
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพุธที่   6 พฤศจกิายน  2562   เวลา 09.00น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 3) 

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

          ผู้มาประชุม 

      ล าดับที ่  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. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

       รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง 

       2. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       3. นางชฎารัตน์      คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

       4. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       5. นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

       6. นางสาวอัญชลี           จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

       7. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       8. นางชลธิชา  ฑติะล าพูน  พนักงานวิทยุ 

       9. นางสาววิชุตา  บุญเลขา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

     10. นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

           /11.นางสาวพรสวรรค์... 
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       11. นางสาวพรสวรรค์ ไชยเกิด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

       12. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

       13. นายอัครเดช  รัตนวรรณ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

       14. นายธนาคาร  วิเศษสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       15. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       16. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

       17. นางอ าพร  สีลับขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

       18. นางสาวพลอยเพชร บัวโรย   นักศึกษาฝกึงาน 

       19. นางสาวพิมพ์ลภัส ศริิพันธ์   นักศึกษาฝกึงาน 

       20.  นางสาวศรอนงค์     ศรสีุข   นักศึกษาฝกึงาน 

       21.  นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

         เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายแทน   โหรา   ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน 

ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบ 

วาระดังตอ่ไปนี้        

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่  6 พฤศจิกายน  2562   ซึ่งจะด าเนินการ

ประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยวสิามัญ 

           สมยัที่ 2 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2562 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยวสิามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ลงวันที่  27 กันยายน 2562  

 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไข 

เพิ่มเติม หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวสิามัญ   

สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่  27 กันยายน  2562 

             /ที่ประชุม..... 
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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.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี   และ  

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ระเบียบวาระที ่   3 เรื่อง เรื่อง การรายงานการใช้เงนิโดยผู้บริหารท้องถ่ิน  

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการรายงานการใชเ้งนิโดยผูบ้ริหารท้องถิ่น ขอเชิญ 

   ปลัดเทศบาลช้ีแจง  

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

   สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ในระเบียบวาระนี้ ขออนุญาตชีแ้จงว่าตาม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตัง้ 

งบประมาณโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไว้จ านวน 60,000.-บาท ซึ่งในขณะที่จัดท าเทศบัญญัติในเดือน 

กรกฎาคม 2562 ยงัไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดท าแผนที่ภาษี ซึ่งต่อมา 

จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีได้มแีนวทางก าหนดว่า 

จะต้องประกาศรายชื่อและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งแสดงประโยชน์ในการใช้ที่ดิน 

และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  โดยระบุว่า ผู้ที่ท า 

ประโยชน์ในที่ดินถึงแม้วา่จะท าประโยชน์ในที่ดินของพื้นที่ที่ป่าสงวนก็จะต้องมกีาร 

เสียภาษี ภ.บ.ท. 5 และในการเสียภาษี ภ.บ.ท.5 ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมสทิธิ์ในที่ดิน  

ดังนัน้ เทศบาลจะต้องด าเนินการจัดเก็บภาษีในส่วนของ ภ.บ.ท.5 ทั้งหมด  

โดยระเบียบกฎหมายระบุว่าจะต้องท าการประกาศแปลงที่ดิน แยกเป็นโฉนด นส.3  

และ ภ.บ.ท.5 ว่าใช้ประโยชน์ในการเป็นที่อยู่อาศัย ที่ท าการเกษตร หรอืเป็นที่ดิน 

ว่างเปล่า ซึ่งต้องประกาศภายในวันที่ 30 พฤศจกิายน  2562 ซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับ 

เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผดิชอบทุกฝ่ายแล้วเห็นตรงกันว่า ศักยภาพของเจา้หนา้ที่ของ 

เทศบาลต าบลหนองบัวไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีได้ 

ทันตามก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด  จึงได้หาบริษัทที่สามารถรับด าเนินการได้ 

หลายบริษัท จนพบบริษัทที่เป็นอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากการ 

หาข้อมูลแล้วปรากฏว่าอาจารย์จากจุฬาฯ นีไ้ด้จัดท าแผนที่ภาษีให้กับองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้ผ่านการตรวจจากส านักงานตรวจ 

เงินแผน่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบหมายใหท้างรองปลัดเทศบาล  ข้าราชการ 

กองชา่งทั้งหมด และนางอ าพรฯ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการแผนที่ภาษี ประสานงานกับทางอาจารย์จากจุฬาฯ ซึ่งได้รับแจง้ 

           /การเสนอราคา..... 
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การเสนอราคาในการด าเนินการ  จ านวน 350,000.- บาท (สามแสนหา้หมื่น- 

บาทถ้วน) ซึ่งราคาที่เสนอมานีไ้ด้ท าการเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใกล้เคียงแลว้พบว่าราคาไม่สูงและคุ้มค่ากับผลงานที่เราจะได้รับ ประกอบกับพืน้ที่ 

ของเทศบาลต าบลหนองบัวส่วนใหญ่เป็น ภ.บ.ท.5 ยากต่อการส ารวจอกีด้วย 

ในวันนีจ้งึขออนุญาตน าเรียนต่อสภาเพื่อขอโอนงบประมาณเพิ่มในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (2)  โครงการจัดท าแผนที่ 

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณที่ตัง้ไว้ 

จ านวน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณจาก  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือน  

(ฝา่ยการเมอืง) เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้  725,760.- บาท 

(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  คงเหลอืก่อนโอนจ านวน  

725,760.- บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ขอโอนลด 

300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 425,760.- บาท 

(สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ขออนุญาตกราบน าเรียน  เรื่องการ 

รายงานการให้เงนิโดยผูบ้ริหารท้องถิ่น  ในฐานะปลัดเทศบาลปฏิบัติหนา้ที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  และเมื่อสภารับทราบแล้วจะท าการโอน 

งบประมาณในวันนี ้เพื่อให้ทันตามก าหนดเวลาที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามประธานสภาเทศบาล  กรณีระเบียบใหม่ การโอนเปลี่ยน 

   เจ้าของ กรณี ภ.บ.ท.5 ด าเนนิการได้หรอืไม่ อย่างไร 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับการโอนเปลี่ยนเจ้าของ กรณี ภ.บ.ท.5 ขออนุญาตช้ีแจงใน 2 กรณี คือ 

1. การโอนเปลี่ยนชื่อผูเ้สียภาษีใน ภ.บ.ท.5 ท าได้ แต่ไม่ใช่สทิธิครอบครอง 

2. การโอนเปลี่ยนชื่อผูเ้สียภาษี ภ.บ.ท. 5 ใช้แนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา  

เป็นการโอนในเรื่องของช่ือผู้เสียภาษีเท่านั้น 

 และขอชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กรณีที่ว่าจา้งบริษัทในการส ารวจถ้าเป็นดินแปลงใหญ่ 

เจ้าของคนเดียวบริเวณติดกัน  ใหส้ ารวจรวมแปลง ไม่ใหส้ ารวจแยกแปลง และได้สอบถาม 

ราคากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขา้งเคียงแลว้ พืน้ที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ส่วนใหญ่เป็น ภ.บ.ท.5 จะท าการส ารวจได้ยากกว่าพืน้ที่ที่เป็นโฉนดและ น.ส.3ซึ่งหาก 

จา้งเด็กเพื่อท าการส ารวจ  ต้องส ารวจใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่  30 พฤศจกิายน  2562 ได้รว่มกัน 

พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจา้งผูร้ับจา้งเข้ามาด าเนินการจะคุ้มค่ามากกว่าเนื่องจากผูร้ับจา้ง 

มีระบบต่างๆ  เข้ามาช่วยในการด าเนินการ ท าใหง้านเสร็จได้ตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

                          /นายวีระศักดิ์ฯ.... 
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นายวีระศักดิ์ฯ   หากมีการแบ่งแปลง จะท าให้พืน้ที่รวมเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่  

ปลัดเทศบาล   ในการด าเนินการ หากมีการแบ่งแปลงแล้ว พืน้ที่รวมต้องเท่าเดิม เชน่ มีพื้นที่ 

เดิม 10 ไร่ หากแบ่งเป็นแปลงย่อยกี่แปลงก็ได้ แตร่วมกันทุกแปลงแลว้พื้นที่รวมต้องได้ 

เท่ากับ 10 ไร่ เท่าเดิม การแบ่งแปลงเพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของผู้เสียภาษีเท่านัน้ แตจ่ะไม่ 

ท าให้พืน้ที่รวมเพิ่มขึน้หรอืลดลงแนน่อน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญรอ้ยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   ขออนุญาตสอบถาม  การใช ้google  map ในการด าเนินการ จะได้ภาพที่เป็น 

   ปัจจุบันหรอืไม่ เพราะเคยเข้าไปดูบางจุดใน google  map ยังเป็นภาพเดิมที่เป็นที่รกร้าง 

   ว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ แตค่วามจริงปัจจุบันมกีารเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ที่นั้นแล้ว 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตช้ีแจงในเรื่องการส ารวจในครั้งนี ้วิธีด าเนนิการจะใช้โดรนท าการ 

ส ารวจพืน้ที่ร่วมกับการลิงค์ข้อมูลกับกรมที่ดนิควบคู่กันไป ไม่ได้ใช้ google map  

ในการด าเนินการอย่างเดียว เนื่องจากพืน้ที่สว่นใหญ่ของเทศบาลต าบลหนองบัวเป็น ภ.บ.ท.5 

และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการท างาน  ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ 

1. มีความยุติธรรมกับชาวบ้าน 

2. มีเครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการด าเนินงาน ท าให้สามารถด าเนินการ 

แล้วเสร็จทันภายในก าหนดคอื วันที่ 30 พฤศจิกายน  2562 และจากการศกึษา 

ข้อมูลในการท างานของอาจารย์จากจุฬาฯ พบว่าในหลายที่ที่เข้าท างานให้ ทาง 

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิเข้าตรวจแล้วผ่าน  ไม่มขี้อทักท้วงแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญนายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

   สภาเทศบาลทุกท่าน  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับปลัดเรื่องที่เสียคุณแมด่้วย   

และในส่วนของกฎหมายเรื่องการใหเ้สียภาษี ภ.บ.ท.5 หากมีการเสียภาษีได้แลว้ 

อยากทราบว่าเรื่องการขอมเิตอร์ไฟฟ้า มีแนวโน้มว่าจะด าเนนิการได้หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้ามาในพืน้ที่ของนายกรัฐมนตรใีนครั้งนี้ 

   ทางผู้น าท้องถิ่นคงช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ให้  แตเ่บือ้งตน้ ขณะนีย้ังไม่สามารถ 

ด าเนนิการได้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

ทีป่ระชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

ในการรับทราบและเห็นชอบการรายงานการให้เงินโดยผูบ้ริหารท้องถิ่นต่อไป 

 

 

         /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   รับทราบ 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.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง   การรายงานสถานะการเงิน (รับ-จ่ายเงิน)  ประจ าปีงบประมาณ  

          พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ      วาระที่ 4 เป็นการรายงานสถานะการเงิน (รับ-จา่ยเงนิ) ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562  ขอเชิญปลัดเทศบาลชีแ้จง 

ปลัดเทศบาล  ในวาระนี้ ขอรายงานสถานะการเงนิ การรับ-จา่ยเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2562 ขออนุญาตรายงานในส่วนของสถานการณ์คลัง ไม่ใชก่ารรายงานผลการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งในส่วนของการรายงานผลการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจะรายงานในปลายเดือนพฤศจกิายน ในวันนีข้อ 

รายงานประมาณการรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี 2562 (ก่อนปิดบัญช)ี 

ตั้งแตว่ันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 

 ประมาณการรายรับ จ านวน  53,426,925.40 บาท รับจริงรวมรายได้ที่ 

เทศบาลจัดเก็บเอง จ านวน  52,913,607.65 บาท รายรับต่ ากว่าประมาณการ 

รายรับที่ตัง้ไว้ จ านวน  513,317.75 บาท  รายจ่ายจริงที่เกิดขึน้ จ านวน 

42,081,367.81 บาท  ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มเีงินงบประมาณ 

ของเทศบาลตกเป็นเงินสะสม จ านวน  5,416,119.92 บาท และขอรายงานยอด 

เงินสะสมของเทศบาล  ณ วันที่ 5 พฤศจกิายน  2562 จ านวน  36,824,705.24 บาท  

แตจ่ านวนนีย้ังมีเงนิที่ต้องเก็บไว้จ่ายส าหรับเงินเดือนพนักงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเข้ามา และเป็นทุนส ารองเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมกับเงนิทุนส ารองสะสม 

เป็นเงินคนละจ านวนกัน โดยมีเงนิทุนส ารองสะสม จ านวน  15,180,424.22 บาท  

หมายความว่ายอดเงนิสะสมจ านวน 5,416,119.92 บาท จะต้องน ามาหักเป็นเงินทุน

ส ารองสะสมก่อนจงึจะเหลือเป็นยอดเงนิสะสมเข้าเทศบาล  และเงินสะสมจ านวน  

36,824,705.24 บาท จ านวนหกหมื่นกว่าบาทได้รวมเงินยมื  ซึ่งต้องน ามาจ่ายเป็น

เงินเดอืนให้กับบุคลากรถ่ายโอนในเดือนกันยายนที่กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น  

ยังไม่ได้จัดสรรเงินมาให้   ขออนุญาตชีแ้จงว่า เงินจ านวนนีป้ระกอบด้วย 

1.เงนิฝากที่อยูใ่นกองทุนและเงนิฝากต่างๆ  ที่อยูใ่นระบบ  2.หักส ารองจา่ย 3 เดือน   

เพื่อส ารองจา่ยเป็นรายจ่ายประจ าได้แก่เบีย้ยังชีพและเงนิเดือนค่าตอบแทนต่าง ๆ  

 

/อีกประมาณ.... 
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อีกประมาณเดือนละสามล้านบาทจึงตอ้งหักเงนิจ านวนนีอ้อกประมาณเก้าล้าน- 

หา้แสนบาท หลังจากนั้นต้องหักอีก 10% เพื่อเป็นเงินส ารองเมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น  

อัคคีภัย วาตภัย ตามระเบยีบฯ    ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บริหารงบประมาณไม่ขาดดุล  

และมีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้  จึงขออนุญาตกราบน าเรียนให้สภาได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชิญนายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามประธานสภาว่า กรณีเหลอืยอดเงิน 5,416,119.92 บาท 

   ไม่ทราบว่าในจ านวนนีม้ีการหักเงินโบนัสส าหรับพนักงานไว้แลว้หรอืยัง 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเงนิโบนัสของพนักงานได้ท าการกันเงนิไว้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

     จ านวน  1,716,615.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหกพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

   เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

ในการรับทราบรายงานสถานะการเงนิ (รับ-จา่ยเงนิ) ประจ าปี 2562 (ก่อนปิดบัญชี) 

ตั้งแตว่ันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

ที่ประชุม   รับทราบ 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.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ  ขออนุญาตแจง้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562  

 เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับการตรวจประเมินโบนัสจากคณะกรรมการระดับจังหวัด  

ได้คะแนน  97.50 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  ซึ่งตามระเบียบถ้าได้คะแนนเกิน 

95 ขึ้นไป  สามารถเบิกจ่ายโบนัสได้ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน  ซึ่งทางเทศบาล

ต้องท าหนั งสือขออนุมัติ จ่ ายในอัตรา 1 .5  เท่ า เพื่ อขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้จึงขอปรึกษาสภาในการ

จ่ายเงินโบนัสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการก าหนดอัตรา

การจ่ายโบนัสในอัตรา 1.5 เท่า ส าหรับผู้ที่ ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  2 ขั้น        

ในอัตรา 1.499  เท่า ส าหรับผูท้ี่ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 1.5 ขั้น และในอัตรา 

1.490 เท่า ส าหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 1 ขัน้ จงึขอปรึกษาสภาว่าในปีนี้ 

   /จะท าการ.... 
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จะท าการจ่ายในอัตราเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าหากเป็นอัตราในปีที่ผ่านมา จะมี

การจา่ยเงนิตามรายละเอียดดังนี ้

1. ส านักปลัด         จ านวน 811,264.11  บาท 

2. กองคลัง         จ านวน 218,033.94  บาท 

3. กองชา่ง         จ านวน 374,986.14  บาท 

4. กองสาธารณสุข        จ านวน 170,900.18  บาท 

5. กองสวัสดิการและสังคม  จ านวน 138,117.86  บาท 

6. กิจการประปา        จ านวน 119,488.78 บาท 

เทศบาลต าบลหนองบัว กันเงนิไว้จ านวน  1,716,615 บาท  ต้องจา่ย 

   จ านวน 1,173,302.23 บาท  กิจการประปาตั้งไว้  119,550 บาท  ต้องจา่ย 

   119,488.78 บาท รวมเป็นเงินที่ตอ้งจ่ายทั้งสิน้  1,832,791.01 บาท 

ประธานสภาฯ   เรื่องการจา่ยเงนิโบนัสให้กับพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดที่ปลัดเทศบาลได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบ   

มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจา่ยเงินโบนัสพนักงานเทศบาลต าบล 

หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ในอัตราการจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ   

ในอัตรา 1.5 เท่า ส าหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ในอัตรา1.499  เท่า 

ส าหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 และในอัตรา 1.490 เท่า ส าหรับผู้ที่ได้รับ

การเลื่อนขัน้เงินเดือน 1 ขั้น  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน   (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข   

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) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญรอ้ยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

   สภาเทศบาลทุกท่าน ขอสอบถามประธานสภาเรื่องการสอบพนักงานจา้ง ต าแหน่ง 

   เจ้าหนา้ที่ดับเพลิง  ที่เคยลงมตกิันไว้ว่า ยังไม่เปิดสอบรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 

   และมีนายกเทศมนตรีเขา้มา แตเ่นื่องจากได้รับทราบว่าเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงที่เหลอื 

   อยู่มีจ านวนน้อยลง ต้องเข้าเวรวันเว้นวัน  จงึขอสอบถามว่าหากจะเปิดสอบตอนนี้ 

   สามารถท าได้หรอืไม่ 

/ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องการเขา้เวรของเจ้าหนา้ที่ดับเพลิงในขณะนี ้คือ เข้าเวร 1 วัน 

    หยุด 1 วัน และประกอบกับตั้งแตว่ันที่ 10 พฤศจกิายน – วันที่ 6 ธันวาคม 2562 

   นายไตรรงค์ฯ ไปเข้าอบรมที่วิทยาลัยป้องกัน ท าให้ก าลังคนหายไปอีก 1 คน  

ซึ่งเรื่องนีไ้ด้ให้นักทรัพยากรบุคคลประสานกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ 

สอบถามกรณีจา้งเหมา ได้รับค าตอบว่าไม่สามารถท าการจา้งเหมาได้เนื่องจาก 

เทศบาลมกีรอบ อัตราก าลังพนักงานจา้งในต าแหน่งนีอ้ยู่แล้ว หากจะท าการจา้งเหมา 

ต้องท าการยุบกรอบอัตราก าลังก่อน  และขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้าน 

บุคลากร 40% ว่า การสอบพนักงานจา้งครัง้นี้ไม่กระทบกับ40% เนื่องจากมี 

ต าแหน่งนีอ้ยู่ในกรอบอัตราก าลังแล้ว ซึ่งขณะนีเ้ทศบาลมภีาระค่าใช้จ่าย 32%   

หากวันนีส้ภาอนุมัตใิห้ท าการเปิดสอบพนักงานจา้ง และในส่วนของคณะกรรมการ  

จะขอความอนุเคราะหจ์ากสภาในการคัดเลือกผู้แทนจ านวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมเป็น 

   คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจา้งในต าแหน่งดังกล่าว   ซึ่งคณะกรรมการ 

   สอบคัดเลือก ประกอบด้วย 1. รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว  เป็นประธานกรรมการ 

     2. สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  3 คน เป็นกรรมการ  3. ผูอ้ านวยการกอง จ านวน 

    2 คน เป็นกรรมการ  4.ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  5.หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ  

เป็นเลขานุการ และ 6.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

เชญินายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามถึงกรอบอัตราก าลังในครั้งต่อไป หากเราขอยุบกรอบ 

   อัตราก าลังเพื่อท าการจ้างเหมา  การด าเนินการใชร้ะยะเวลาเท่าใด 

ปลัดเทศบาล   ในการเสนอปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง เสนอเป็นรอบ รอบละ 3 เดือน 

ปีละ 4 ครั้ง  และในฐานะปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เห็นว่า 

ยังไม่ควรด าเนินการปรับปรุงเพิ่มหรอืลดกรอบอัตราก าลัง หรอืรับโอน(ย้าย)  

พนักงานแต่อย่างใด  เนื่องจากอยู่ในช่วงปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

เลขานุการ   ขออนุญาตชีแ้จงว่า  ในการขอยุบกรอบอัตราก าลังสามารถด าเนินการได้  

   โดยระยะเวลาการด าเนินการปีละ 4 ครัง้ โดยส่งเอกสารไปที่คณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และต้องเข้าไปชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอเพิ่ม 

   หรอืลดกรอบอัตราก าลังผ่านคณะอนุกรรมการก่อน และคณะกรรมการพนักงาน 

   เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาว่าจะอนุมัตใิห้ยุบหรอืไม่ยุบกรอบอัตราก าลัง 

   เดิมส่งเอกสารเข้าไปแตไ่ม่ต้องเข้าไปชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น แต่ปัจจุบันต้องเข้าไป 

          

                 /ชีแ้จงเหตุผล.... 
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   ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นให้เห็นว่าเหตุผลความจ าเป็นที่ขอเพิ่มหรอืยุบกรอบ 

   อัตราก าลังเพราะเหตุใด 

ปลัดเทศบาล   หากส่งเอกสารเข้าคณะอนุกรรมการไม่ทันในสามเดือนแรก  ต้องรอรอบ 

   ต่อไปคืออกีสามเดือน โดยหลักการคือภาระค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรต้องไม่เกิน 

40% 

นายจีรศักดิ์ฯ   สอบถามเรื่องภาระค่าใช้จ่าย 40% มีผลกระทบต่อพนักงานจ้าง หากเราท า 

   การจา้งเหมาแทน โดยพนักงานจ้างมีสทิธิได้รับเงินโบนัสประจ าปี อยากทราบว่า 

   พนักงานจ้างเหมาได้รับเงินโบนัสประจ าปีหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   พนักงานจ้างทั่วไป มสีิทธิได้รับเงนิโบนัสประจ าปี แต่พนักงานจ้างเหมาไม่ได้ 

   รับเงนิโบนัสประจ าปี 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอประธานสภาว่า ในอนาคตอาจมีการยุบกรอบอัตราก าลัง และ 

   จา้งเหมาในการด าเนินงานได้  แต่ขณะนี้มีทางเลือกกรณีเดียวคือเปิดสอบ 

พนักงานจ้าง 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับการด าเนินการกรณีภาระค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรเกิน 40%  

ทางออกสุดท้ายคือการปลดพนักงานจ้างมาเป็นจ้างเหมาแทนเพื่อเป็นการลดภาระ 

ค่าใช้จ่าย 40% และอีกเรื่องหนึ่งคือการพิจารณารับโอน(ย้าย) พนักงานจากที่อื่นมา 

เนื่องจากมีผลกับภาระค่าใช้จา่ยของเทศบาล  จงึตอ้งดูในเรื่องสวัสดิการของผูท้ี่ 

จะโอนย้ายมาด้วย 

นายวีระศักดิ์ฯ  ขอให้ทางฝ่ายผู้บริหารสรุปว่า   ขณะนี้เราสามารถสอบได้หรอืไม่ได้ 

 และได้กี่อัตรา  

ปลัดเทศบาล  ตามกรอบอัตราก าลังที่วา่งและสามารถเปิดสอบได้มีจ านวน 3 อัตรา  

ตามต าแหน่งที่พนักงานจ้างได้ลาออกไป  ส่วนพนักงานประจ ารถขยะตอ้งท าการ 

จา้งเหมา  เนื่องจากไม่มีต าแหน่งในกรอบอัตราก าลัง 

ร้อยตรมีนัสฯ   ตามระเบียบการสมัคร ผูท้ี่จะสมัครได้ต้องมอีายุเท่าไร จึงจะสามารถ 

สมัครสอบได้ 

ปลัดเทศบาล   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง 

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดคุณสมบัติของผูม้ีสทิธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

1.มสีัญชาติไทย 

2.มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

     /4.ไม่เป็น.... 



- 11 - 

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ไร้ความสามารถหรอืจติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ 

ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องหา้มเบือ้งต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรอืในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่า

รังเกียจแก่สังคม 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง   

หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ใหจ้ าคุกเพราะ 

กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

หรอืความผดิลหุโทษ 

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

9. ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรอืลูกจ้าง 

หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

   ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการเปิดสอบพนักงานจ้าง ต าแหนง่  เจ้าหน้าที่ 

   ดับเพลิง  จ านวน 3 อัตรา แทนต าแหนง่ที่ว่างลงในกรอบอัตราก าลัง 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน   (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข   

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) 

  

 

 

/ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมในกรณีเปิดสอบพนักงานจ้างทั่วไป คณะกรรมการ 

   สอบคัดเลือก  จะประกอบไปด้วย 1. รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว  เป็นประธาน 

   กรรมการ   2. สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  3 คน เป็นกรรมการ  3. ผูอ้ านวยการ 

   กอง จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ  4. ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ  5. หัวหน้า 

   ฝา่ยอ านวยการ เป็นเลขานุการ และ 6.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็น 

   ผูช่้วยเลขานุการ โดยใหผู้เ้ข้าสอบแตล่ะคนเลือกว่าจะท าข้อสอบข้อใดบ้าง เช่น  

ให้เลือกท าข้อสอบ 5 ขอ้ จากทั้งหมด 9 ขอ้  เมื่อผูเ้ข้าสอบทุกคนเลือกครบแล้ว  

จะให้คณะกรรมการแตล่ะคนจับสลากว่าจะได้ออกข้อสอบข้อไหน  เมื่อจับสลาก 

ได้แล้วให้ท าการออกข้อสอบในห้องสอบ  และน าไปถ่ายเอกสารตามจ านวนข้อที่ 

ผูเ้ข้าสอบแต่ละคนได้เลือกไว้  และท าการสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์โดยใช้ค าถาม

เดียวกันทุกคน พรอ้มทั้งท าการทดสอบสมรรถภาพ (ภาคปฏิบัติ) ภายในวันเดียวกัน 

 โดยคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผูส้มัครประกอบด้วย 

    1.มีความรู้อย่างต่ าช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

    2.มคีวามรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามว่าผูท้รงคุณวุฒิที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการระบุหรอืไม่ว่า 

   จะต้องเป็นคนนอกหรอืเป็นเจา้หน้าที่ของเทศบาลได้ 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก คนแรก 

   ขอปรึกษาสภาว่าผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรอีุปลาราม คนที่สองขอเสนอ 

    ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว และส าหรับ 

   ผูท้รงคุณวุฒิคนที่สามขอให้สภาพิจารณาเสนอว่าจะเป็นบุคคลใด โดยจะเป็น 

   บุคคลภายนอกหรือเป็นเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลก็ได้ ขออนุญาตกราบน าเรียน 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอ นางเต็มเดือน  ไกรเทพ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ

   ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 9 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการเพิ่มเติมอกีหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ขอมติที่ประชุม 

   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ นางเต็มเดือน  ไกรเทพ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 

   ชุมชน เป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 7 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  2.นายวีระศักดิ์   

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

ชมวงษ์   6.รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี   และ 7.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

       /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการสอบ 

   คัดเลือกคนที่ 1 ในจ านวนทั้งหมด 3 คน  ขอเชิญ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอเสนอร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์  เป็นกรรมการสอบ พนักงานจ้าง 

คนที่ 1 

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ทีป่ระชุม   มีผู้รับรอง 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.รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี  และ 8.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข)   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 

    ในการเห็นชอบให้ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์  เป็นกรรมการสอบพนักงานจ้าง  

คนที่ 1         

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 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.รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี   และ 8.นายจีรศักดิ์ ม่วงสุข)   

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอกรรมการสอบพนักงานจ้าง คนที่ 2 ขอเชิญ 

นายวิศาลฯ   ผมขอเสนอร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี เป็นกรรมการสอบพนักงานจ้าง 

  คนที่ 2  

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 ท่าน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.นายจีรศักดิ์ 

     ม่วงสุข  3.นางมลตา  ชัยเจริญ 4.นายมานพ  ชนะเลิศ 5.นายต้น วงษ์เพ็ชร 

       6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  7.นายวิศาล  สามัคคีธรรม   และ 8.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 

    ในการเห็นชอบให้ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  เป็นกรรมการสอบพนักงานจ้างคนที่ 2 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 8 คน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.จรีศักดิ์ 

     ม่วงสุข   3.นางมลตา  ชัยเจรญิ 4.นายมานพ  ชนะเลิศ 5.นายต้น วงษ์เพ็ชร 

       6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  7.นายวิศาล สามัคคีธรรม   และ 8.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมสภาเสนอกรรมการสอบพนักงานจ้าง คนที่ 3 ขอเชิญ 

ร้อยตรสีุรชัยฯ   ผมขอเสนอนายวิศาล  สามัคคีธรรม เป็นกรรมการสอบพนักงานจ้าง 

  คนที่ 3  

ประธานสภาฯ   ขอผูร้ับรอง 

    /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   มีผู้รับรอง จ านวน 8 ท่าน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.นายจีรศักดิ์ 

     ม่วงสุข  3.นางมลตา  ชัยเจริญ 4.นายมานพ  ชนะเลิศ 5.นายต้น วงษ์เพ็ชร 

       6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  7.รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี   และ 8.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภา 

    ในการเห็นชอบให้นายวิศาล  สามัคคีธรรม  เป็นคณะกรรมการสอบพนักงานจา้ง  

คนที่ 3 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 8 ท่าน (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  2.จีรศักดิ์ 

     ม่วงสุข   3.นางมลตา  ชัยเจรญิ 4.นายมานพ  ชนะเลิศ 5.นายต้น วงษ์เพ็ชร 

       6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  7.รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี   และ 8.ร้อยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   เป็นอันว่าคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป  ประกอบไปด้วย 

1. รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว  เป็นประธานกรรมการ   2. สมาชิกสภาเทศบาล 

จ านวน  3 คน เป็นกรรมการ ได้แก่   ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  ร้อยตรีมนัส       

แย้มมาลี  และนายวิศาล  สามัคคีธรรม 3. ผู้อ านวยการกอง จ านวน  2  คน  ได้แก่ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นกรรมการ  4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน    

3 คน เป็นกรรมการ  ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว และนางเต็มเดือน  ไกรเทพ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน            

5. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นเลขานุการ  และ 6.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยปลัดเทศบาลเป็นเพียงผูด้ าเนนิการสอบ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามระยะเวลาการด าเนินการนานเท่าใด จึงจะสามารถ 

ท าการจ้างได้  

ปลัดเทศบาล   กระบวนการสอบจะด าเนินการแลว้เสร็จ และสามารถท าสัญญจา้งได้ภายใน 

วันที่ 15 ธันวาคม  2562 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญนายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิกสภาว่าวาระการด ารง 

ต าแหน่งอยู่ได้ถึงเมื่อใด 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องนี ้ขณะนีย้ังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  เชิญนายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ  ส าหรับเรื่องแรก ขอสอบถามเรื่องหอถังประปาข้างเทศบาล ที่สภาได้ 

พิจารณาอนุมัติใหเ้ทคอนกรีตและต่อท่อปล่อยน้ า แต่ตั้งแต่อนุมัติแล้วยังไม่เคยใช้งาน 

สักครั้ง โดยมีข้อจ ากัดคือหัวดูดน้ าดูดไม่เข้าถัง  ฝากให้ทางผู้บริหารพิจารณา 

               /ด าเนนิการ.... 
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ด าเนนิการแก้ไขใหส้ามารถดูดน้ าได้ เพื่อที่จะได้น ารถขยะมาล้างที่บริเวณนี ้เนื่องจาก 

ปัจจุบันเทศบาลได้น ารถขยะไปล้างที่หอถังบริเวณ หมู ่8 ซึ่งบริเวณนั้นมีบ้านเรือน 

และร้านอาหารอยู่ใกล้ ท าใหเ้กิดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นกับประชาชนบริเวณนั้น   

ผมขอเสนอว่าให้ท าการแก้ไขปรับปรุงหอถังประปาข้างเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ 

เพื่อที่จะได้น ารถขยะมาล้างบริเวณนีแ้ทน และหากในกรณีฉุกเฉินการน ารถน้ ามา 

เติมน้ าบริเวณหอถังประปาข้างเทศบาลจะสะดวกและปลอดภัยกว่าบริเวณหอถัง 

ประปาหมู่ 8 ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ และบริเวณนั้นมเีด็กจ านวนมาก  จงึขอเสนอให้ 

ปรับปรุงและมาใช้งานที่หอถังข้างเทศบาลจะดีกว่า   

เรื่องที่สอง เรื่องรถฟาร์มแทร็กเตอร์ของเทศบาล เมื่อก่อนเจ้าหน้าที่งาน 

ป้องกันเคยออกไปตัดหญ้าบริเวณข้างทางในชว่งก่อนเข้าฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี  

แตต่ั้งแต่ย้ายไปสังกัดกองช่าง ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาตรงสว่นใด จงึไม่มกีารออกไป 

ตัดหญ้าข้างทางให้ ขอฝากใหผู้บ้ริหารพิจารณาในการหา พนักงานออกไปตัดหญ้า 

ให้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันหญ้ารกอาจท าให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งขณะนีท้างหัวหน้า 

ผูดู้แลหมู่บ้านจัดสรรจ้างคนมาตัดเอง  และมีชาวบ้านฝากถามว่า เทศบาลเคย 

ออกไปตัดหญ้าข้างทางให้ แตท่ าไมในปีนี้จึงไม่มีคนตัดหญ้า 

    เรื่องที่สาม  ลูกรังที่เคยสอบถามว่าได้มกีารตัง้ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 80,000.- บาท หากเป็นไปได ้

หลังช่วงปีใหม ่ ขอความอนุเคราะห์ด าเนนิการ จ านวน 40,000.- บาท เพื่อเป็นการ 

บรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชน 

เรื่องที่สี่  เรื่องการดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล จะท าการปรึกษาหารือกัน

ในวันนีเ้ลยหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องการปรับปรุงหอถังประปาข้างเทศบาล เรื่อง การใช้รถ 

   ฟารม์แทร็กเตอร์ออกตัดหญ้าข้างถนน มอบให้กองช่างรับไปด าเนนิการ  และส าหรับ 

เรื่องการซ่อมถนนลูกรัง ขออนุญาตดูงบประมาณก่อนว่ามีงบประมาณเข้ามา 

เพยีงพอที่จะด าเนินการได้หรอืไม่ ส าหรับเรื่องการดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล 

ในช่วงปลายเดือนพฤศจกิายนนี้จะมีการประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยขอ 

ปรึกษากับทุกท่านว่าจะด าเนินการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ซึ่งท่านสมาชิกจะน าเรื่องดูงาน 

เข้าปรึกษาหารือในวันนีห้รอืในวันที่ 28 พฤศจกิายน 2562   

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภา 

   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 2 ในวันที่ 28 พฤศจกิายน  2562 เวลา 11.00 น. 

 

/ขอให้สมาชิก.... 
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   ขอให้สมาชิกเสนอว่าจะท าการปรึกษาหารือเรื่องดูงานสมาชิกสภาเทศบาลในวันนี้ 

หรอืในวันที่ 28 พฤศจกิายน 2562   ขอเชญิ 

ร้อยตรมีนัสฯ  ผมเสนอใหน้ าเรื่องดูงานสมาชิกสภาเทศบาลปรึกษาหารือกันในวันที่ 

28 พฤศจกิายน  2562 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  

เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   เห็นด้วยกับการน าเรื่องดูงานสมาชิกสภาเทศบาลมาปรึกษาหารอืกัน 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และขออนุญาตสอบถามเรื่องการเข้าพื้นที่ของ 

นายกรัฐมนตรใีนวันที่  11-12 พฤศจกิายน 2562 ในส่วนของเทศบาลต าบล 

หนองบัวต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง 

ปลัดเทศบาล   ขณะนีย้ังไม่มีหนังสือสั่งการ รวมถึงยังไม่ได้รับการประสานจากทาง 

อ าเภอหรอืจังหวัดแต่อย่างใด เนื่องจากคณะรัฐมนตรไีม่ได้เดินทางเข้าพื้นที่ 

ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ  ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนีแ้ละขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   10.45  น. 
 

 

 

(ลงช่ือ)      ผู้จดรายงานการประชุม        

   (นางชฎารัตน ์   คงทน)            

               หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

(ลงช่ือ)      ผูต้รวจรายงานการประชุม 

   (นางสาวปุญญิศา   สุขดี)            

     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

           /คณะกรรมการ.... 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ     ชนะเลิศ) 

 

 
 

(ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 
 

 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นางมลตา     ชัยเจรญิ) 

 

 

 

 

 

          (นายแทน   โหรา) 

                         ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

       


