
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที่   28 พฤศจกิายน  2562   เวลา 11.00น. 

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     เกษมโศธน ์       สมาชิกสภาเทศบาล 

      13.  นางสาวปุญญิศา สุขดี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว    

   ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1. นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

       2. นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       3. นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       4. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       5. นางชฎารัตน์      คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

       6. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       7. นางสาวอัญชลี           จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

       8. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       9. นางสาววิชุตา  บุญเลขา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

     10. นางสาวพรสวรรค์ ไชยเกิด   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

     11. นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

      /12.นายธนาคาร... 
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       12.  นายธนาคาร  วิเศษสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       13. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       14. นางอ าพร  สีลับขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

       15. นางพรรณี  พุฒเอก   ครู 

       16. นายอัครเดช  รัตนวรรณ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

       17. จ.ส.อ.อดุลย์  อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

       18. นางเพียงเนตร สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

       19. นางสาวอภิญญา   อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

       20. นางสาวพลอยเพชร บัวโรย   นักศึกษาฝกึงาน 

       21. นางสาวพิมพ์ศริิ คงทาน   นักศึกษาฝกึงาน 

       22. นางสาวศรอนงค์     ศรสีุข   นักศึกษาฝกึงาน 
 

         เปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายแทน   โหรา   ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน 

ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบ 

วาระดังตอ่ไปนี้        

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่   28 พฤศจิกายน  2562   ซึ่งจะ

ด าเนนิการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ 

           สมยัที่ 4   คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562  

 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไข 

เพิ่มเติม หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 

 

             /ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  ลงวันที่  6 พฤศจกิายน  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.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี   และ  

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่    3 เรื่อง  การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายละเอียดการโอนงบประมาณ 

ตั้งจา่ยรายการใหม ่ขอให้ทางเลขานุการสภาชีแ้จงรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าว 

เลขานุการสภาฯ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก

สภาเทศบาลทุกท่าน  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจง้จากเทศบาลต าบล

หนองบัว มคีวามประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่  

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจะ

ท าการโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 

การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรอื  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ทางสภาเทศบาลจึงได้น าเรื่องการโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าที่ประชุมสภา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตโิอนงบประมาณดังกล่าว จงึขอน าเรียน

ให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อ 

   ตั้งจา่ยรายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ 

   คอมพิวเตอร์ 
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ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

เทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตชีแ้จงขัน้ตอนในการท างานของเทศบาลว่า ในช่วงที่ 

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 

ยังไม่ได้รับการจัดสรรเข้ามา ซึ่งความจริงในขณะนัน้พนักงานก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง 

ใช้ครุภัณฑแ์ล้ว แตเ่นื่องจากรองบประมาณจงึยังไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ  ท้ายที่สุด 

จากการส ารวจพบว่าขณะนีพ้นักงานเทศบาลมคีวามจ าเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์เพื่อใช้ 

ในการปฏิบัติงานจรงิ โดยจะขอความอนุเคราะหจ์ากสภาในการขอโอนงบประมาณ 

ตั้งจา่ยรายการใหม ่หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑค์อมพิวเตอร์จากเงนิเดือน 

กองสวัสดิการและสังคม เนื่องจากได้ตัง้งบประมาณหมวดเงินเดือนไว้ในส่วนของ 

ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการและสังคม และหัวหนา้ฝา่ยสังคมสงเคราะห ์และในช่วง 

เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ส่ง 

บุคลากรทั้งสองต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งที่เทศบาลต าบลหนองบัว ท าให้เงินสว่นนี ้

ยังไม่ได้ท าการเบิกจ่าย จงึขอโอนตั้งจา่ยรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

ประกอบด้วย 

1. กองสวัสดิการและสังคม โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่   จ านวน  

1  รายการ ดังนี้ 

-  แผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       

หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าเก้าอี้ส าหรับพนักงาน   

จ านวน  1  ตัว  ตัวละ 3,000.- บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้ งสิ้น  

3,000.- บาท รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนทั้งสิ้น  3,000.- บาท 

(สามพันบาทถ้วน)  โดยโอนงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน

พนักงาน   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,632,580.- บาท   ขอโอน  

3,000.- บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,629,580.- บาท 

2.  กองคลัง  โอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  5  รายการ 

ดังนี้ 

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)  จ านวน  1  ตู้  

ตู้ละ 5,500.- บาท (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ      

เดือน ธันวาคม 2561) เป็นเงินทั้งสิน้  5,500.- บาท (หา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าตู้กระจก  2  บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต  จ านวน  

1  ตู้  ตู้ละ 4,500.- บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิ้น  4,500.- บาท    

(หา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าเก้าอี้ส าหรับผู้บริหารระดับสูง   จ านวน  1  ตัว  

ตัวละ 4,900.- บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิ้น  4,900.- บาท (สี่พัน-

เก้าร้อยบาทถ้วน)  

2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าเก้าอี้ส าหรับพนักงาน   จ านวน  1  ตัว  ตัวละ 

3,000.- บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000.- บาท (สามพัน-    

บาทถ้วน) 

2.5 โต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ตัวละ 6,900.- บาท 

(ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิน้  6,900.- บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

    รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  24,800.- บาท 

    (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยโอนงบประมาณจากแผนงานสังคม 

   สงเคราะห ์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ หมวดเงินเดอืน 

              (ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 

     1,629,580.- บาท  ขอโอน 24,800.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

     1,604,780.- บาท 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่   

จ านวน   1  รายการ  ดังนี้ 

-  แผนงานสาธารณ สุ ข   งานบริหารทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บสาธารณ สุ ข          

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าตู้ เหล็ก แบบ  2  บาน 

(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500.- บาท  

(ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561)    

เป็นเงินทั้งสิน้  5,500.-  บาท (หา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้ 5,500.- บาท 

(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยโอนงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห ์         

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดเงินเดอืน  (ฝา่ยประจ า) ประเภท 

 

                         /เงินเดอืน.... 
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เงินเดอืนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,604,780.- บาท ขอโอน 

5,500.- บาท  งบประมาณคงเหลือ   หลังโอน  1,599,280.- บาท 

ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   

ประกอบด้วย 

1. กองช่าง  โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ 

ประกอบด้วย 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkfet) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,300.- บาท 

                      

(รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562  หนา้  16  ข้อ  43) 

    รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  6,300.- บาท  

   (หกพันสามรอ้ยบาทถ้วน)  โอนงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห ์  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดเงินเดอืน (ฝา่ยประจ า)  ประเภท 

เงินเดอืนพนักงาน   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,599,280.-  บาท  ขอโอน 

6,300.- บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,592,980.- บาท 

2. ส านักปลัด โอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่  จ านวน  4 รายการ  

ประกอบด้วย 

2.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 

30,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  30,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ   ณ วันที่ 15 

มีนาคม 2562   หนา้  4  ข้อ 9) 

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นค่าเครื่องเครื่องพิมพ์ Mulitifunction เลเซอร์ 

หรือ LCD สี  จ านวน  1 เครื่อง     เครื่องละ 15,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  

15,000.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ   ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562   หน้า  19     

ข้อ 52) 

 

          / 2.3 แผนงาน.... 
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2.3 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จ านวน  1 เครื่อง  

เครื่องละ 22,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  22,000.- บาท (เกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ      

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562   หนา้  4  ข้อ 8) 

2.4  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน          

1 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,500.- บาท (เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ   

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562   หนา้  22  ข้อ 61) 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  69,500.- บาท  (หกหมื่น- 

เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   โดยโอนงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห ์        

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) ประเภท

เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,592,980.- บาท  ขอโอน  

69 ,500 .- บาท   งบประมาณคงเหลือหลั งโอน  1 ,523 ,480 .- บาท            

รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของเทศบาลหมวดค่าครุภัณฑ์

ส านักงานและค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 12 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

109,100.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุมสภา 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  

ของเทศบาลต าบลหนองบัว หมวดค่าครุภัณฑส์ านักงานและค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จ านวน  12 รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  109,100.- บาท (หนึง่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถว้น) 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ของเทศบาลต าบลหนองบัว หมวดค่าครุภัณฑส์ านักงานและค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จ านวน  12 รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  109,100.- บาท (หนึง่แสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถว้น) 

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.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

                                 / ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ใหค้วามอนุเคราะหก์ับพนักงาน 

เทศบาล   ต่อไปขออนุญาตโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในส่วนของกิจการประปา     

หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

-แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าโต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว    

ตัวละ 6,900.- บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิน้  6,900.- บาท 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  6,900.- บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถว้น)  

โดยโอนงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา     หมวดค่า

สาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,789,066.31 บาท  

ขอโอน  6,900.- บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  1,782,166.31 บาท 

ขออนุญาตกราบน าเรียน       

ประธานสภาฯ   มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุมสภา 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  

ของกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าโต๊ะ

ท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 ตัว    งบประมาณ  6,900.- บาท 

(หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ของกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าโต๊ะ

ท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 1 ตัว    งบประมาณ  6,900.- บาท 

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

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

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

แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

            พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2562 

ประธานสภาฯ   ส าหรับระเบียบวาระที่  4  เรื่อง การรายงานผลการติดตามและ 

  ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะเวลาตั้งแต่ 

  วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2562 เชิญเลขานุการสภา 

       /เลขานุการสภา.... 
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เลขานุการสภา   ด้วยงานวิเคราะหน์โยบายและแผน มีความประสงค์จะน าเรื่องการรายงาน 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ้  29 (3) ระบุว่า ให้รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผูบ้ริหาร 

  ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา 

  ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 

  ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ 

  เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  สภาเทศบาลต าบล 

หนองบัวพิจารณาแล้ว เห็นควรน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุม 

รับทราบการด าเนินการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ขอให้ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียดการรายงานผลการตดิตามและ 

   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการ 

   ด าเนนิงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ขอเชญิ 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา 

   ผูท้รงเกียรติทุกท่าน จากที่ทางเลขานุการสภาได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้ว ต่อไปในฐานะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  ขออนุญาตชี้แจงว่า ในวันที่ 28 พฤศจกิายน 

2562 คือวันนี้  เวลา 09.00 น. ได้มกีารประชุมคณะกรรมการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการมีมติใหผ้า่นเรียบร้อยแลว้ 

พร้อมทั้งได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมื่อเวลา 10.00 น.  

รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  กับจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

โดยคิดจากยอดรวมในแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์ ดังนี้  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 

โครงการในแผนพัฒนา  74 โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 27โครงการ 

 คิดเป็นรอ้ยละ 36.49 งบประมาณที่ด าเนินการจริง 14,238,206.22 บาท    

 (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอ้ยหกบาทยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็น 

ร้อยละ  38.72 

 

   /ยุทธศาสตรท์ี่ 2.... 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน

โครงการในแผนพัฒนา  20 โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 9 โครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 45 งบประมาณที่ด าเนินการจรงิ 205,020.- บาท (สองแสน- 

หา้พันยี่สิบบาทถ้วน) คิดเปน็รอ้ยละ  6.31 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม  จ านวนโครงการใน 

   แผนพัฒนา  93 โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 65โครงการ  คิดเป็น 

   ร้อยละ 65 งบประมาณที่ด าเนินการจรงิ 3,463,967.52 บาท (สามล้าน- 

สี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นรอ้ยละ 

8.39        

    ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  จ านวน

   โครงการในแผนพัฒนา 160โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 99 โครงการ 

   คิดเป็นรอ้ยละ 61.88 งบประมาณที่ด าเนินการจริง 35,631,527.46 บาท 

    (สามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)  

คิดเป็นรอ้ยละ  54.59 

    ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม  จ านวนโครงการในแผนพัฒนา  21 โครงการ  จ านวนโครงการที่ 

   ด าเนนิการ 10 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 47.62 งบประมาณที่ด าเนินการจริง  

   207,672.-บาท (สองแสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาท)  คิดเป็นร้อยละ 1.83     

    ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  จ านวน 

   โครงการในแผนพัฒนา  18 โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 7 โครงการ 

   คิดเป็นรอ้ยละ 38.89 งบประมาณที่ด าเนินการจริง 24,000.- บาท (สองหมื่น- 

   สี่พันบาทถ้วน ) คิดเป็นรอ้ยละ  0.29 

    สรุปทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด  386  

   โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 217 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 56.22  

   งบประมาณที่ด าเนินการจริง 53,770,393.20 บาท (หา้สิบสามล้านเจ็ดแสน – 

    เจ็ดหมื่นสามรอ้ยเก้าสบิสามบาทยี่สบิสตางค์) คิดเป็นร้อยละ  32.35 และจ านวน 

   งบประมาณในแผนพัฒนา ประจ าปี 2562 จ านวน 166,210,700.-บาท  

(หนึ่งรอ้ยหกสิบหกล้านสองแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดรอ้ยบาทถ้วน) ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอน 

ผูบ้ริหารเสนอต่อสภาเทศบาลทราบ  ในวันนีจ้ึงเสนอการรายงานผลการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบล 

หนองบัวต่อสภาเทศบาลเพื่อทราบ  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

            /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องการรายงานผลการตดิตามและประเมินผล 

  แผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่ 1 

   ตุลาคม  พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียบร้อยแลว้  มีสมาชิกท่านใด 

  มีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุมสภา 

ในการรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562        

ที่ประชุม   มีมตริับทราบการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 

   2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 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 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ    วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเชญิเลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจ้งจากงานวิเคราะห์และนโยบายและแผน ในการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  12)       

พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า  บัญญัติไว้ว่าให้นายกเทศมนตรีจัดท า

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ า

ทุกปี  สภาเทศบาลจึงได้น าเรื่องบรรจุในระเบียบวาระนี้  เพื่อให้ที่ประชุมสภา

เทศบาลได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ปลัดเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

ต่อสภาเทศบาล  

 

                  /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

สภาเทศบาลทุกท่าน   ในฐานะปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงต่อสภาว่า            

ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายปัญญา  สัตยกาญจน์  ที่ได้แถลงตอ่สภาไว้   

เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2554  ซึ่งตามระเบียบไม่ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีไว้ 

วันนี ้ในฐานะปลัดเทศบาลขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี

ต าบลหนองบัว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  30 กันยายน  2562  

ทั้ งหมด 7  ด้าน  ซึ่ ง เป็ น ไปตามระเบียบการจัดท าแผนและงบประมาณ  

ประกอบด้วย      

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมายของการพัฒนาคือปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้

มาตรฐานและครอบคลุมทุกพืน้ที่ ดังนี้ 

1. ก่อสรา้งปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า เพื่อรองรับการขยายตัว 

ของชุมชน 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3. ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4. พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร ให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตร 

ได้ตลอดปี 

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชน   โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

1) ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง  กจ ถ. 32 – 013 

สายเทศบาล 13 หมู่ที่ 8 งบประมาณ   จ านวน  4,380,563  บาท  ได้รับการ 

สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2) เสริมผิวแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 32-006 

สายเทศบาล 6 ซอยบ้านนายปุ้น หมูท่ี่ 2 งบประมาณ  จ านวน  2,990,000  บาท 

ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 22 

หมูท่ี่ 8 (ซอยสมประสงค์) งบประมาณ   จ านวน  252,400  บาท มติสภา

เทศบาลต าบลหนองบัว  อนุมัตโิอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

 

 

       /4) ปรับปรุง.... 
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4) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ  โดยจัดซือ้

ยางมะตอยส าเร็จรูปมาด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด โดยพนักงานของเทศบาลฯ 

งบประมาณ  จ านวน  18,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

พ.ศ.2561 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนได้

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

1) ขยายเขตประปาหมูบ่้าน แบบผวิดินขนาดใหญ่บริเวณริมถนน

ทางหลวง หมายเลข 3199  (ร้านครัวร่มเย็นถึงปากทางเข้าต้นสน) หมู่ที่ 1 ,2,3 

และ 8 งบประมาณ   จ านวน  4,958,000  บาท  ได้รับการสนับสนุนจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

2) โครงการขยายเขตประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 19 

(ระบบประปาของกรมโยธาธิการถึงบ้านนายบุญมี บัวตูม) หมูท่ี่ 8 งบประมาณ   

จ านวน  2,258,899  บาท  ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     3) โครงการวางท่อจ่ายน้ าประปา ถนนสายเทศบาล 6  (บริเวณแยก 

ถนน 3199 ถึงรา้นเสบียงรัก) หมู่ที่ 2 งบประมาณ   จ านวน  398,000 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

4) โครงการก่อสร้างสถานที่จ่ายน้ ารถดับเพลิงบริเวณสถานที่ระบบ

ประปา หมู่ที่ 1 (ข้างส านักงานเทศบาล) งบประมาณ   จ านวน  281,000  บาท   

มตสิภาเทศบาลต าบลหนองบัว อนุมัตโิอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

5) โครงการวางท่อประปาเชื่อมต่อระหว่างประปา หมู่ที่ 1 เข้ากับ

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว งบประมาณ   จ านวน 103,000 บาท  มติสภา

เทศบาลต าบลหนองบัว อนุมัตโิอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

6) โครงการขยายท่อน้ าประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 14  

หมูท่ี่ 8 งบประมาณ   จ านวน  411,000 บาท  มตสิภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

อนุมัตโิอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

7) โครงการขยายท่อน้ าประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 10 

หมูท่ี่ 8 งบประมาณ   จ านวน 146,650 บาท  มตสิภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

อนุมัตโิอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

8) โครงการขยายท่อน้ าประปา บริเวณข้างถนนสายเทศบาล 9 

หมูท่ี่ 8 งบประมาณ   จ านวน 129,700 บาท  มติสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

อนุมัตโิอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

 

       /9) ด าเนินการ.... 
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9) ด าเนินการผลติน้ าประปาตลอดปี เปิดบริการ น้ าตลอด 24 

ช่ัวโมง โดยเทศบาลฯ เป็นผู้จา่ยค่ากระแสไฟฟ้า ในการผลติน้ าประปาตลอดปี 

งบประมาณ    จ านวน  1,370,906.89  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

10) จัดซือ้วัสดุเคมี เพื่อใช้ในกิจการประปา  ได้แก่ คลอรีนผง 

สารส้มผง ปูนขาว ฯลฯ ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ าประปา งบประมาณ   

จ านวน 391,600 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

     11) จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ประปา  ส าหรับใช้ในงานกิจการประปา 

งบประมาณ  จ านวน  12,160 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

พ.ศ.2561         

12)  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของงานกิจการประปา และซ่อมแซม 

เครื่องสูบน้ า เพื่อใช้สูบน้ าดิบที่ใชใ้นกิจการประปา  เพื่อให้สามารถบริการประชาชน

ได้อย่างตอ่เนื่อง งบประมาณ  จ านวน  636.86  บาท จากเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561  

     13) ท าความสะอาดระบบประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                  มีการด าเนินการลา้งระบบการผลิตน้ าประปา เมื่อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

          โดยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันล้างบ่อพักตะกอน และท าความสะอาดบริเวณ 

โรงสูบน้ า เพื่อให้การผลิตน้ าประปาได้น้ าประปาที่สะอาด ปราศจากเชือ้โรคเจือปน 

ลดตะกอนสะสมในบ่อพัก โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

3. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม  โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

โดยจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  มาด าเนินการติดตัง้  และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ในเขตเทศบาล ตลอดปีวัสดุไฟฟ้าที่จัดซือ้ เช่น สตาสเตอร์  บัลลาสต์  โคมถนน 

สายไฟ หลอดนีออน มิเตอร์วัดไฟ ขาเหล็กโคมถนน  ฯลฯ และด าเนินการ 

โดยพนักงานของเทศบาลฯ งบประมาณ  จ านวน  40,553.32  บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

4. พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร ให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตร

ได้ตลอดปี  โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

1) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว ๑ และ 

   บ้านหนองบัว  ๒  โดยจัดซือ้เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าบ ารุงรักษา 

   ซ่อมแซม ส าหรับใช้ในสถานีสูบน้ าฯ  ซ่อมเครื่องสูบน้ า ตลอดปีงบประมาณ 

งบประมาณ  จ านวน  66,999.41  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  พ.ศ.2561 

/2) สนับสนุน.... 
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2) สนับสนุนจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ให้แก่สถานีสูบน้ า ดว้ยไฟฟ้าบ้าน 

   หนองบัว ๑ หมูท่ี่ ๘ และสถานีสูบน้ าบ้านหนองบัว ๒ หมู่ที่ ๑ ตลอดปี  เพื่อผลิตน้ า 

    ส่งไปยังคลองส่งน้ า ให้แก่เกษตรกรได้มนี้ าใช้อย่างเพียงพอตลอดปี งบประมาณ 

     จ านวน 496,902.39 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 

     3) ซ่อมแซมคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร จ านวน 2 จุด หมู ่8 

งบประมาณ  จ านวน  51,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

พ.ศ.2561         
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนมกีารรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  มีการผลติการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกิดการ 

หมุนเวียนของเงนิและการสร้างงานในชุมชน 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

   พอเพียง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2.ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

   และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข 

     3.พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตร 

   แบบยั่งยืน โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

   พอเพียงเพื่อให้เป็นชมุชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยด าเนินการ 

   ในโครงการดังนี้ 

1.1 โครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว และวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 

2562 น าผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง  ณ  จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ จ านวน  152,530 บาท 

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยวิทยากรจาก กศน.อ าเภอเมอืง 

กาญจนบุรี ในหัวข้อการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวติและ 

ประกอบอาชีพ การออมเงนิ มกีารสาธิตอาชีพอิสระ ได้แก่ ท าขนมบัวลอย และ 

 

/ท าพวงมะโหด.... 
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ท าพวงมะโหด   งบประมาณ จ านวน  21,400 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  

และกลุ่มอาชีพต่างๆ  ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมสีุข  โดยด าเนินการในโครงการดังนี้ 

2.1 โครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพงานฝีมือแก่ประชาชน ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2562 จัดอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติอาชีพงานฝมีอืให้แก่ประชาชน 

    ได้แก่ การตกแต่งกระเป๋าผ้าด้วยลูกปัด การท าพวงกุญแจ การท ากระเป๋าใส่เหรยีญ  

จากผ้า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 งบประมาณ  จ านวน 9,400 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

     2.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี  เทศบาลต าบลหนองบัว น ากลุ่ม 

สตรีในพืน้ที่ เข้ารับการอบรมอาชีพการท าแยมถั่วฝักยาวสีมว่งสิรนิธร เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2562 ณ อาคารแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2.3 ส่งเสริมอาชีพ ท าผลิตภัณฑ์ในชุมชน  เทศบาลต าบลหนองบัว 

น าประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการอบรมการท าธุรกิจจากต ารับอาหารพื้นบ้านเมอืง 

กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฎกาญจนบุรี   โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2.4 การฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน   โดยจัดฝึกอาชีพ 

                            ให้แก่ประชาชนในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ท าถุงพิกุลใส่ดอกไม้แหง้  

และการจัดช่อดอกไม้ ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ท าคัพเค้ก 

ผา้ขนหนู และท าผ้าขนหนูเป็นรูปลูกเป็ด วิทยากรโดยอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดชา่ง 

กาญจนบุรี  โดยเบิกงบประมาณรวมอยู่ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

3.พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบ

ยั่งยืน โดยผสมผสานเทคโนโลยแีละภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยด าเนินการในโครงการดังนี้ 

     3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรูว้ิถีเกษตรแบบหลากหลาย  

                            จัดอบรมใหค้วามรูแ้ละฝกึปฏิบัติแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง 

          ดังนี้ 

                              ครั้งที่ 1  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บรรยายเกี่ยวกับกับการผลิตพชื 

   อินทรีย์แบบมีสว่นร่วม การลดต้นทุนการผลติ และฝกึปฏิบัติ การท ากับดัก 

แมลงวันทอง โดยวิทยากรจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมอืงกาญจนบุรี 

       /ครั้งที่ 2.... 
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                            ครั้งที่ 2  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บรรยายวิชาการ การจัดการ 

ศัตรูพชืโดยชวีวิธี การฝกึปฏิบัติ การเลีย้งแมลงหางหนีบ โดยวิทยากรจากศูนย์ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และฝกึปฏิบัติ 

การวางแผนการผลติ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร     

  ครั้งที่ 3  วันที่  6 มิถุนายน 2562 บรรยายวิชาการและฝึกปฏิบัติ  

การผลิตขยายเชือ้ราบิวเวอร์เรยี สวทช. BCC 2660 การผลิตขยายเชื้อรา  

ผลติน้ าหมักชวีภาพ การผลิตฮอร์โมนไข่  โดยวิทยากรจากส านักงานเกษตรอ าเภอ 

เมืองกาญจนบุรี งบประมาณ จ านวน  21,690 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.2 พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยจัดอบรมการเพาะเห็ดฟาง 

ในตะกร้าพลาสติก ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 

พอเพียงส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว โดยร่วมกับ กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

          เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี  

   สามารถดูแลตัวเองได้ในขั้นพืน้ฐาน และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง 

   ทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

          1. สง่เสริมสนับสนุนสวัสดิการ และจ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  

คนพิการ  ผูต้ิดเชือ้เอดส์ และดูแลผูย้ากไร้ เด็กถูกทอดทิง้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

          2. จัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 

ประชาชนในพืน้ที่ 

3.จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ  

       4. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. สง่เสริมสนับสนุนสวัสดิการ และจ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  

คนพิการ ผูต้ิดเชือ้เอดส์และดูแลผู้ยากไร้ เด็กถูกทอดทิง้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

โดยด าเนินการในโครงการดังนี้ 

1.1  จา่ยเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ งบประมาณ  จ านวน 

5,893,200  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

 

/1.2 จ่ายเบีย้.... 
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1.2 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณ  จ านวน 

58,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

1.3 จา่ยเบีย้ยังชีพคนพิการ   งบประมาณ  จ านวน 

2,210,400  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562          

1.4 โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลหนองบัว ได้มกีารจ่ายเบีย้ยังชีพ 

ผูสู้งอายุและคนพิการ เป็นประจ าทุกเดือน    ณ  อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลหนองบัว โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารว่าง แก่ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมให้ 

ความรูต้่างๆ  แจ้งขา่วสารงานของเทศบาลฯ การตรวจสุขภาพ  ออกก าลังกาย  

นันทนาการ ฯลฯ งบประมาณ   จ านวน  60,100  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 

1.5 การดูแลผูย้ากไร้ โดยพนักงานของเทศบาล น าเบี้ย 

ยังชพีไปมอบใหแ้ก่ผู้สูงอายุ และผูพ้ิการที่บ้าน ที่ไม่สามารถเดินทางมารับเงนิที่ 

ส านักงานเทศบาลได้เป็นประจ าทุกเดือน  การน าอาหารและน้ าดื่ม ไปมอบใหแ้ก่ 

ผูสู้งอายุที่ดอ้ยโอกาสและยากจนเป็นประจ าทุกวัน จ านวน  2  คน ได้แก่  

นางทองหล่อ  หมากดิบ หมู่ที่ 2 และนางเปีย ไม่มีนามสกุล หมูท่ี่ 8 โดยไม่ได้ 

เบิกงบประมาณ 

1.6 การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้อยู่ในภาวะ 

   ยากล าบาก เทศบาลต าบลหนองบัว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน 

   พัฒนาสงัคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ในการสงเคราะห์ 

   ช่วยเหลอืครอบครัว ผูสู้งอายุ ในโครงการใหบ้ริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ 

   ยากล าบาก  จ านวน 2ราย ได้แก่ นางสุนันท์ บุญรักษา หมูท่ี่ 8 และนางเมี้ยน  

ลิม้รัตน ์หมูท่ี่ 3  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท งบประมาณ  

จ านวน  4,000 บาท จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

กาญจนบุรี 

1.7 การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 

ด าเนนิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของ

ผูสู้งอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ นางสุนันท์ บุญรักษา  

หมูท่ี่ 8 ด าเนินการซ่อมแซมโดยใช้แรงงานของพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ 

    /ช่วยเหลือ.... 
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ช่วยเหลือในด้านงบประมาณ และแรงงานเพิ่มเติม มีพิธีมอบบ้านเรียบร้อยแลว้เมื่อ

วันที ่16 สิงหาคม 2562 งบประมาณ   จ านวน  22,500 บาท  จากส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 

2. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

        โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

ครั้งที่ 1  วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562  

       ครั้งที่ 2  วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562  

   ด าเนนิการ ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ า 

แควใหญ่ โดยเทศบาลจัดบริการรับช าระค่าน้ าประปา รับปรึกษางานต่างๆ รับฟัง 

ปัญหาความเดือดร้อน ใหค้วามรู้ด้านสาธารณสุข การคัดแยกขยะ กิจกรรมด้าน 

ป้องกันการทุจริต จัดเลี้ยงอาหารว่าง กิจกรรมบนเวที  โดยร่วมกับวิทยาลัย 

สารพัดช่างกาญจนบุรี จัดบริการประชาชน 7 แผนก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านหนองบัว จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ วัดความดัน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎกาญจนบุรี บริการซ่อมโทรศัพท์มอืถือ การสร้างมูลค่าจากขยะเหลอืใช้  

ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย กศน.อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

การเล่นเกมส์ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน  งบประมาณ 

จ านวน 136,900  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

3. จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณใ์ห้แก่ กลุ่มตา่งๆ    

3.1 โครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2562 ณ หอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว และวันที่ 28–29 พฤษภาคม 

2562 น าผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัด 

เพชรบุรี งบประมาณ   จ านวน 152,530 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.2 โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภบิาล 

   อาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยจัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการ 

   ร้านค้า แผงลอยจ าหน่ายอาหาร เมื่อวันที่  18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562  และ 

   วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 น าผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  

   จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี  งบประมาณ   จ านวน 175,150 บาท จาก 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

/3.3 โครงการ.... 
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3.3 โครงการค่ายครอบครัว เสริมพลังรักสร้างครอบครัวแสนสุข 

จัดอบรมค่ายครอบครัวและศกึษาดูงานให้แก่เด็ก เยาวชน พรอ้มผู้ปกครอง           

เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

งบประมาณ   จ านวน 145,215 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562        

3.4 โครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายุเกี่ยวกับการ 

   ดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 และวันที่ 29 มกราคม 2562  

น าผูเ้ข้ารับการอบรมเดินทางไปศกึษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 

จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ   จ านวน 116,530 บาท จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.5 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 

พลเรอืน (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 24 – 25 

มิถุนายน 2562 จัดอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและฝกึปฏิบัติ ให้แก่สมาชิก 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) และวันที่ 26–28 มิถุนายน 2562 

น าผูเ้ข้ารับการอบรมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน  ณ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

งบประมาณ  จ านวน 133,500 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

3.6 โครงการอบรมและสัมมนาทัศนศกึษาดูงานบุคลากร เทศบาล

ต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยด าเนนิการอบรมวิชาการ 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  และ 21 มกราคม 2562 ณ หอ้งประชุม

ส านักงานเทศบาล และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22 – 25 

มกราคม 2562  ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชยีงใหม่ และจังหวัดล าปาง 

งบประมาณ   จ านวน 167,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

4.1 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยวบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  จัดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ปฏิบัติหน้าที่รักษา 

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะ 

ริมแมน่้ าแควใหญ่ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562  ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน 

              /และปิดภาคเรียน.... 
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และปิดภาคเรียนที่มนีักท่องเที่ยว เด็ก และประชาชน  มาพักผอ่น และเล่นน้ า 

จ านวนมาก งบประมาณ   จ านวน  24,000  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      

4.2  สนับสนุนกิจกรรมของ อปพร. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย 

   ภายในพืน้ที่เทศบาลต าบลหนองบัว สนับสนุนจัดส่ง อปพร.  เข้าร่วมกิจกรรมการ 

   จัดงานต่างๆ ภายในหมูบ่้านชุมชน อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่ออ านวยความสะดวก 

   ด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และเกิดประโยชน์ตอ่ 

  ส่วนรวม โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

4.3 การฝกึซ้อมแผนอัคคีภัย โดยจัดส่งพนักงานดับเพลิงเข้าร่วม 

ฝกึซ้อมแผนอัคคีภัยกรณีปั้มแก๊ส หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองบัว เมื่อวันที่ 13 มถิุนายน 

2562  โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

4.4  การฝกึพนักงานดับเพลิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                     เทศบาลต าบลหนองบัว มีการฝึกซ้อมความพร้อมของพนักงานดับเพลิง โดยฝกึ 

   สมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกาย และฝกึทบทวนแผนดับเพลิง การรับค าสั่ง 

   สัญญาณมอื การต่อสายดับเพลิง แบกสาย วิ่งสาย โดยมีการฝึกทุกวันอังคาร ณ 

   บริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองบัว โดยไม่ได้เบิก 

  งบประมาณ 

4.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

          เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล มสีุขภาพ 

   พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

                           1. เสรมิสร้างสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  บริการ 

ด้านดูแลสุขภาพ โภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกาย  จัดการแขง่ขัน

กีฬา    จัดหาอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกก าลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจติใจ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

3. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในเบือ้งตน้ ของ

ประชาชนในชุมชน   

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. เสริมสรา้งสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมใหค้วามรู้  บริการ 

ด้านดูแลสุขภาพ  โภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่ม 

อายุ 

                 /1.1 โครงการ.... 
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1.1 โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานเกี่ยวกับการ 

สุขาภิบาลอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดอบรมใหค้วามรู้ 

แก่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยจ าหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 18 และ 20 

กุมภาพันธ์ 2562  และวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 น าผูเ้ข้ารับการอบรม

เดินทางไปศกึษาดูงาน ณ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี งบประมาณ   จ านวน 

175,150 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 

1.2  กิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ.2562  โดยจัดเป็นประจ าทุกเดือนร่วมกับกิจกรรมการจ่ายเบีย้ยังชีพ  

ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายด้วยท่าทางที่งา่ย ประหยัดเวลา สะดวก และสามารถ 

ปฏิบัติเองได้ที่บ้าน เช่น ท่าบริหารกล้ามเนือ้หัวใจ, บริหารประสาทหู,  บริหารข้อเท้า, 

บริหารกล้ามเนื้อและ กระดูคอ นิ้วมอื  แขนและขา ซึ่งกิจกรรมการใหค้วามรู้ดังกล่าว 

ท าให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ มีความรูค้วามเข้าใจในด้านการดูแลสุขภาพร่างกายของตน

มากขึ้น โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุเพื่อนอ้มร าลึกในพระมหา-

กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา- 

ภูมพิลอดุลยเดชฯ ประจ าปี พ.ศ.2562  เทศบาลต าบลหนองบัว จัดอาหารเช้า 

ได้แก่ ขา้วต้ม ส าหรับบริการให้แก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพ ผูป้่วยเรือ้รัง 

เป็นประจ า  ณ  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว  เนื่องจากผู้สูงอายุ 

ที่นัดเจาะเลือด ตอ้งงดน้ าและอาหาร งบประมาณ   จ านวน  14,700 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.3 จัดบริการตรวจสุขภาพ ในกิจกรรมแจกเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ 

เป็นประจ าทุกเดือน จัดบริการทุกเดือน  ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลหนองบัว โดยขอความร่วมมอืจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านหนองบัว รว่มให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดัน 

โลหติ ใหค้ าปรึกษาด้านการป้องกันโรค ให้บริการนวดประคบสมุนไพรเพื่อบรรเทา 

ปวดกล้ามเนือ้ โดยจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุทุกเดือน โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

1.5  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการ 

ฉีดวัคซีน  ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และ 

ออกหน่วยฉีดวัคซีนตามบ้านเรือนภายในหมูบ่้านเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 8 – 11  

/มกราคม.... 
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มกราคม 2562 งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

     1.6  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจัดซื้อน้ ายาเคมี 

   ก าจัดยุง และเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว ออกพ่นหมอกควัน ภายใน 

   ชุมชนหมูบ่้านเป็นประจ า แจกทรายอะเบทในหมู่บ้านชุมชน และในกิจกรรมเทศบาล 

   เคลื่อนที่ ณ บริเวณสวนสาธารณะของเทศบาล งบประมาณ  จ านวน 9,960 บาท 

     จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

     1.7 อุดหนุนการด าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 

ด้านสาธารณสุข  เทศบาลต าบลหนองบัว อุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน  

ในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลหนองบัว  4 หมู่บ้าน เพื่อด าเนินโครงการพระราชด าริ 

ด้านสาธารณสุข งบประมาณ  จ านวน 79,350 บาท  จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านต่างๆ โดยโครงการต่างๆ 

ด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

งบประมาณ  จ านวน  616,880  บาท  ดังนี้ 

   1) โครงการวธิี สุขสุข สนุกทุกวัน ปี 2562        =    32,830  บาท 

     2) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          

               ในสถานศกึษา ดว้ยกระบวนการลูกเสือตา้นภัยยาเสพติด      =    88,450 บาท    

     3) โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้       =    34,198  บาท 

     4) โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย                =    43,200 บาท 

     5) โครงการควบคุมป้องกัน และคน้หาผู้ป่วยวัณโรค              =    40,450  บาท 

     6) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชน        =    14,950  บาท 

     7) โครงการป้องกันทันตสุขภาพวัยเรียนฟันสวย ยิ้มสดใส       =    25,046  บาท 

     8) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก                  =    25,400  บาท 

     9) โครงการรณรงค์เชิงรุกตรวจคัดกรองเบาหวานและ           

                ความดันโลหติสูงในชุมชน                                        =    43,290  บาท 

     10) โครงการไลน์แดนซ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ                         =   28,500   บาท 

     11) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย   

                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว                  =   9,760    บาท 

     12) โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคติดต่อ              

                       ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว               =   9,925    บาท 

    /13) โครงการ.... 
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     13) โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองแจ่มใส          =  14,600   บาท 

     14) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะ             

                            ทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     =  14,600   บาท 

    15) โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาน าพาสุขภาพแข็งแรง         =  20,360   บาท 

    16) โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุออกก าลังกาย           

                                  ด้วยการเต้นบาสโลบ                                            =    6,750 บาท 

    17) โครงการหว่งใยวัยใส ส่งเสริมสุขภาพจิตใจใหแ้ข็งแรง     =  17,850 บาท 

   18) โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน                     =  25,150 บาท 

    19) โครงการรณรงคป์้องกันสุขภาพประชาชนจากฝุ่นPM.2.5   =  44,600    บาท 

    20) โครงการส่งเสริมสุขภาพจติผู้สูงอายุ                             =  19,050    บาท 

    21) โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ชีวิตยืนยาว สูงวัย         

                       อย่างมคีุณภาพ                                                     =   20,100 บาท 

    22) โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากใหแ้ก่เด็กอายุ 3 – 5 ปี   =   10,121   บาท 

    23) โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเด็กเล็ก            =   17,750  บาท 

    24) โครงการอบรมผูป้ระกอบกิจการที่เป็นอันตราย              

                         ต่อสุขภาพ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย         =      9,950  บาท 

1.9 การส่งเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

   ต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ จ านวน 135,450  บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2521 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกาย จัดการแขง่ขันกีฬา จัดหา

อุปกรณ์กีฬา  และเครื่องออกก าลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อเพิ่มความ 

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

2.1 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต าบลหนองบัว โดยด าเนินการ 

จัดแขง่ขัน ระหว่างวันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2562 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์  

ณ สนามโรงเรยีนวัดศรีอุปลาราม  ได้แก่ ฟุตบอลประชาชนทั่วไป ตะกร้อ และ 

เปตอง งบประมาณ  จ านวน  32,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

         2.2 ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ เพื่อบริการ 

   ประชาชนตลอดปี เทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดใหม้ีเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ 

      ตั้งภายในอาคารออกก าลังกายข้างส านักงานเทศบาล และบริเวณสวนสาธารณะ 

    เพื่อให้ประชาชนมาใช้ออกก าลังกายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยไม่ได้ 

                เบิกงบประมาณ 

                   /2.3 จัดดูแล.... 
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2.3 จัดดูแลรักษาลานกีฬา ส าหรับประชาชน ได้แก่ ลานกีฬา ณ  

บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่  และลานกีฬาหนา้ส านักงานเทศบาล

ต าบลหนองบัว  ให้มีความพร้อมส าหรับประชาชนใช้ออกก าลังกายทุกวัน มีการ              

ดูแลติดตัง้ไฟแสงสว่างใหเ้พียงพอ โดยแตล่ะวันมีประชาชนเด็กและเยาวชนมาเล่น

กีฬาออกก าลังกายเป็นจ านวนมากทุกวัน ได้แก่ สนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 

ตะกร้อ เปตอง  เป็นต้น  โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

     2.4 ส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ รว่มในกิจกรรมแจกเบีย้ 

ยังชพีผูสู้งอายุทุกเดือน จัดใหค้วามรู้ วิธีการออกก าลังกายรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ทุกเดือน เพื่อน าไปปฏิบัติเองที่บ้าน โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

     2.5 อุดหนุนงบประมาณให้แก่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ในโครงการ 

แขง่ขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี โดยอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็น 

ผูจ้ัดการแขง่ขัน งบประมาณ จ านวน  25,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในเบือ้งตน้ของ

ประชาชนในชุมชน  โดยเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ด าเนินการสง่เสริมให้กลุ่ม

สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ กับเทศบาลเพื่อ

บริการประชาชนเชิงรุก  เช่น การออกใหบ้ริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่นอกเวลา

ราชการ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 

และครั้งที่ 2 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแมน่้ าแควใหญ่ และร่วมให้บริการใน

กิจกรรมแจกเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุที่เทศบาลจัดเป็นประจ าทุกเดือน ณ อาคารป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองบัว โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

5.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาคนให้มคีุณภาพ มีคุณธรรม 

   จรยิธรรม  โดยการให้ความรู้ และมีการสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิัญญา 

   ท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

1. ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน 

      2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ใหห้่างไกล 

ยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ ์

ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

          /4.ส่งเสริม.... 
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     4. สง่เสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนา 

คนในชุมชนให้มคีุณธรรมจริยธรรมอันดงีาม ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. สง่เสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพ 

และได้มาตรฐาน 

1.1 โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   เทศบาลต าบลหนองบัว  โดยด าเนนิการจัดซื้อนม  ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 

   เทศบาล  จ านวน  ๒  ภาคเรียน งบประมาณ   จ านวน  108,643.12 บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา 

    ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองบัว ดังนี้ 

     - ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก =  268,200 บาท 

     - ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)          =     93,500  บาท 

     - ค่าหนังสือเรยีน                               =        6,200   บาท 

     - ค่าอุปกรณ์การเรียน                          =       6,200   บาท 

     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน                       =        9,300   บาท 

     - ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                    =     13,330   บาท 

งบประมาณ   จ านวน  396,730 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ทางการศกึษา 

                            โดยจัดซือ้อุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้วย 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  จอ DLTV พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ   จ านวน 

     29,600  บาท  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีประมาณ พ.ศ.๒๕62 

          1.4 จัดโครงการต่างๆ ด้านการศกึษาของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  

     - โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562        

     - โครงการไหว้ครู  

     - โครงการสื่อสารสัมพันธ์ทางภาษา 

    - โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 

     - โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 

     - โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.2562 

     - โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รัว้กินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

           /2.ส่งเสริม.... 
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2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ใหห้่างไกลยาเสพติด 

เทศบาลต าบลหนองบัว ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลหนองบัว ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมเด็กและเยาวชน รู้จักรักท้องถิ่น  

- สภาเด็กและเยาวชนจัดแสดงเต้นและร้องเพลงบนเวที  

ร่วมในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 

มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาล 

- ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ 

(วันผูสู้งอายุ) ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัว โดยแสดงละครสั้น และเต้น

ประกอบเพลง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562  โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

         2.2 กิจกรรมจติอาสา เพื่อผูสู้งอายุและคนพิการ 

สภาเด็กและเยาวชน จัดแสดงดนตรไีทย เต้นประกอบเพลง บริการอาหารเครื่องดื่ม 

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับเบีย้ยังชีพ เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2.3 เข้ารับการฝกึอบรมนักประชาสัมพันธ์นอ้ย (DJ Teen) โดยฝกึพูด

และจัดรายการวิทยุ  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุรี  โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาล

ต าบลหนองบัว ประจ าปี พ.ศ.2562  โดยจัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่เด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับปัญหาสังคมต่างๆ เมื่อวันที่ 24 สงิหาคม 2562  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลหนองบัว งบประมาณ   จ านวน  17,400 บาท  จากบ้านพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 

2.5 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลต าบลหนองบัว  ด าเนินการประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน

ต่างๆ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองบัว 

งบประมาณ   จ านวน  2,600  บาท  จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

กาญจนบุรี 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์  

ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยูอ่ย่างยั่งยืนต่อไป 

     3.1 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2561   

(อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  

        /จัดงานโดย.... 
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       จัดงานโดยเทศบาลต าบลหนองบัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว โรงเรียนในพื้นที่ต าบลหนองบัว  

5 แหง่ และก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองบัว  มกีารตกแตง่กระทง ขบวนแหก่ระทง 

ประกวดกระทงประชาชน และประกวดร้องเพลงของเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 22 

พฤศจกิายน 2561  ณ สวนสาธารณะริมแมน่้ าแควใหญ่ หมู่ 3 ต าบลหนองบัว 

งบประมาณ   จ านวน  37,400 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

3.2 โครงการประเพณีสงกรานต์ (วันผูสู้งอายุ) ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕62  ด าเนนิการจัดพร้อมกับกิจกรรมแจกเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2562 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองบัว โดยมี

การรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ การแจกของที่ระลึกแก่ผูสู้งอายุ โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

3.3 โครงการสบืสานประเพณีท้องถิ่นต าบลหนองบัว ประจ าปี  

พ.ศ.2562  โดยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว เข้าร่วมงาน  

ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมต าบลหนองบัว มพีิธีรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ และกิจกรรมการ 

ละเล่นต่างๆ ของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  17 เมษายน 2562 ณ วัดศรอีุปลาราม 

โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

3.4 โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษาต าบลหนองบัว ประจ าปี 

    พ.ศ.๒๕62  ด าเนินการจัดงาน โดยเทศบาลต าบลหนองบัว  รว่มกับโรงพยาบาล 

   ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว โรงเรียนวัดศรอีุปลาราม และก านันผู้ใหญ่บ้าน 

   ต าบลหนองบัว มีการตกแต่งตน้เทียน  จัดขบวนแหเ่ทียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 

    2562 และน าไปถวาย ณ วัดศรีอุปลาราม งบประมาณ   จ านวน  6,515  บาท 

     จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคนในชุมชน

ให้มคีุณธรรม จรยิธรรมอันดีงาม 

         4.1  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี  

พ.ศ. 2562   ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้าร่วมท าบุญตักบาตร และ 

เวียนเทียน  ณ วัดศรีอุปลาราม ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562  สมาชิกสภา 

เทศบาล  และพนักงานเทศบาลใส่เสือ้ขาวมาปฏิบัติงาน  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 

4.2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวสิาขบูชา ประจ าปี  

พ.ศ. 2562  ด าเนินการเมื่อ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ 

ประชาชนรว่มกันท าบุญตักบาตร และเวียนเทียน ณ วัดศรอีุปลาราม โดยไม่ได้เบิก 

งบประมาณ   

        /4.3 ส่งเสริม.... 
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4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ของ 

วัดศรีอุปลาราม และการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ต่อเนื่อง 

ตลอดปี เชน่  การจัดงานประจ าปีหลวงปู่ยิม้ – หลวงปู่เหรียญ พิธีท าบุญตักบาตร 

เนื่องในเทศกาลวันส าคัญ การทอดกฐินสามัคคีประจ าปี ฯลฯ โดยทางเทศบาล จะมี 

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้ทราบและเขา้ร่วมกิจกรรม  เป็นต้น 

โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ   

6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น และมีสว่นร่วมทางการเมอืงการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

    1. ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 

    2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย  

การวางแผน การติดตามประเมินผลงานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน 

    3. ด าเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นองค์กร 

ธรรมมาภบิาลที่มหีลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

    4. จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ก่ประชาชน 

ให้เท่าทันต่อยุคโลกาภวิัฒน์ 

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 

1.1 เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์ตกิคอนกรีตสายเทศบาล 1/20  

และสายเทศบาล 12  หมูท่ี่ 8 งบประมาณ จ านวน  1,190,000  บาท  

จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    1.2 เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัสท์ตกิคอนกรีตสายเทศบาล 10/3  

หมูท่ี่ 8 งบประมาณ จ านวน  820,000  บาท  จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

        1.3 ปรับปรุงเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต รหัสทาง 

หลวงท้องถิ่น  กจ.ถ.32-007 (ที่ กม.0+00 ถึง กม.ที่ 0+220) หมู่ที่ 3 

งบประมาณ จ านวน  637,000 บาท  จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

             /1.4 ปรับปรุง.... 
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    1.4 ปรับปรุงเสริมผวิลาดยางพาราแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต รหัสทาง

หลวงท้องถิ่น  กจ.ถ.32 – 007 (ที่ กม.0+222 ถึง กม.ที่ 0+452) หมูท่ี่ 3 

งบประมาณ จ านวน 557,000  บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

    1.5 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3199)  

       ถนนสายเทศบาล 10   ถึงบ้านนายการุณณัฐฐ์ ชัยเจริญ) หมู่ที่ 1,2,3 และหมู ่8 

งบประมาณ  จ านวน  4,436,000 บาท  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 

การวางแผน  การติดตามประเมินผลงานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด แก่ประชาชน   

2.1  โครงการประชุมประชาคม  เทศบาลต าบลหนองบัว จัดท า

โครงการประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 

ถึง2565)  ด าเนินการเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรอีุปลาราม 

       โดยเบิกเป็นค่าป้ายไวนิลโครงการ  งบประมาณ  จ านวน  450 บาท  จาก 

       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง

โครงการของเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัว  ได้มคี าสั่งแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้า

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ ของเทศบาลอย่างตอ่เนื่อง

ตลอดปี  ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจา้ง และคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง รวม ๔ คน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง 

งบประมาณ  จ านวน  19,800 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับ 

   แผนพัฒนาของเทศบาล  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลหนองบัว 

             2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  

3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

             /มกีารประชุม.... 
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           มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล การเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงแผน 

และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อน

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.5  สง่เสริมใหป้ระชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ 

   พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

    ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาดูแลควบคุมการบริหารงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

2.6  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยมี 

ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 

ด้านการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีตอ่ไป  

มีการประชุมพิจารณากิจกรรมตา่งๆ อย่างตอ่เนื่องตลอดปี 

3. ด าเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  เป็นองค์กร

ธรรมมาภบิาลที่มหีลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

3.1 ด าเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยความโปร่งใส โดยแต่งตั้ง 

   ตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล เพื่อสร้าง 

   ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการถ่ายภาพการจัดซื้อจัดจา้ง ตดิในฎกีาเบิกเงิน  

เพื่อสามารถตรวจสอบได้ 

3.2 ด าเนนิการจัดท าบันทึก MOU ความรว่มมอืการบริหาร

ราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรมความดีกับทุก

หนว่ยงานที่มาศกึษาดูงานด้านป้องกันการทุจรติ โดยมีองค์กรที่มาศกึษาดูงานด้าน

การป้องกันการทุจริตที่ได้ท า MOU กับเทศบาลต าบลหนองบัว ในปีงบประมาณ 

2562 จ านวน  3 องค์กร  

4. จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ก่ประชาชน 

เท่าทันต่อยุคโลกาภวิัฒน์ 

 

            /4.1 จัดท า....   
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4.1 จัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล และ Facebook เผยแพร่ขอ้มูลของ 

เทศบาล  ด าเนินการจัดท าโดยพนักงานของเทศบาลต าบลหนองบัว  และจา้ง 

ผูร้ับจ้างในการต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ของเทศบาลโดยเชา่พืน้ที่บริการ  ประชาชน 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารตา่งๆของเทศบาลได้ที่ เว็บไซต์ www.nongbuakan.go.th 

และที่เฟซบุ๊ก Facebook .com /nongbuakan  งบประมาณ   จ านวน  2,6๐๐  บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

4.2 โครงการอนิเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน   

     เทศบาล จัดใหม้ีบริการอินเตอร์เน็ตฟร ีส าหรับประชาชน  โดยจัดตั้งเครื่อง 

   คอมพิวเตอร์ไว้ ๑ เครื่อง  ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว  เปิดให้บริการ 

   ทุกวัน   (วันเวลาราชการ)  โดยเทศบาล เป็นผูร้ับผิดชอบจา่ยค่าบริการให้แก่บริษัท 

TT& T งบประมาณ   จ านวน  26,964 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.3  จัดท าจดหมายข่าว ของเทศบาลต าบลหนองบัวเผยแพร ่ 

เป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินงาน 

กิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองบัว  และจัดส่งให้ผูน้ าชุมชน อปท. 

ต่างๆ และหน่วยงานราชการที่ติดตอ่ประสานงานรว่มกันได้ทราบ โดยไม่ได้เบิก 

งบประมาณ  

4.4 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมของ 

   เทศบาลผ่านชอ่งทางอื่นๆ  ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าส านักงานเทศบาลต าบล

หนองบัว และบอร์ดแตล่ะหมู่บ้าน 

       - ประชาสัมพันธ์ ทางป้ายไวนิล โดยติดตามหมู่บ้านชุมชน  

       - ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย      

       - รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

       - แผน่พับประชาสัมพันธ์ 

7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้หนองบัวเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจาก 

มลพิษ ชุมชนมสี่วนรว่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สง่เสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน 

            2. ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย  

สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

 

                  /3.ปรับปรุง.... 

http://www.nongbuakan.go.th/
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           3. ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นเมอืงน่าอยู่ สวยงาม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

            4. พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐาน สวยงาม 

ตามโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งที่เที่ยว” 

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. สง่เสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน 

เทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดให้ประชาชนยืมตูอ้บแหง้พลังงานแสงอาทิตย์  

ส าหรับใช้ภายในครัวเรือน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ ์พืชผลทางการเกษตร  

เพื่อประหยัดพลังงานลดรายจ่าย โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2. ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  

และน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

2.1 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจ่ายเป็นค่าจา้ง 

   บริการก าจัดขยะให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นทุกเดือน งบประมาณ   

    จ านวน 115,962 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

   งบประมาณ  พ.ศ.2562 

๒.๒  จา้งเหมาบริการท าความสะอาด อาคารส านักงานเทศบาล 

   ต าบลหนองบัว   ด าเนนิการจา้งเหมาบริษัทเอกชน มาด าเนนิการท าความสะอาด 

   ส านักงานเทศบาลทุกวัน เพื่อให้เกิดความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผูท้ี่ 

มาติดตอ่ราชการของเทศบาล  งบประมาณ    จ านวน  276,000 บาท  จาก 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

๒.3 จัดซื้อถังขยะ โดยจัดซือ้ถังขยะ ส าหรับแจกจ่ายแก่ครัวเรอืน 

   และให้เพียงพอกับจ านวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น งบประมาณ    จ านวน 60,000 บาท  

   จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

            2.4 โครงการคัดแยกขยะ 

1) จัดท าป้ายคัดแยกขยะ  งบประมาณ จ านวน 450 บาท 

(เทศบัญญัติฯ ปี 2562) 

2) ชี้แจงให้ความรูแ้ก่ผูสู้งอายุ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ใน 

กิจกรรมแจกเบีย้ยังชีพทุกเดือน           

3) รณรงค์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  

การท าถังขยะเปียก รว่มในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4) รว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ในกิจกรรมประดิษฐ์

สิ่งของจากขยะวัสดุเหลอืใช้ ร่วมในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

               /2.5 จัดให้.... 
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๒.5 จัดให้พนักงานของเทศบาล ออกปฏิบัติงาน ท าความสะอาด

ในชุมชนเป็นประจ า  ด าเนินการล้างถนน ทางเท้า ล้างสะพาน ล้างท่อระบายน้ า

ภายในตลาดชุมชนหนองบัว  เพื่อลดปัญหาน้ าเน่าเสีย ตัดหญ้าริมถนน เป็นประจ า 

โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ    

2.6 โครงการรณรงคห์อ้งน้ าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว 

“หอ้งน้ าสะอาด สุขใจไปเที่ยวไหนก็  WC OK” ประจ าปี พ.ศ.2562 ดยสมาชิกสภา

และพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว รว่มกันท าความสะอาดหอ้งน้ า ณ  

สวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่ และบริเวณโดยรอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

งบประมาณ    จ านวน 3,030 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562 

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมูบ่้านชุมชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

3.1 ปรับปรุงภูมทิัศนร์ิมถนนสองขา้งทางในชุมชน  โดยดูแล 

บ ารุงรักษา จัดตัง้กระถางปลูกดอกเฟื่องฟ้า ริมถนนภายในเขตเทศบาล 

เพื่อให้เกิดความสวยงามน่ามอง  และจัดให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลดูแลรดน้ าเป็น

ประจ า ตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ โดยไม่ได้เบกิงบประมาณ 

3.2  จัดใหพ้นักงานจา้งตัดหญ้าริมถนนภายในเขตเทศบาลเป็น

ประจ า โดยใหอ้อกตัดหญ้าริมถนนสองข้างทาง ภายในเขตเทศบาล ๔ หมูบ่้าน  

เป็นประจ า เพื่อเป็นการปรับภูมทิัศนร์ิมถนนในเขตเทศบาล ใหเ้กิดความสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก     ในการสัญจรของประชาชน โดยใช้เครื่องมอื 

ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ     

4.  พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานสวยงามตามโครงการ 

“หนึ่งต าบลหนึ่งที่เที่ยว” 

4.1  ด าเนินการดูแลรักษาความสะอาด และบ ารุงดูแลรักษาต้นไม ้ 

ไม้ดอก ไม้ประดับภายในสวนสาธารณะให้สวยงามอยู่สม่ าเสมอ   เทศบาลต าบล

หนองบัว ด าเนินการตกแต่งต้นไม ้และตัดหญ้าก าจัดวัชพืชที่ปกคลุมอยู่เสมอและ

จัดให้มกีารกวาด ท าความสะอาดสวนสาธารณะเป็นประจ าโดยพนักงานของ

เทศบาล โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ    

4.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขุดลอกท่อระบายน้ าสวนสาธารณะ 

เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินการขุดลอกฉีดล้างท่อระบายน้ าภายใน

สวนสาธารณะ โดยพนักงานเทศบาล เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่ได้เบิกงบประมาณ 

                     /ต่อไป.... 
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ต่อไปเป็นรางวัลและผลงานที่เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562  ได้แก่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดนิทรรศการด้านป้องกันการ 

ทุจรติ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล  โดยได้รับเกียรตบิัตรจากส านักงาน 

ป.ป.ช. มอบโดยผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ   

   นายกเทศมนตรีในรอบปี ที่ผ่านมา มทีั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งได้รายงานใหแ้ก่สมาชิก 

    ได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้

รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 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   6 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ  เรื่องแรก ขอชี้แจงต่อสภาว่า  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการรายงานการ

ใช้เงินสะสมให้แก่สภาทราบ  ในวาระที่ 4 ของการประชุม ได้รายงานในส่วนของเงิน 

ที่ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 

5,416,119.92 บาท ขอชี้แจงว่ามีความผิดพลาดในการประมาณการรายรับ

เนื่องจากได้น ารายรับของศูนย์สูบน้ าที่ต้องท าการเบิกจ่ายรวมเข้าไปด้วย โดยเข้าใจ

ว่าต้องน าเข้ามาตั้ งรับไว้ เป็ นรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรอจ่าย                

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ข้อเท็จจริงต้องเป็นเงินรายรับของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จ านวน 901,527.77 บาท ซึ่งต้องน ามาหักออกจากยอดเงินสะสม

เดิมที่แจ้งไว้  ดังนั้น ในวาระนี้จึงขอแจ้งยอดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 4,514,592.15 บาท เรื่องที่สอง เทศบาล

ต าบลหนองบัวได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการจัดงานกีฬาประจ าปีหลวงพ่อ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดกีฬา

ร่วมกันของต าบลหนองบัว  โดยเทศบาลจะด าเนินการเบิกจา่ยใหจ้ านวน 32,000.- บาท 

                 /เป็นค่า....  
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เป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬาจ านวน 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล  ตะกร้อ และเปตอง  

และค่าจา้งเหมาเครื่องเสียงตลอดการจัดแขง่ขัน จ านวน 8 วัน วันละ 1,000.- บาท 

ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ขออนุญาตแจ้งใหท้ี่ประชุมสภาทราบ  เรื่องที่สาม  เรื่องการส ารวจไฟฟ้า

สาธารณะ โดยกองช่างได้ท าการส ารวจและส่งเรื่องให้การไฟฟ้าท าการประมาณการ

ค่าใช้จา่ยให้ทั้งหมดจ านวน 16 สาย และทางการไฟฟ้าได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย

มาแล้วจ านวน 10 สาย ยังเหลืออีก 6 สาย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้า

ลาดหญ้ายังไม่ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายมาให้ ปัญหาคือ การตั้งจ่ายให้การไฟฟ้า

ตามระเบียบถือว่าเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งขั้นตอนการจ่ายเงนิอุดหนุนคือ ขั้นแรกต้องโอน

โดยผู้บริหาร  ขั้นที่สองคือขออนุมัติจ่ายโดยสภาเทศบาล ขั้นต่อไปคือต้องขออนุมัติ

จา่ยจากทางผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามระเบียบข้อ 67 ทวิ แต่มีข้อหนึ่งระบุ

ไว้ว่า เงินอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายเกินสามเปอร์เซ็นต์

ของเงินรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่ งก็คือปีงบประมาณ พ.ศ.2561          

โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเงินรายได้ที่ได้รับ

การอุดหนุน และไม่รวมเงินอุดหนุนทั่ วไป ไม่ใช่รายได้ที่จัดเก็บเอง  จ านวน  

25,704,850.10  บาท  คิดสามเปอร์เซ็นต์เป็นเงินจ านวน  771,145.50 บาท 

หมายความว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ไม่เกินจ านวน 

771,145.50 บาท และในปี 2563  เทศบาลได้อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอล

เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ครั้งที่ 2 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จ านวน   40,000 บาท  อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข  จ านวน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000.- บาท 

รวมเป็นทั้งสิ้นเงิน 80,000.- บาท  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 

40,000.- บาท อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 

20,000.- บาท อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 40,000.- บาท ตาม

หนังสือที่ได้รับแจ้งเข้ามา และส าหรับเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาจังหวัดจ านวน 

40,00.- บาท นั้น ต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน

อุดหนุนในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากหนังสือขอรับการอุดหนุนเข้ามาหลังจากที่

ท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อย

แล้ว  ดังนั้น เงินอุดหนุนที่ เทศบาลต้องจ่ายแน่นอนแล้วตามที่ได้แจ้งสภาทราบ        

มีจ านวน 180,000.- บาท ดังนัน้ ท าให้เหลอืงบประมาณที่สามารถจ่ายเงนิอุดหนุน  

            /ได้อกีจ านวน.... 
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ได้อีกจ านวน  591,145.50 บาท   ซึ่งในวันนี้ขออนุญาตแจ้งให้สภาทราบว่า  

ทางการไฟฟ้าได้ส่งประมาณการมาแล้วจ านวน  16 สาย งบประมาณทั้งสิ้น  

374,632.68 บาท  ยังเหลืออีกจ านวน 6 สายที่ยังไม่ได้ส่งมา  จึงน าเรียนปรึกษา

กับทางสภาว่า หลังจากที่การไฟฟ้าส่งประมาณการมาครบทั้ง 16 สายแล้ว รวมเป็น

เงินทั้งสิ้นจ านวนเท่าใด ต้องน ามาตัดจ่ายที่จ านวน  591,145.50 บาท เท่านั้น 

ด้วยเหตุผลตามระเบียบตามที่ได้น าเสนอไว้  ในการประชุมครั้งต่อไปหากทางการ

ไฟฟ้าส่งประมาณการมาครบทั้ง   16 สาย จะได้มีการน าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

กันอีกครั้งหนึ่ง  เรื่องที่สี่ ตามที่ทางสภาเทศบาลได้ให้ความอนุเคราะห์ให้เทศบาลเปิด

สอบพนักงานจ้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไว้ ขณะนีท้างเทศบาลได้ด าเนินการรับ

สมัครไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และท าการสอบในวันที่ 11  ธันวาคม  

2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองบัว ช้ัน 3 โดยปลัดเทศบาลเป็นเพียง

ผู้อ านวยการช่วยเหลือในการสอบ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริเวณห้องด้านหลังที่เป็น

กระจก ในวันสอบจะท าการเปิดม่านออกทั้งหมด และจัดให้เป็นที่ส าหรับผู้เข้าร่วม

สังเกตการณ์สอบเข้ามานั่ง   โดยไม่ให้เข้ามาในบริเวณสถานที่สอบหากในห้องนั้น  

ไม่พอนั่ง จะท าการกั้นเชือกให้เป็นที่ส าหรับให้นั่งสังเกตการณ์   และเรื่องสุดท้าย 

ตามที่นางสมแสน ปานรัตน์   รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้ไปร่วมพิธี         

รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยในการแจกเบี้ยยังชีพ ในวันที่ 

4 ธันวาคม 2562 เทศบาลจะจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ให้กับ

ประชาชาชน  ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่ก าหนด  โดยประชาชนและพนักงานจ้าง

สวมเสื้อสเีหลือง ข้าราชการและลูกจา้งประจ าสวมชุดขาวปกติไม่สวมหมวก  

เลขานุการสภา   ส าหรับแนวทางในการขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งจะมีการ 

   ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการที่ชัดเจน โดยก าหนดว่าใครจะต้องเป็นผู้กล่าว 

   รายงาน ใครจะต้องเป็นผู้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ และต้องใช้โต๊ะหมูบู่ชาขนาด 

   เท่าใด ใชผ้า้สีอะไร ซึ่งทางเทศบาลจะต้องด าเนนิการตามแนวทางที่ได้รับ และในการ 

   จัดพิธีก าหนดว่าการแต่งกายของข้าราชการเป็นเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก  

ถ้าเป็นจิตอาสา 904 วปร.ให้แต่งกายด้วยชุดจติอาสาพระราชทาน หากเป็น 

ประชาชนทั่วไปให้สวมชุดสุภาพโทนสีเหลอืง โดยใหด้ าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 

วันที่ 10  มกราคม  2563 และต้องรายงานไปยังจังหวัดและกรมการปกครอง 

ตามแบบรายงานที่ก าหนด  ทางเทศบาลต าบลหนองบัวจึงได้ก าหนดพิธีมอบ 

พระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

นายจีรศักดิ์ฯ 

        /นายจีรศักดิ์ฯ.... 
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นายจีรศักดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก

สภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายจีรศักดิ์ ม่วงสุข สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลหนองบัว  เขต  1 วันนีม้ีเรื่องเสนอต่อสภา เรื่องแรก  ตามที่ปลัดเทศบาล  

แจ้งว่าได้รับหนังสือเรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีส าหรับ ภ.บ.ท.5 โดยเริ่มมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป  ขออนุญาตสอบถามว่า          

หากต้องการแบ่งแยกที่ดนิเพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินใหม ่สามารถท าได้เลยหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชีแ้จงว่า ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาคือ ท าการเปลี่ยนชื่อ   

ผูเ้สียภาษีโดยใช้แบบ  ภ.บ.ท.8  แต่ในระเบียบใหม่นี้ ให้ส ารวจเพื่อยื่นเสียภาษี

เท่านั้น โดยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ต้องประกาศรายชื่อผูเ้สียภาษีแต่

ละราย ซึ่งมรีายละเอียดเยอะมาก หากประกาศรายชื่อไม่ทันต้องขอขยายเวลาตอ่

ผูบ้ริหารท้องถิ่น แต่ห้ามเกินวันที่ 15 มกราคม  2563 และต้องมีเหตุผลเพียงพอ  

 และในส่วนของเจ้าพนักงานส ารวจยังคงมเีหมือนเดิม แต่กระบวนการเสียภาษีจะ

แตกต่างจากปีที่ผ่านมา จากเดิมเคยเสียภาษีไร่ละ 5 บาท แต่ตามระเบียบใหม่นี้  

จะเข้าสู่การค านวณในอัตราใหม่ สิ่งที่มีผลกระทบต่อเทศบาลคือ ภาษีที่จัดเก็บจะ

ลดลงเยอะมากใน 3 ปีแรก แตส่ิ่งที่เราได้จากมาตรการนีค้ือ จะไม่มผีูเ้ลี่ยงภาษี 

 เพราะตรวจสอบโดยระบบ  และการเปลี่ยนชื่อผูเ้สียภาษี ส าหรับ ภ.บ.ท.5 ท าได้ที่

เทศบาล แต่หากหลักฐานที่ดินเป็นโฉนด น.ส.3 ต้องไปแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กับส านักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  และขอชีแ้จงเพิ่มเติมว่าในการแบ่งแยกแปลง

ที่ดนิจะต้องไม่ท าให้พื้นที่เพิ่มขึน้ เช่น แปลงเดิมมพีืน้ที่ 10 ไร่ หากท าการแบ่งเป็น

แปลงเล็กกี่แปลงก็ตาม เมื่อน าพืน้ที่ทุกแปลงที่มารวมกันต้องได้จ านวน 10 ไร่  

 เท่าเดิม 

นายจีรศักดิ์ฯ  ในส่วนของการด าเนินการในช่วงแรกมีความละเอียดอ่อน เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูล 

ที่มคีวามถูกต้อง ผมขอเสนอให้แตง่ตั้งคณะกรรมการในการรังวัดที่ดนิใหม่ ไม่ทราบ

ว่ามีกระบวนการขั้นตอนในการแต่งตั้งอย่างไรบ้าง ตอ้งแตง่ตัง้โดยสภาเทศบาลหรือ

โดยผู้บริหาร  เพื่อให้การส ารวจมคีวามละเอียดและถูกต้องมากที่สุด 

ปลัดเทศบาล  ขณะนีก้ าลังด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการส ารวจชุดใหม่ โดยคงรายชื่อ

คณะกรรมการชุดเดิมไว้ ยกเว้นคณะผู้บริหารเดิมขอถอนชื่อออกจากกรรมการ

เนื่องจากได้พ้นจากต าแหน่งแล้ว ซึ่งฐานที่จะประกาศในวันที่ 30 พฤศจกิายน  

2562 ยังเป็นฐานเดิม และจะมีรายละเอียดว่าเป็นบ้านลักษณะใด  ท าประโยชน์

อะไรบ้าง เช่น ค้าขาย หรือท าการเกษตร  ในการส ารวจจะใช้ฐานเดิมเป็นหลักและ

ท าการส ารวจเพิ่มเติม 

 

               /นายจีรศักดิ์ฯ.... 
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นายจีรศักดิ์ฯ  เห็นด้วยกับทางปลัดเทศบาลที่ไม่เชิญคณะผูบ้ริหารเดิมเข้ามาเป็น

คณะกรรมการส ารวจ เนือ่งจากไม่มีอ านาจในการบริหารงานเทศบาลแล้ว   

แตใ่นส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลยังมหีน้าที่ในการท างานอยู่  และเจ้าหน้าที่

ส ารวจของหมู่ที่ 8 ปัจจุบันไม่มเีจ้าหน้าที่ส ารวจที่มภีูมิล าเนาอยู่ในพืน้ที่หมู่ที่ 8  

ผมขอเสนอให้ตั้งเจ้าหน้าที่ส ารวจจากบุคคลที่มภีูมลิ าเนาในหมู่ที่ 8 เพื่อเข้าไป 

ร่วมท าการส ารวจ 

ปลัดเทศบาล  ตามค าสั่งที่ได้จัดท าไว้ จะมีตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน ดังนี้ 

 หมูท่ี่ 1  นายแทน  โหรา และ นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี 

 หมูที่ 2  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล และ นายธนาคาร  วเิศษสิงห์ 

 หมูท่ี่ 3  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์ และ นายธนาคาร  วิเศษสิงห์ 

 หมูที่ 8  รอ้ยตรมีนัส  แย้มมาลี  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์ และ นายฉัตรชัย  

สัตยกาญจน์   และหากสมาชิกต้องการเพิ่มบุคคลใดเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้   

ซึ่งสาเหตุที่แต่งตัง้ช่างร่วมเป็นคณะกรรมการส ารวจแต่ละหมูเ่นื่องจากมีเรื่อง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเข้ามาเกี่ยวข้องดว้ย  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่   ขอเชิญ 

นายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ผมมีขอ้เสนอเพิ่มเติม โดยใหเ้พิ่มเจ้าหน้าที่ส ารวจเข้าไปแตล่ะหมู่ โดยมี 

ความเห็นว่าควรเพิ่มเข้าไปอีกหมูล่ะ 2 คน 

ปลัดเทศบาล  ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า ขณะนี้มีเจา้หน้าที่ส ารวจหมู่ละ 2 คน โดยมี

ช่างเทศบาลออกส ารวจคู่ไปกับสมาชิกสภาเทศบาล และขออนุญาตชี้แจงถึงสาเหตุ

ที่ยังไม่มกีารประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องจากต้องประชุมหลังจากประกาศใน

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2562 เรยีบร้อยแลว้ 

ร้อยตรสีุรชัยฯ  ผมเห็นว่า ช่วงนีใ้ห้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ส ารวจทุกคน   

ในบางครัง้ที่ผ่านมา มีการท างานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมถึงช่วงเย็นด้วย  

หากสมาชิกสภาทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ส ารวจจะได้สามารถใหบ้ริการประชาชนได้ 

ทุกวัน ทุกเวลา 

ปลัดเทศบาล   กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดมีาก และยินดีจะแต่งตั้งสมาชิก 

สภาเทศบาลทุกท่านเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ส ารวจ  ที่ผา่นมาไม่ได้แตง่ตั้งเนื่องจาก

 ไม่มอี านาจในการออกค าสั่งให้สมาชกิสภาเทศบาลมาท างาน  แต่หากเป็นมติของ 

สภาที่สภาให้ความเห็นชอบก็ยินดเีป็นอย่างยิ่ง  

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขอสละสิทธิ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ส ารวจ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญร้อยตรีมนัสฯ 

           /ร้อยตรีมนัสฯ.... 
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ร้อยตรมีนัสฯ   ผมขอเสนอว่าควรแบ่งเจา้หน้าที่ส ารวจเป็น 2 เขต เพื่อช่วยกันท างาน 

เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของประชาชน ที่ท าไว้แล้วแบ่งแยกให้ชัดเจน  คนที่เข้า 

มาใหม่อาจตอ้งศึกษาใหม่  โดยแบ่งเป็นเขต 1  ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมูท่ี่ 2  เขต 2 

ได้แก่หมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 8 ผมคิดว่าการแบ่งเขตส ารวจจะเกิดผลดีกับประชาชน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ร้อยตรีสุรชัยฯ เสนอมา ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี แตท่างปลัดแจ้งว่า 

ในการส ารวจครัง้นี้ไม่มีการดึงสายวัด  โดยจะใช้ GPS มาใช้ในการส ารวจ ดังนั้น 

ในเรื่องของการแบ่งเขตส ารวจก็ไม่น่าจะต้องมีการแบ่งเขตแตอ่ย่างใด 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับขณะนีเ้รื่องของ ภ.บ.ท. 5 นั้น  ยังไม่รู้วา่ ภ.บ.ท.8 จะด าเนินการต่อ 

ได้หรอืไม่อย่างไร โดยต้องท าการส ารวจปีต่อปี ไม่ใช่สี่ปีครั้งเหมอืนเดิม และในการ 

ส ารวจจะไม่มกีารดึงสายวัดแล้ว  เราจ้างผู้รับจ้างท าการส ารวจโดยมีรายละเอียด 

ทั้งหมดเลย และในการแตง่ตั้งคณะกรรมการส ารวจจะไม่มีค่าตอบแทนให้ 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมให้ความเห็นชอบในการให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ 

   ส ารวจที่ดินของเทศบาลต าบลหนองบัว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการท างาน 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจ านวน 8 คน  (1.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   2.นายวิศาล 

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

6.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์  7 . ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ8.ร้อยตรีสุรชัย     

เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตสรุปดังนี้  1. นางมลตา  ชัยเจรญิ  หมู่ที่ 1   2. นายวิศาล 

สามัคคีธรรม  หมู่ที่ 2  3.นายต้น วงษ์เพ็ชร  หมู่ที่ 8  4.จ.ส.อ.สมศกัดิ์  ชมวงษ์  

หมูท่ี่ 8  5.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  หมู่ที่ 8 6.นายมานพ  ชนะเลิศ หมู่ที่ 1   

7.นางวงษ์จันทร์  ประสงค์ หมูท่ี่ 3 และ 8  8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี หมู่ที่ 3  

และ 8   9. นายแทน   โหรา  หมูท่ี่ 1 10. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล หมู่ที่ 2   

และ 11. นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข ขอสละสิทธิ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ส ารวจ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

   นายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามว่าวันที่ 5 ธันวาคม มีการด าเนินการหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ขณะนีย้ังไม่ได้รับหนังสอืสั่งการ  ต้องรอหนังสือสั่งการมาก่อน 

จงึจะสามารถด าเนินการได้  โดยได้เข้าดูในเว็บไซด์ของจังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้ 

ยังไม่มีหนังสือสั่งการเข้ามา แต่ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จะท าพิธีมอบพระบรมรูป 

รัชกาลที่ 10 ในวันแจกเบีย้ยังชีพพร้อมทั้งมีของช าร่วยวันพ่อแจกด้วย และขอ

อนุญาตแจง้เรื่องพระบรมรูปหนา้เทศบาลที่บริเวณช้ัน 3 ก าลังด าเนินการ

เปลี่ยนเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 10 กับสมเด็จพระราชินี และพระพันปีหลวง 

                  /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 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) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

   ร้อยตรสีุรชัยฯ 

ร้อยตรสีุรชัยฯ   มีเรื่องฝากกองช่างไปดูฟุตบาทบริเวณโค้งหนา้บ้านผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8  

ช่วยซ่อมใหด้้วย และเสียงตามสายชาวบ้านแจง้ว่าไม่ดังหลายจุด  ฝากใหต้รวจสอบ 

และแก้ไขใหด้้วยเนื่องจากทรุด 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องฟุตบาทและเสียงตามสาย รับเรื่องไว้และใหท้างกองช่าง 

ตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ  ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนีแ้ละขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   13.03  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 

       


