบประมาณ  736,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงเป็น   โครงการวางท่อระบายน้ าหมูบ่้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา   

หมูท่ี่ 8  ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ส าเร็จรูป  ความยาวรวม 378 เมตร  

พร้อมเทรางวี คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความยาว 345 เมตร และเทถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื 

รวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

เมตร   ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  761,000.- บาท (เจ็ดแสน- 

หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  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 4.... 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จ านวน 2 โครงการ 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจง้จากเทศบาลต าบลหนองบัว  

มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 โครงการ        

กองคลัง  งานกิจการประปา โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนน

เทศบาล 18/3  หมู่ที่ 8  งบประมาณ   58,000.- บาท ซึ่งในการด าเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน  หรอื  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ทางสภาเทศบาลจึงน าเรื่องนีเ้ข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอให้

ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าว  

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตช้ีแจง ตามที่วาระที่สามได้มีการเปลี่ยนแนวการก่อสรา้งจาก 

ฝัง่ขวาไปฝัง่ซ้าย  ซึ่งเมื่อย้ายมาขุดเจาะทางฝ่ังซ้ายพบว่าท่อประปาเป็นท่อ PVC  

ที่เก่ามาก บางสว่นช ารุดเสียหาย และใช้งานมากว่าสิบปี และท่อตน้ซอยเป็นท่อ PE 

จงึมคีวามประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากสภา ขอเปลี่ยนจากท่อ PVC เป็นท่อ PE 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลเิมตรหรอืประมาณ 3 นิ้ว ให้เหมอืนกันต้นซอย 

ที่เป็นท่อ PE อยู่แล้ว เนื่องจากในการขุดเพื่อท าการก่อสร้างอาจท าให้ท่อ PVC  

ที่มอียู่เดิมช ารุดเสียหายได้ จึงได้ปรึกษากับทางกองช่างว่าจะขอเปลี่ยนเป็นท่อ PE  

ทั้งหมดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นให้กับประชาชน  โดยที่ผ่านมาโครงการนี ้

ใช้งบประมาณของเทศบาล  แต่ในส่วนของท่อที่เพิ่มเตมินี้จะใช้งบประมาณของ 

ฝา่ยกิจการประปา ซึ่งได้ปรึกษากับฝา่ยกิจการประปาแล้ว ว่ามีงบประมาณในส่วน 

ของค่าไฟฟ้าคงเหลืออยู่และสามารถน ามาใช้ได้ จงึขออนุมัติจากสภาในการโอน 

งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในส่วนของกองคลัง กิจการประปา แผนงาน 

การพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 

 

                 /สิ่งสาธารณูปโภค.... 
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สิ่งสาธารณูปโภค   ในการด าเนินโครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนน 

เทศบาล 18/3 หมู่ที่ 8 โดยวางท่อประปา ประเภท HDPE (PE) ขนาดเส้นผา่น 

ศูนย์กลาง  75 มลิลิเมตร  ชนิดความหนาแน่น PE100 PN6 ความยาว 125 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ตอ่เชื่อม ตามแบบที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ 58,000.-บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวด 

ค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  งบประมาณตั้งไว้  2,450,000.- บาท 

คงเหลือก่อนโอน  427,539.93 บาท  ขอโอนลด  58,000.-บาท งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน  369,539.93 บาท ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุมสภา 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  

ของกองคลัง กิจการประปา แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค   ในการด าเนินโครงการขยายเขต 

ประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 18/3 หมู่ที่ 8 โดยวางท่อประปา ประเภท 

HDPE (PE) ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  75 มลิลิเมตร  ชนิดความหนาแน่น PE 100  

PN 6 ความยาว 125 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตอ่เชื่อม ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  

งบประมาณ 58,000.-บาท (หา้หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณ 

จากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท 

ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 2,450,000.- บาท คงเหลอืก่อนโอน 427,539.93 บาท  

ขอโอนลด 58,000.-บาท งบประมาณ คงเหลือหลังโอน  369,539.93 บาท 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ของกองคลัง กิจการประปา แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปโภค   ในการด าเนินโครงการขยายเขต 

ประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 18/3 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 58,000.-บาท  

(หา้หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  จ านวน   9 คน   (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   

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

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

8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

      /ระเบียบวาระที่ 5.... 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง การกันเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  

              พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการพิจารณากันเงินในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้เลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ   ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว แจง้ขอด าเนนิการกันเงนิในหมวดค่าที่ดนิและ 

   สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 3 โครงการ  ซึ่งตามระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 

ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ  

การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน  ขอ้ 59 ในกรณี 

ที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แตม่ีความ 

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนิต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงิน 

ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ส่วนของรายละเอียดการกันเงนิ ขอเชิญ 

ปลัดเทศบาลช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

เทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที่เทศบาลได้รับความอนุเคราะหจ์ากสภาในการ

โอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และมีการลงนามในสัญญาจ้าง งบประมาณ 736,000.- บาท 

และวันนีไ้ด้รับการอนุมัติจากสภาโอนเพิ่มอีกจ านวน 25,000.- บาท รวมเป็นเงิน  

761,000.- บาท ซึ่งมีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 

กันยายน 2562 แต่เนื่องจากเทศบาลพิจารณาแล้ววา่ไม่สามารถด าเนินการให้  

แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ จึงขออนุมัตกิันเงนิไว้ เพื่อเบิกจา่ย

ตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างไว้แลว้  โดยเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกอบด้วยโครงการแรก โครงการ

วางท่อระบายน้ า หมู่บ้านรวมเหล่าซอย 1 ลงนามในสัญญาไว้จ านวน 736,000.-บาท  

และวันนีไ้ด้รับอนุมัตเิพิ่มจากสภาอีก จ านวน 25,000.-บาท รวมเป็นเงนิ 761,000.-บาท 

(เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และโครงการที่สอง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บริเวณริมถนนสายเทศบาล  1/23  และวางท่อระบายน้ า คสล. ลอดถนน  หมูท่ี่ 3 

ที่สภาอนุมัติไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เป็นการก่อสร้างรางระบายน้ า  ซึ่งในขณะนี้ 

                         /ยังหา ...... 
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ผูร้ับจ้างในกรณีตกลงราคายังไม่ได้ จงึขออนุมัตกิันเงินไว้ จ านวน 102,000.- บาท 

(หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) โครงการที่สาม ในส่วนของกิจการประปา โครงการขยาย 

เขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 18/3 หมู่ที่ 8 งบประมาณทีส่ภาอนุมัตไิว้ 

จ านวน 58,000.- บาท (หา้หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่สามารถลงนามในสัญญา 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ รวมโครงการที่ขออนุมัตจิากสภาขอกันเงนิไว้ 

ทั้งหมด  3 โครงการ  เป็นเงินรวมทั้งสิน้  921,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่น-                     

หนึ่งพันบาทถ้วน) ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอื 

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติ        

ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัตใิห้กันเงิน จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 

921,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาอนุมัตใิห้กันเงนิจ านวน 3  

   โครงการ งบประมาณ 921,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

จ านวน   9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   3. นายวิศาล 

สามัคคีธรรม 4.นางมลตา  ชัยเจรญิ  5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   

ชมวงษ์  7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  8.ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 
        

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นคณะกรรมการประเมินผล 

    การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

    ที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ 

   ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรายละเอียดขอให้ปลัดเทศบาลช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับวาระทีห่ก เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 

   ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ 

   เทศบาลต าบลหนองบัวและวาระที่เจ็ด การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการ 

 

           /การศกึษา.... 
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   การศกึษาของเทศบาลต าบลหนองบัว  สามารถน าเรื่องเข้าที่ประชุมในเดือน 

พฤศจกิายนได้ แต่เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงน าเรื่องนี้เข้า 

   ที่ประชุมในครั้งนี้  เนื่องจากมีหนังสอืสั่งการเรื่องซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดีที่มกีารประเมนิผลทุกปี   โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน 7 คน 

ประกอบด้วย 

       (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน    2  คน 

       (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น              2  คน 

       (3)  ผูท้รงคุณวุฒิ           2  คน 

       (4)  ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

       (5) หัวหน้าส านักงานปลัดฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

       (6)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในวันนี ้ ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน เพื่อเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอกราบเรียนเชญิ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอื 

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้สมาชิก 

   สภาเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ขอเชิญ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

   เทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายจีรศักดิ์ ม่วงสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองบัว  เขต  1  ผมขอเสนอให้ทุกท่านมสี่วนรว่มในการเป็นคณะกรรมการ  

โดยใหเ้สนอชื่อผูท้ี่ยังไม่ได้เป็นกรรมการชุดใดของเทศบาล เพื่อจะได้รว่มกัน 

ประเมินการท างานและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท างานให้กับสมาชิกทุกท่าน 

ทราบด้วย 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในคณะกรรมการชุดนีไ้ม่มผีู้บริหารอยู่ด้วย  

เนื่องจากการตัง้คณะกรรมการชุดนีเ้พื่อเข้ามาประเมินผลการบริหารจัดการของ 

เทศบาล 

/นายจีรศักดิ์ฯ.... 
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นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอ นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล เป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรองในการเสนอชื่อดังกล่าว 

ที่ประชุม  มีผู้รับรอง จ านวน 7 คน ดังนี้ (1. นายวิศาล   สามัคคีธรรม   2.นางมลตา  

ชัยเจรญิ  3.นายมานพ  ชนะเลิศ 4.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  5.นายต้น วงษ์เพ็ชร    

6.รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 7.รอ้ยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชญิ 

ร้อยตรีมนัสฯ   ผมขอเสนอ รอ้ยตรีสุระชัย  เกษมโศธน์ เป็นคณะกรรมการ คนที่ 2 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรองในการเสนอชื่อดังกล่าว 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 คน ดังนี้ (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์   

นิ่มนวล   3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 4.นางมลตา  ชัยเจรญิ  5.นายมานพ 

ชนะเลิศ  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  และ 8.รอ้ยตรีมนัส  

แย้มมาลี) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาครบตามจ านวนแลว้ ตอ่ไปจะเป็นการ   

   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน      

   2 ท่าน  ตามที่สมาชิกสภาเสนอ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม 

   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม  มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  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.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

เลขานกุารสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมได้สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 2 ท่าน  เข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ซึ่งทางสภา 

เทศบาลต าบลหนองบัวจะได้แจ้งให้เทศบาลต าบลหนองบัวด าเนินการจัดท าค าสั่ง 

แตง่ตัง้ต่อไป 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 7.... 
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ระเบียบวาระที่  7 เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรมการการศึกษาของเทศบาลต าบล 

หนองบัว 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ 

   การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่น 

   เห็นชอบและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น 

   เห็นชอบ ในส่วนของรายละเอียดขอใหป้ลัดเทศบาลช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล   มีหนังสอืซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชน่เดียวกับวาระที่ผา่นมา ซึ่งในการด าเนินการจะต้องมี 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

   คณะกรรมการประกอบด้วย  

    (1) ผูท้รงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 

    (2) ผูท้รงคุณวุฒิ          รองประธานกรรมการ 

    (3) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น              กรรมการ 

    (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง               กรรมการ 

    (5) ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาในสังกัดทุกแห่ง              กรรมการ 

    (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ    กรรมการ 

    (7) หัวหนา้หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 

          ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 

    (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศกึษาฯ    กรรมการและเลขานุการ 

   ในวันนีข้อความอนุเคราะห์จากสภาในการพิจารณาคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒิ 

  ตามข้อ (6) โดยจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรอืบุคคลภายนอกก็ได้ โดยผ่านการ 

  เห็นชอบจากสภาเทศบาล และในข้อ (7) เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

ไม่มหีนว่ยงานภาคเอกชน ก็พิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอื 

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชกิสภาท่านใดมีความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้ 

   สมาชิกเสนอผูท้รงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

   การศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว ขอเชญิ 

                 /รอ้ยตรีสุรชัยฯ.... 
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ร้อยสุระชัยฯ   ผมขอเสนอ รอ้ยตรีมนัส  แย้มมาลี เป็นคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรองในการเสนอชื่อดังกล่าว 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 คน ดังนี้ (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์   

นิ่มนวล   3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 4.นางมลตา  ชัยเจรญิ  5.นายมานพ 

ชนะเลิศ  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  และ 8.รอ้ยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  ขอเชญิ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอ นางกนกวรรณ  เงนิงาม ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

   ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว เป็นคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรองในการเสนอชื่อดังกล่าว 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 

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

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

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้เสนอชื่อสมาชิกสภาครบตามจ านวนแลว้ ตอ่ไปจะเป็นการ   

   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อสมาชิกสภา จ านวน      

   2 ท่าน  ตามที่สมาชิกสภาเสนอ เป็นคณะกรรมการการศกึษาของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม   มมีติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  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.ร้อยตรีมนัส   แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์)  

เลขานุการสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณาเสนอผูท้รงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการศกึษาของเทศบาลต าบล 

หนองบัว  ซึ่งทางสภาเทศบาลต าบลหนองบัวจะได้แจง้ให้เทศบาลต าบลหนองบัว 

ด าเนนิการจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ตอ่ไป 

       /ระเบียบวาระที่ 8.... 
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ระเบียบวาระที่  8 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

  เทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที่อ าเภอเมอืงกาญจนบุรีได้อนุมัติเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเทศบาลได้ประกาศใช้ 

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562  

เป็นต้นไป  และตามระเบียบระบุไว้วา่ หลังจากที่ประกาศใชแ้ล้ว จะต้องรายงาน 

ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลทราบ ภายใน 30 วัน  และงานนโยบายและแผนได้ประชุมคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลเพื่อรายงานร่างแผนการด าเนินงานฯ  เมื่อช่วงเช้าของวันนี้  

ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติร่างแผนการด าเนนิงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไป 

คือ สามารถด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

แตใ่นการด าเนินการต้องดูจากงบประมาณที่มอียู่จริงในขณะนั้นด้วย เรื่องต่อไป 

ขอรายงานเรื่องค่าไฟศูนย์สูบน้ าซึ่งขณะนีส้ิน้สุดการเบิกจ่ายแล้ว มีงบประมาณ 

คงเหลือจ านวน 1,192,5644.26 บาท แต่ในเทศบัญญัติตัง้ไว้  600,000.-บาท 

โดยในการบริหารงบประมาณใช้วธิีโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งอนุมัตโิดย 

ผูบ้ริหาร และขณะนีไ้ด้ด าเนินการตัดจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าจนถึงสิน้เดือนกันยายน  

2562 เรยีบร้อยแลว้ ต่อไปจะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เรื่องต่อไป ขอสรุปบัญชี 

โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 20 โครงการตาม 

รายละเอียดที่แจกใหก้ับทุกท่าน และขออนุญาตแจง้เพิ่มเติมอกี 1 โครงการ ได้แก่  

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล  18/3 หมู่ที่ 8  

งบประมาณ 58,000.- ที่สภาได้อนุมัติเพิ่มในวันนี้   ยอดรวมทั้งสิน้ จ านวน  

21 โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

 1.เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลส์คอนกรีตสาย เทศบาล 1/20 และ 

สายเทศบาล 12 หมู่ที่ 8 งบประมาณจ านวน 1,830,000.-บาท  

จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 2.เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลส์คอนกรีต สายเทศบาล 10/3 หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ 1,380,000.-บาท จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

        /3.ก่อสร้าง.... 
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 3. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 1 งบประมาณ 

852,000.-บาท จากเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 14/2 (รวมใจพัฒนา8) หมู่ที่ 8 

งบประมาณ 541,000.-บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2562 

 5.ซือ้รถขยะ งบประมาณ 2,400,000.-บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562 

 6. ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 15/4 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ  

763,000.- บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562 

 7. ปรับปรุงเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 

ท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 

640,000.- บาท จากเงนิเหลอืจา่ยอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

 8. ปรับปรุงเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง 

ท้องถิ่น กจ.ถ.32-007 (กม.0+222 ถึง กม.ที่ 0+452) หมูท่ี่ 3 งบประมาณ 

560,000.- บาท จากเงนิเหลอืจา่ยอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

 9. วางท่อระบายน้ าหมูบ่้านรวมเหล่า ซอย 1 ด้านขวา หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 

786,000.-บาท จากการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม่ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

 10. ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199 

(ถนนสายเทศบาล 10 ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์  ชัยเจริญ) หมู่ 1,2,3 และ 8 

งบประมาณ 4,466,000.- บาท จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

 11. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 4 (ต่อจากเดิมถึงฝายน้ าล้น) หมูท่ี่ 2 

งบประมาณ 186,000.- บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.2562 

 12. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 1/23 (อู่ช่างชัย) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 

114,000.-บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

พ.ศ.2562 

/13.ก่อสร้าง.... 



-17 – 
 

 13. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 11/1 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 

161,000.-บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

พ.ศ.2562 

 14. ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหมู่บ้านสวนพฤกษา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 

159,000.-บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ   

พ.ศ.2562 

 15. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 2/4 (บริเวณบ้านนางสาวสิรริัตน์ 

วิมูลชาติ)  หมู่ที่ 1 งบประมาณ  322,000.-บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562 

 16. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 1/8 ซอย 1 (ต่อจากเดิม) ม.1 

งบประมาณ 471,000.-บาท จากการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

 17. ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 4/1 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 

งบประมาณ  278,000.-บาท จากการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

 18. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ด้วยเทคโนโลยี DLTV งบประมาณ 30,700.- บาท จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 19. เครื่องเช่ือมท่อประปา  1 ชุด งบประมาณ 220,000.-บาท 

จากการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

 20. โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้านริมถนนทางหลวงหมายเลข 3199  

(ก่อนถึงกรมทหารราบที่ 29-ถ.ทต.7) หมูท่ี่ 2,3 และ 8 งบประมาณ 

7,492,100.- บาท จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 21. โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน  บริเวณข้างถนนเทศบาล 18/3  

หมูท่ี่ 8  งบประมาณ 58,000.-บาท จากการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 

รายการใหม่ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

สรุปโครงการทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้  23,709,800.- 

บาท  (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  แยกเป็นใช้เงินงบประมาณ

ของเทศบาลจ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 7,311,000.- บาท (เจ็ดล้าน- 

 

    /สามแสน.... 
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สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ใช้เงนินอกงบประมาณ จ านวน 7 โครงการ 

งบประมาณ 16,398,800.- บาท (สิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อย- 

บาทถ้วน)  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามประธานสภาเทศบาลว่า ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในส่วนของค่าซ่อมแซม คา่ลูกรัง ไม่ทราบว่ามี 

   งบประมาณส าหรับด าเนินการหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ได้ตัง้งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

   พ.ศ.2563 กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชม หมวดค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

   งบประมาณที่ตัง้ไว้ 80,000.-  บาท ส าหรับด าเนินการในส่วนนี้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ที่ผ่านมาผูบ้ริหารได้ก าหนดช่วงเวลาในการลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนในช่วง 

   ก่อนหนา้ฝนและหลังหน้าฝน  และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

   จ านวน 80,000.- บาท ในการด าเนินการจรงิอาจมีหลายจุดที่ต้องท าการซ่อมแซม 

   ไม่ทราบว่างบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชีแ้จงต่อสภาว่า ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 105 ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าบ ารุงรักษาและ 

   ซ่อมแซมไว้จ านวน 80,000.- บาท  แตส่ าหรับระยะเวลาในการด าเนินการต้องดู 

   จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้ามา เนื่องจากในแต่ละเดือนเทศบาลมีรายจา่ย 

   ประจ าในหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน ในส่วนการ 

   ด าเนนิการซ่อมแซมลูกรังนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ 

   จะด าเนินการทันที และขออนุญาตช้ีแจงต่อสภาเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

   2562 ยังมีงบประมาณที่ยังไม่จัดสรรเข้ามาอีกประมาณ 2,400,000.- บาท 

จากยอดที่เราได้ตัง้ประมาณการรายรับไว้ และส าหรับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ทางกองช่าง 

   ได้ท าหนังสอืไปยังการไฟฟ้าแล้ว  ขณะนีร้อหนังสือตอบจากการไฟฟ้า  หากได้รับ 

   การตอบหนังสือกลับมาจะรีบด าเนนิการทันทีโดยดูจากงบประมาณในขณะนั้น 

ที่สามารถด าเนินการได้ โดยจะน าเรื่องเข้าปรึกษาสภาเทศบาล   ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ เชิญนายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามเรื่องการขอมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับที่ดนิ ภ.บ.ท.5 วา่ 

   สามารถด าเนินการได้หรอืยัง 

   /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องการขอมิเตอรไ์ฟฟ้าส าหรับที่ดนิ ภ.บ.ท.5  ขณะนีย้ังไม่มีข่าวสาร 

   จากทางการไฟฟ้าว่าสามารถท าได้  หากมีข่าวสารว่าท าได้เมื่อใด จะรีบแจ้งใหส้ภา 

   เทศบาลทราบทันที 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อกี  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ 

เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ขอปิดการประชุม 
 

 ปิดการประชุม  เวลา   12.05  น. 


