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เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

         
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ       ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปยังอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาเรื่อง 
ข้อราชการเร่งด่วน  ส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการชี้แจง 

เลขานุการสภา  ตามที่สภาเทศบาลได้รับแจ้งเทศบาลต าบลหนองบัว มีความประสงค์ที่จะ
น าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือท าการพิจารณาเร่งด่วน  เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัว 
ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ 
(ชั่วคราว) ระบบประปา บริเวณหมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว และขอรับการสนับสนุน
รถบรรทุกน้ าประปา เพ่ือน าส่งใส่ยังถังน้ าใส หมู่ที่ 6 จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้ง   
จะคลี่คลาย เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค  เพ่ือเป็นการ
บ ร ร เท าคว าม เ ดื อ ด ร้ อนข อ งปร ะช าชน   อ าศั ย อ า น า จต ามร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (2) ก าหนดว่า กรณีเทศบาล นอกจาก
สมัยประชุมสามัญแล้ว เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเ พ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในต าแหน่งอาจท าค าร้องยื่นต่อ        
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
แล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมสภาวิสามัญได้ สมัยประชุมให้มีก าหนดไม่เกิน   สิบ
ห้าวัน  สภาเทศบาลต าบลหนองบัว จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว         
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  มีก าหนด 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 
เมษายน 2563 เป็นต้นไป  เพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ได้แจ้งประกาศอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  เรื่อง การเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบัว สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 เมษายน  
2563 รายละเอียดตามประกาศที่ได้แจ้งให้ทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้วนั้น 



ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   
สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้จัดส่งรายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ได้รับทราบมีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน  
9  คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล 3.นายวิศาล  สามัคคีธรรม 
4.นางมลตา ชัยเจริญ  5.นายมานพ ชนะเลิศ  6.นายต้น วงษ์เพ็ชร  7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  
ชมวงษ์  8. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ  9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง การรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไข  
                              (ฉบับท่ี 3) ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ  วาระนี้เป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง  2565 
แก้ไข  ฉบับที่ 3 ของเทศบาลต าบลหนองบัวให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดขอให้
ปลัดเทศบาลชี้แจงต่อไป 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ในการด าเนินการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ    
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง    
สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 5 ก าหนดว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็น
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็น
อ านาจขอผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการ ตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏ     
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการแก้ไขในรายละเอียด     
ไม่เป็นการกระทบแต่อย่างใด ในส่วนของรายละเอียดเป็นการแก้ไขของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 ถึง 2565  แก้ไข  ฉบับที่ 3  รายละเอียดทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ ทุกท่าน
แล้วนั้น  โดยขอแก้ไขในหน้าที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน
การพาณิชย์ รายละเอียดเดิม อยู่ในแผนพัฒนาหน้า 79 ล าดับที่ 3 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า    



ตั้งไว้ในปี 2561 และปี 2562 งบประมาณ 200,000.- บาท รายละเอียดใหม่ที่แก้ไข
แล้ว  เป็น จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขอแก้ไขเป็น ปี 2563 งบประมาณ 500,000.- บาท   ซ่ึง
หากไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้  จึงขอแจ้งให้         ที่
ประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาดังกล่าว 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือ 
ข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไมมี่สมาชิกสภามีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมเป็นอันว่าที่ประชุม

รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 แก้ไข ฉบับที่ 3 
ที่ประชุม   รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  

แก้ไข ฉบับที่ 3 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง   การท ากิจการนอกเขต (กิจการประปา) 
ประธานสภาฯ      วาระนี้เป็นการพิจารณาท ากิจการนอกเขต เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจง 
เลขานุการสภา  ตามที่สภาเทศบาลได้รับแจ้งจากงานกิจการประปา กองคลัง  มีความ

ประสงค์ที่จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา เนื่องจากได้รับแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์(ชั่วคราว)       
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่  6  และขอรับการ
สนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปาจากเทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือน าส่งน้ าประปา      
มาใส่ยังถังน้ าใสหมู่ที่ 6 จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย  ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 57 ทวิ ก าหนดเทศบาลอาจท ากิจการนอกเขต 

(1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่ 

(2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล  
(3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

จึงขอน าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาให้พิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ   ขอให้ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ 
ปลัดเทศบาล  ตามที่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจ้ง

จากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์
(ชั่วคราว) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยในปัจจุบันประชาชน      ที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่   หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า   เพ่ือ
อุปโภคบริโภค ซึ่ง อบต.หนองบัว ได้บรรเทาปัญหาเบื้องต้นด้วยการ            น า
รถบรรทุกน้ าไปแจกจ่ายน้ า ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาแต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากรุบรรทุกน้ าของ อบต.หนองบัว  มีจ านวน 1 คัน และจะน้ าได้เพียง 6,000 
ลิตร ในการนี้ อบต.หนองบัว ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการผลิตน้ าประปา     
ของเทศบาลต าบลหนองบัว มีศักยภาพและมาตรฐานสูง อีกทั้งพ้ืนที่ของหมู่ที่ 6      
ก็ติดต่อกับพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่บริการน้ าประปาของเทศบาลต าบล    



หนองบัว  ดังนั้น อบต.หนองบัว จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ระบบประปา
ของเทศบาลต าบลหนองบัว ขนาด 2 นิ้ว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
หมู่ที่ 6  ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค โดย อบต. หนองบัวยินดี
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เทศบาลต าบลหนองบัวเรียกเก็บจึงได้น าเรื่องเรียนไปยัง
ประธานสภา เพ่ือพิจารณาเบื้องต้น ได้รับแจ้งว่าให้น าเรื่อง          เข้าที่ประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือพิจารณาให้สมัยต่อไป เนื่องจากการรับหนังสือ        ไม่สามารถท าการ
ประชุมได้ทันในสมัยประชุมสภาที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีเรื่องในการ  
ขอน้ าแต่อย่างใด  ต่อมาเมื่อวันที่12 เมษายน 2563 ทาง อบต.หนองบัว ได้มี
หนังสือมายังเทศบาลต าบลหนองบัว เชิญเข้าร่วมประชุม โดยได้เชิญประธานสภา
และปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุม ในวันนั้นประธานสภา  คุณจีรศักดิ์  ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองช่างได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการพูดคุยใน
เรื่องดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 2563  เทศบาลได้รับหนังสือแจ้งจาก 
อบต.หนองบัว เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปา ด้วยขณะนี้ประชาชน
หมู่ที่ 6 และ 7 ต าบลหนองบัว ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้น้ าประปาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว มีรถบรรทุกน้ าขนาด 6,000 ลิตรเพียงคันเดียว          
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าจาก
เทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือน าส่งน้ าประปามาใส่ยังน้ าใสหมู่ที่ 6 จนกว่าสถานการณ์
ภัยแล้งจะคลี่คลาย ซึ่งในการที่จะน ารถบรรทุกน้ าออกนอกเขตพ้ืนที่จะเป็นไปได้     
ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าของ อบต.หนองบัว จะเป็น
การกิจการนอกเขต ซึ่งเป็นไปตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจง ท าให้วันนี้เทศบาลจึงมี
เรื่องท่ีจะน าเรียนให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาในการกิจการนอกเขต  จ านวน 2 เรื่อง  
ดังนี้ 

  1. การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว 
  2. การขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปา เพื่อน าส่งน้ าประปามาใส่ยัง    

ถังน้ าใส หมู่ที่ 6 จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย  
  โดยขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ 1 การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ขนาด 

2 นิ้ว ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีจ านวนผู้ใช้ทั้งสิ้น 2,627 ราย จากมติท่ีประชุมสภา    ได้
ก าหนดว่าบ้านที่ไม่มีบ้านก็จะสามารถติดตั้งประปาได้ และจากการที่ประเมินจะมี
บ้านจัดสรรในหมู่ที่ 3  จ านวน  98  ราย และหมู่ที่  8 จ านวน 17 ราย รวม 115 
ราย ที่ทราบเนื่องจากได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสรรระดับจังหวัด ท าให้
แนวโน้มเขตเทศบาลจะมีจ านวนบ้านเพ่ิมมากขึ้น รวมเป็นบ้านจ านวน 2,742 ราย   
ที่เทศบาลจะต้องรับผิดชอบและที่ผ่านมาได้เจอภาวะน้ าขาว  ซึ่งมิใช่เกิดจากคลอรีน
แต่อย่างใด โดยได้ส่งน้ าดังกล่าวไปยังส านักงานสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นการรั่วของน้ าท าให้มีอากาศเข้าไปในท่อ ท าให้น้ า     
ไม่เต็มท่อ จึงได้ท าการแก้ไขในการใช้เครื่องยนต์อัดแรงเข้าไปให้มีน้ าประปาเต็มท่อ 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและประปาจะมีค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา 
เดือนละ 141,112.87  บาท จึงขอน าเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางที่ประชุม
เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ 



ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือ
ข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

คุณวีระศักดิ์ฯ  ขออนุญาตจากปลัดเทศบาลน าเสนอ จากที่ประธานสภาไปประชุมกับทาง 
อบต.หนองบัว สามารถน าเสนอที่ประชุมได้หรือไม่ ทาง อบต.หนองบัวมีแนวคิด
อย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล เพราะในเรื่องของน้ าประปาเป็นเรื่องใหญ่ 

 

ประธานสภาฯ  จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับทาง อบต.หนองบัว  ทางนายกนิวัฒน์อ้างอิง
จากที่ผ่านมาว่าทางเทศบาลไม่ให้ติดตั้งมิเตอร์แต่ให้น้ าไปใช้ ซึ่งพอนายกปัญญา     
อยู่กจ็ะให้ แต่พอนายกปัญญาไม่อยู่ก็ไม่ได้  ซึ่งคุณจีรศักดิ์ได้ชี้แจงว่าทางเทศบาลก็ยัง
มีน้ าประปาไม่เพียงพอส าหรับบริการประชาชนในพ้ืนที่ แต่ทาง อบต.หนองบัว    
มองเหตุการณ์ว่าทางเทศบาลเพียงพอ เห็นว่าเทศบาลมีหอถังหลายถัง แต่เทศบาลใช้
เพียงแค่  2 หอถัง  ซึ่งทาง อบต. ยังคิดว่าเทศบาลน่าจะยังพออยู่ถ้ามีการบริหาร
จัดการ 

ร้อยตรีมนัสฯ  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน จุดนี้    
คิดมานานแล้ว เทศบาลก็ยังมีน้ าประปาไม่พอใช้ ซึ่งเราต้องห่วงคนของเราก่อน คือ 
หมู่ที่ 1 , 2 ,3 และหมู่ท่ี 8 ซึ่งอนาคตจะมีบ้านขึ้นอีกจ านวนมาก                    น้ า
ไหลก็พอสมควรไม่ถึงกับแรงมาก กลัวหากให้เขาไปน้ าของเราจะไม่พียงพอ บางครั้ง
ได้รับแจ้งว่าน้ าไม่แรง บริเวณบ้านลุงเจ๊กเนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูง ถ้าขอติดตั้งมิเตอร์เห็น
ว่าไม่ควรให้ ถ้าเป็นการขอน้ าไปสนับสนุนควรให้ ส่วนอนาคตค่อยว่ากัน จึงขอเสนอ
ความคิดเห็นต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการท ากิจการนอกเขต (กิจการประปา) ในการขอความ 

อนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์(ชั่วคราว) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต
พ้ืนทีห่มู่ที่ 6 มีท่านใดเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการด าเนินการอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ 
ชั่วคราว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 แต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมสภา มีมติไม่เห็นชอบในการด าเนินการอนุเคราะห์ติดตั้ง
มิเตอร์ชั่วคราว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอ
เพ่ิมเติมหรือไม ่

คุณจีรศักดิ์ฯ  ขอสอบถามหนังสือที่ อบต.หนองบัว ท าขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ า 
ได้แจ้งว่าขอจ านวนกี่เท่ียวต่อวันหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  จากหนังสือที่ทาง อบต.หนองบัว แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัว จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าจากเทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือน าส่ง
น้ าประปาใส่ยังถังน้ าใสหมู่ที่ 6 จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ขอชี้แจง
ข้อมูลที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเทศบาลให้วันละ 2 เที่ยว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 



จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ  ขอเสนอความเห็นว่าถ้าเราจะเอาน้ าไปส่ง จะมีการคิดค่าบริการได้หรือไม่ 
เช่นเป็นค่าน้ ามัน ค่าสึกหรอของรถ เป็นต้น 

ปลัดเทศบาล   ตามหนังสือของ อบต.หนองบัว  ได้ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปา  
เทศบาลมีอ านาจในการเรียกเก็บค่าน้ าประปาต่อคันหรือไม่ ทางระเบียบในการที่           

 

ทางเทศบาลจะท าการเรียกเก็บค่าบริการ เทศบาลจะต้องตราเป็นเทศบัญญัติ        
ซึ่งที่ผ่านมานายกปัญญาคิดว่าทาง อบต.หนองบัวขอไม่นาน หากถ้าตราเป็น        
เทศบัญญัติกรณีชาวบ้านขอน้ าจากเทศบาล เทศบาลจะต้องท าการเรียกเก็บเงิน    
ค่าน้ าจากชาวบ้าน จึงไม่ได้ท าการตราเป็นเทศบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ และหลังจากนั้นได้
มีทหารมาขอน้ าเนื่องจากปั๊มเสีย ซึ่งทางทหารได้สอบถามว่าน้ าเที่ยวละเท่าไร               
แต่นายกปัญญา คิดว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจึงไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย
เช่นกัน 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ  ซึ่งถ้าทางเราให้ เขาจะว่าเราเหมือนเดิมอีกหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล  คิดว่าเราให้ชาวบ้าน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ไม่เอาค าพูดของ

คนมาคิด 
ประธานสภาฯ  ขอน าเรียนปรึกษาหากถ้าเราให้ จะให้วันละกี่เที่ยว ขอให้สภาช่วยกัน

พิจารณา ขอเชิญ  
คุณวีระศักดิ์ฯ   การให้น้ าในการสนับสนุนเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

ของประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ า ขอเสนอแบบเดิม คือวันละ 2 เที่ยว ซึ่งจาก 
ที่เคยท ามาสามารถด าเนินการได้ เพ่ือเป็นการช่วยหมู่บ้านข้างเคียง 

คุณจีรศักดิ์ฯ  ในส่วนน้ าประปามีความเห็นเหมือนกับคุณวีระศักดิ์ คือวันละ 2 เที่ยว      
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกับปีที่ผ่านมา ซึ่งที่เราจะให้เป็นพ้ืนที่บริเวณ        หนอง
ขี้เหล็ก  ทุ่งแสงสว่าง และโรงเรียนราชินี ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูงและไม่มีตาน้ า ซึ่งทาง อบต. 
ได้มีการสนับสนุนค่าน้ าให้กับทางโรงเรียน ซึ่งบริเวณที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนไม่ถึง 100 หลังคาเรือน ถ้าเราอนุเคราะห์ ให้วันละ 2 เที่ยว             เป็น
ระยะเวลา  3  เดือน น่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมในการให้ความ

เห็นชอบการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปาจากเทศบาลต าบลหนองบัว เ พ่ือน าส่ง
น้ าประปามาใส่ถังน้ าใสหมู่ที่ 6 วันละ 2 เที่ยว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้น ารถบรรทุกน้ าน้ าประปาจาก
เทศบาลต าบลหนองบัว เพ่ือน าส่งน้ าประปามาใสถังน้ าใสหมู่ที่ 6 วันละ 2 เที่ยว 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์    
นิ่มนวล  3.นายวิศาล สามัคคีธรรม 4.นางมลตา  ชัยเจริญ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ  
6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์  8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี และ     
9.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ขอสอบถามในการอนุมัติสนับสนุนรถบรรทุกน้ าประปา เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไร 
 

คุณจีรศักดิ์ฯ   ถ้าจะเริ่มพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ชาวบ้านก็จะใช้น้ าเยอะ ทาง อบต.             
ก็รอค าตอบจากเทศบาลอยู่ ถ้าหากไม่ติดขัดก็ขอเสนอให้เริ่มในวันพรุ่งนี้ 



ปลัดเทศบาล  เริ่มได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เป็นอันว่าเทศบาลจะสนับสนุนรถบรรทุกน้ า
ขนาด  14,000  ลิตร วันละ 2 เที่ยว เป็นระยะเวลา 3  เดือน  ตั้งแต่วันที่  25 

 

เมษายน  2563  ถึงวันที่  25 กรกฎาคม 2563 และจะท าการแจ้งให้ทาง อบต.
หนองบัวทราบต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ       
 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม (กิจการประปา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ      วาระนี้เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563  ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจง 
เลขานุการสภา  สภาเทศบาล ได้รับแจ้งจากงานกิจการประปา กองคลัง มีความประสงค์    

ที่จะน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดีเซล
แบบลากจูง  งบประมาณ  490,000.- บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข(1) ให้กระท าได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามท่ีระเบียบก าหนด จึงน าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ   ขอให้ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ 
ปลัดเทศบาล   สืบเนื่องจากวาระที่ 3  การแก้ไขของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ถึง  

2565 แก้ไข  ฉบับที่ 3  จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขอแก้ไขเป็นปี 2563 งบประมาณ 
500,000.- บาท เนื่องจากได้เจอวิกฤตในการปั๊มน้ าใช้ในการผลิตน้ าประปา     
เพ่ือจ่ายน้ าประปา ซึ่งบางครั้งเจอปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ท าให้เกิดปัญหาในการ
ผลิตน้ าประปา จึงได้มีการปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ปัญหาเวลาเกิดกรณีไฟดับ ไฟดับ    
จึงได้มีความเห็นในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดีเซลแบบลากจูง เพ่ือใช้ในการช่วย    
ผลิตน้ าประปา โดยขอความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ซึ่งจะไว้ที่ประปาด้านล่าง
ที่สูบจากแม่น้ า ท าการส ารวจจากกองช่าง เป็นการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งบนเทรลเลอร์แบบล้อลากจูงได้ พร้อมใช้งาน 
จ านวน  1 เครื่อง งบประมาณ 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  โดย
รายละเอียดเครื่องสูบน้ าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  5 นิ้ว ท่อทางส่งไม่น้อยกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 

1. คุณลักษณะทั่วไปของปั๊มน้า  
1.1 ปั๊มสูบน้ าแบบหอยโข่ง End Suction ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ดีเซล ซึ่งเหมาะสมกับงานสูบจ่ายน้ าหรือการระบายน้ าท่วม  
 

       



1.2 ปั๊มสูบน้ า อุปกรณ์ประกอบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่
เป็นของเก่าเก็บ  

1.3 ปั๊มสูบน้ าแบบหอยโข่ง End Suction โรงงานผู้ผลิตปั๊มสูบน้ าต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO       

 

1.4 ปั๊มสูบน้ าเป็นแบบ End Suction ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
ติดตั้งบนเทรลเลอร์ที่ลากจูงได้  

1.5 ความสามารถในการสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร (TOTAL DYNAMIC HEAD)  

1.6 สามารถสูบล่อน้ าได้โดยใช้ไอเสียจากเครื่องยนต์  
1.7 มีท่อสาหรับล้วงขยะ สามารถนาเศษวัสดุที่ติดใบพัดเครื่องสูบน้ าออกได้  
1.8 เครื่องสูบน้ าจะต้องมีท่อทางดูดไม่น้อยกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   

5  นิ้วและท่อทางส่งไม่น้อยกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  4 นิ้ว  
1.9 ตัวเครื่องสูบน้ า (Casing) เป็นเหล็กหล่อ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า  
1.10 ใบพัด (Impeller) เป็นเหล็กหล่อ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า  
1.11 เพลา (Pump Shaft) เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า  
1.12 เรือนอัด (Stuffing Box) เป็นแบบ Packing Seal หรือ 
Mechanical Seal  
1.13 ระบบหล่อลื่นแบบใช้น้ ามัน หรือจารบี  
2. เครื่องยนต์  
2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยระบบหม้อ

น้ ารังผึ้ง หรือด้วยอากาศ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001  

2.2 เครื่องยนต์ดีเซลมีก าลังใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า  
2.3 ระบบสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า 12 โวลท์  
2.4 แผงสวิทช์ควบคุมเครื่องยนต์  ประกอบด้วย SWITCH START, 

AMMETER, OIL PRESSURE GAUGE, TEMPERATURE GAUGE, HOUR METER, 
TACHO METER, ไฟโชว์, ไฟส่องหน้าปัด พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย พร้อมกล่อง
ควบคุมแบบกันน้ า  

2.5 มีถังน้ ามันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร พร้อมฝาปิดสามารถล็
อกกุญแจได้  

3. การประกอบและติดตั้งเทรลเลอร์ลากจูง  
3.1 เป็นเทรลเลอร์แบบลากจูงชนิด 2 ล้อ มีห่วงลากจูงแบบมีสปริงดึง 

พร้อมขาตั้งค้ายันด้านหน้า 1 ชุด และด้านหลัง 2 ชุด ที่สามารถใช้งานและพับเก็บ
ได้ง่ายเมื่อใช้ลากจูง สามารถปรับระดับขาตั้งค้ายันได้  ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหมุนได้ 
รอบตัว สามารถรับน้ าหนักบรรทุกปั๊มน้ าและเครื่องยนต์ได้ พร้อมติดหูหิ้วที่สามารถ
ยกรถเทรลเลอร์ลากจูงได้ทั้งคันโดยไม่ท าให้ปั๊มน้ าและเครื่องยนต์และอุปกรณ์        
ที่ติดตั้งมาเกิดการเสียหาย เทรลเลอร์ลากจูงติดทับทิมสะท้อนแสงด้านละ 2 จุด 

 3.2  มีโครงสร้างใช้เหล็กตัวยูหรือเหล็กรางน้ า  ขนาดไม่น้อยกว่า  4  นิ้ว 
ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  



3.3 เครื่องยนต์และเครื่องสูบน้ า รวมทั้ง อุปกรณ์พ่นสีเป็นไปตามที่
หน่วยงานก าหนด  

    จึงขออนุมัติในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดังกล่าวกรณีเกิดน้ าท่วมสามารถน าไป 
ใช้ได้โดยการต่อท่อเพ่ือน าน้ าออก แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
กิจการประปา กองคลัง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ ประกอบกับปัจจุบัน       มี
ข้อจ ากัดในการใช้จ่ายงบประมาณ จึงมีความประสงค์ที่ขอจัดซื้อเครื่องดังกล่าว  
โดยการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมต้องมีเงินที่จะสามารถใช้ได้ 
  จากการรายงานของผู้อ านวยการกองคลัง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงิน 
 เงินสะสม  ณ  วันที่ 16 เมษายน 2563  7,531,319.03 
หัก ลูกหนี้ประปา         395,857.20 
เงินสะสมคงเหลือ     7,135,461.83 
2. ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่มีด าเนินการ
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ   ซึ่งไม่มีเงินในส่วนนี้ 
3. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  เป็นงบประมาณ 7,135,461.83 
บาท 
4. ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน  เป็นเงินเดือนข้าราชการประจ า เดือนละ 
500,000.- บาท จ านวน 3 เดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท 
5. ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน  ซึ่งในส่วนนี้ไม่มี 
6. เงินสะสมคงเหลือ  เป็นจ านวน  5,635,461.83  บาท 
7. ส ารองกรณีสาธารณภัยจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 10% คือ 
4,840,500 x 10%  เป็นจ านวนเงิน 484,050.- บาท 
8. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้  คือ  5,635,461.83 – 484,050 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  5,151,411.83  บาท 
 เป็นอันว่าเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  จ านวน  5,151,411.83  บาท 
มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
ติดตั้งบนเทรลเลอร์แบบล้อลากจูงได้ พร้อมใช้งาน จ านวน  1 เครื่อง งบประมาณ 
490,000.- บาท   ท าให้มีเงินคงเหลือ 4,661,411.83 บาท ด้วยเหตุผลและ
ความจ าเป็นจริง เนื่องจากประสบปัญหาไฟฟ้าตกและดับบ่อย หากระบบข้างบนมี
ปัญหาก็จะสามารถลางจูงเครื่องสูบน้ าที่จัดซื้อมาใช้ข้างบนได้  หากมีการจัดซื้อจะไม่
มีระบบการยืมจากหน่วยงานอ่ืน จะใช้ในการด าเนินการของกิจประปาเทศบาล
เท่านั้น และในการจัดซื้อพยายามหาข้อมูลในส่วนนี้แล้ว เพ่ือให้ได้ของที่ดีและ       
มีคุณภาพ ขอน าเรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือ 
ข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
    

คุณวีระศักดิ์ฯ   สรุปคือเครื่องตัวนี้ศึกษามาแล้วสามารถท างานร่วมกับมอเตอร์ได้ดี 
คุณวัชรพงษ์    จากการศึกษาเครื่องสูบน้ าตัวนี้ ในกรณีที่ไฟดับสามารถใช้ได้ และสามารถ 

ลากจูงไปใช้บริเวณอ่ืนได้ 



ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ส่วนกิจการประปา กองคลัง ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าดีเซล         แบบ
ลากจูง รายละเอียดตามที่ปลัดชี้แจง งบประมาณ  490,000.- บาท 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนกิจการประปา  กองคลัง ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ดีเซลแบบลากจูง รายละเอียดตามที่ปลัดชี้แจง  งบประมาณ 490,000. - บาท 
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 และ9.ร้อยตรีสุรชัย        เกษม
โศธน์) 

    

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่อง  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ 
    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

ประธานสภาฯ   วาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขอให้
เลขานุการชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ   ตามท่ีสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากกองคลังเก่ียวกับการพิจารณาให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) ในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้เช่าล็อคร้านค้ากรณีปิดสวนสาธารณะเป็นการชั่วคราว ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
รายละเอียด ขอเชิญปลัดเทศบาลได้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล   จากที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID 19) เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563   
ที่ผ่านมาทางเทศบาลต าบลหนองบัว ได้มีการเริ่มปิดสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว และที่ผ่านมาเทศบาลได้ด าเนินการ
แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว และท าการพ่น      
ฆ่าเชื้อภายในเขตเทศบาล โดยน ารถบรรทุกน้ าออกฉีดพ่น ซึ่งท ามาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่มีการระบาดของโรคจนถึงปัจจุบัน  ขอเรียนว่าในการแจกจ่ายถุงยังชีพจะไม่ได้
ด าเนินการแจกจ่ายทุกบ้าน เนื่องจากสถานะการคลังเราไม่สามารถด าเนินการได้  
และยังได้มีการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือมอบให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วยจากการที่ได้มีการ 
 

        
ปรึกษาหารือน าเรียนแนวทางการช่วยเหลือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
กาญจนบุรี (สตง.) แล้ว ทาง สตง. แนะน าว่าสามารถด าเนินการได้ โดยขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลให้อนุมัติก่อน ดังนั้น เทศบาลควรให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในส่วนที่เทศบาลสามารถด าเนินการได้ จึงขอเสนอการช่วยเหลือบรรเทา



ความเดือดร้อนประชาชนในเขตเทศบาล  2 เรื่อง ดังนี้  เรื่องแรก ตามที่เทศบาล
ต าบลหนองบัว มีอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้าง ล็อคร้านค้า ให้ประชาชนเช่า เพ่ือท า
การค้าขายในบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่ จ านวน 25 ล็อค ปัจจุบันมีคน
เช่า จ านวน  16 ล็อค เทศบาลใช้ประโยชน์ จ านวน 2 ล็อค โดยเสียค่าเช่าเดือนละ 
1,200.- บาท ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ปิดสถานที่สวนสาธาระเป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID 19) ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563    
แต่ในวันที่ 1  พฤษภาคม  2563 จะเปิดได้หรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป และ   
ถ้าเหตุการณ์ยังมีผลต่อเนื่องอาจเลื่อนการปิดโดยไม่มีก าหนด ซึ่งท าให้ผู้เช่าล็อค
ร้านค้าเทศบาลต าบลหนองบัว ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้  จึงเห็นควร
ให้ความช่วยเหลือ ซึ่ ง ในการช่วยเหลือต้องดู สถานะการคลังของเทศบาล
ประกอบด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล จึงขอน าเรียนเรื่อง   
การช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่าล็อคร้านค้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าล็อค 
จ านวน 16 ล็อค ล็อคละ 1,200.- บาท จะเป็นเงินทั้งสิ้น  19,200.- บาท       ต่อ
เดือน โดยขอเสนอจะเป็นการลดค่าเช่าและถ้าลดจะลดจ านวนเท่าไร หรือจะยกเว้น
ค่าเช่าล็อคและยกเว้นอย่างไร  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดขอให้สมาชิกสภาได้เสนอความคิดเห็น 
ในเรื่องดังกล่าว 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ  ขอเสนอให้เป็นการยกเว้นค่าเช่าล็อค  เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
คุณจีรศักดิ์ฯ  ขอเสนอควรยกเว้นค่าเช่าล็อค เนื่องจากการปิดสวนสาธารณะ ท าให้        

ไม่มีรายได้ โดยยกเว้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน หากมีการปิดต่อไปอีกค่อยน าเรื่องนี้
มาพิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญในเดือนมิถุนายน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมในการพิจารณายกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้าบริเวณสวนสาธารณะ 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการพิจารณายกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้า บริเวณสวนสาธารณะ 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 2 คน (1.นางมลตา ชัยเจริญ  2.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์)  
ประธานสภาฯ  ต่อไปขอมติประชุมในการพิจารณายกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้า บริเวณ

สวนสาธารณะ เป็นระยะเวลา  2  เดือน 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในการพิจารณายกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้าบริเวณสวนสาธารณะ 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน จ านวน  7  คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   2.นายวีระศักดิ์  
 

นิ่มนวล  3.นายวิศาล  สามัคคีธรรม  4.นายมานพ  ชนะเลิศ  5.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 
6.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี และ 7.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการพิจารณายกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้า 
บริเวณสวนสาธารณะ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

ปลัดเทศบาล  จากที่เรามีปัญหาเรื่องแจกถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับไม่ทั่วถึงตามความเห็น
ของประชาชนและเทศบาลเรามีฐานะการคลังยังไม่เพียงพอ ประกอบกับข้าพเจ้า   
เป็นเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีจึงไม่มีความประสงค์จะใช้เงินสะสมในกรณีนี้   



แต่เทศบาลมีน้ าประปาที่ด าเนินการเองโดยเทศบาลสามารถที่จะเป็นการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางหนึ่ง เทศบาลต าบลหนองบัว มีกิจการ
ประปาผลิตน้ าประปา เพ่ือจ าหน่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาล  ซึ่งม ี          ผู้ใช้
น้ าประปา ณ วันที่ 31 มีนาคม  2563 ทั้งหมดจ านวน  2,615 ราย เนื่องจาก
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)         
มีผลให้ร้านค้าและกิจการต่าง ๆ ต้องปิดกิจการ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หนองบัวถูกเลิกจ้างงานและต้องหยุดอยู่บ้าน เพ่ือหยุดเชื้อ ท าให้ขาดรายได้และได้รับ
ความเดือดร้อน จึงเห็นควรให้มีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน   เรื่อง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคค่าน้ าประปา  โดยขอสอบถามก่อนว่าจะให้มีการลดค่า
น้ าหรือไม่ลดค่าน้ า 

คุณวีระศักดิ์ฯ  ในส่วนของประปา ไม่มีข้อมูล ขอปรึกษาหารือถ้าลดค่าน้ าเป็นหน่วย หรือ
ถ้าลด 10 หน่วย จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์คลังหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา หากลด            ค่า
น้ าประปา จ านวน 10 หน่วย ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ า  2,627 ราย  ถ้าลดรายละ 10 
หน่วย จะท าให้ต้องลดค่าน้ าประปา  26,270 หน่วย ค่าน้ าหน่วยละ 6 บาท        
จะท าให้รายได้ลดลงต่อเดือนละ 157,620.- บาท  ถ้าลดรายละ 15 หน่วย       จะ
ท าให้ต้องลดค่าน้ าประปา  39,405 หน่วย ค่าน้ าหน่วยละ 6 บาท จะท าให้รายได้
ลดลงต่อเดือนละ 236,430.- บาท และถ้าลดรายละ 20 หน่วย จะท าให้ต้องลดค่า
น้ าประปา  52,540  หน่วย ค่าน้ าหน่วยละ 6 บาท จะท าให้รายได้ลดลงต่อเดือน
ละ 315,240.- บาท จึงขอน าเสนอเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลชาวบ้านได้ 

ร้อยตรีมนัสฯ   ขอเสนอให้ลดค่าน้ า จ านวน 10 หน่วย เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
ปลัดเทศบาล   เนื่องจากเทศบาลจะมีการเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญอีกครั้งในเดือน  

มิถุนายน 2563 ขอเสนอให้พิจารณาเหมือนการยกเว้นค่าล็อคร้านค้า 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
คุณวีระศักดิ์ฯ   ถ้าลดค่าน้ าประปา จ านวน 10 หน่วย จะมีผลกระทบระบบประปาหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   ถ้าจะมีผลกระทบจะท าให้รายได้หายไปเดือนละ 157,620.- บาท 
คุณจีรศักดิ์ฯ   เป็นสิ่งที่ดเีป็นการช่วยเหลือประชาชนมูลค่าที่จะลดค่าน้ าให้ไม่หนีไปจาก 
 
 

ถุงยังชีพ ถ้าเราช่วยแบบนี้จะตรงประเด็น เกิดความเสมอภาค โดยดูจากฐานะ      
การคลังว่าจะช่วยได้เท่าไร ถือว่าเป็นการช่วยเหลือได้ระดับหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสม
ควรลด 10 หน่วย หรือ 15 หน่วย      

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาลดค่าน้ าประปาให้กับประชาชนในพื้นที่  

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการลดค่าน้ าประปาให้กับประชาชนในพ้ืนที่  

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 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  และ9.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบลดค่าน้ าประปา 
   จ านวนรายละ 10 หน่วย  ระยะเวลา 2 เดือน  
ทีป่ระชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการลดค่าน้ าประปาจ านวนรายละ 10 หน่วย  

ระยะเวลา 2 เดือน จ านวน  9  คน   (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   2.นายวีระศักดิ์  นิ่ม
นวล  3.นายวิศาล  สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจริญ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ  
6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร  7.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์  8.ร้อยตรีมนัส        แยม้มาลี  และ
9.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   สรุปพิจารณาให้ความความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) ของเทศบาลต าบล 
หนองบัวมี  2  เรื่อง ดังนี้ 

1. ยกเว้นค่าเช่าล็อคร้านค้า ส าหรับผู้เช่าล็อคร้านค้าบริเวณสวนสาธารณะ 
ริมแม่น้ าแควใหญ่  จ านวน 16 ล็อค  เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนเมษายนและ    
เดือนพฤษภาคม 

2. ลดค่าน้ าประปา จ านวนรายละ 10 หน่วยแรก ส าหรับผู้ใช้น้ าประปา   
เป็นระยะเวลา  2 เดือน  ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม  เป็นใบเสร็จของ   
เดือนเมษายน ออกเดือน พฤษภาคม และใบเสร็จของเดือนพฤษภาคม จะออกเดือน
มิถุนายน จะเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ  157,620.- บาท  มีระยะเวลา 2 เดือน เป็น
เงิน  315,240.- บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่อง   อ่ืน  ๆ 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาล  7.1 ตามที่เทศบาล าตบหลอนงบัว ได้เคยด าเนินการโครงการขยายเขต

จ าหน่ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 14/1 ซอย 7 หมู่ที่ 8 ซึ่งได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทางการไฟฟ้าลาดหญ้าไปแล้ว จ านวน 50%              ของ
งบประมาณ แต่ประสบปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าไปไม่สุดเขตเนื่องจากทางการไฟฟ้า 
เป็นผู้ที่ส ารวจ  ทางเทศบาลจึงได้ท าหนังสือไปยังทางการไฟฟ้าให้มาด าเนินการ
ส ารวจบริเวณดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการเต็มพ้ืนที่  ซึ่งทางการไฟฟ้าได้มาท าการ
ส ารวจและแจ้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการ  งบประมาณ 31,296.43 
บาท  เทศบาลจึงได้ท าการโอนงบประมาณโดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้         
ท าการโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่23 เมษายน 2563  แต่เนื่องจากการ  
ด าเนินการจะต้องเป็นการจ่ายเงินอุดหนุนไปยังทางการไฟฟ้า ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน 
ตามมาตรา 67  (8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วท าให้ในวันนี้เทศบาล  
จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 



ในโครงการขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 14/1 
ซอย 7 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  31,296.43 บาท จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ
และพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย 
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติจ่ายเงิน 

อุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563ในโครงการขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 14/1 ซอย 7 หมู่ที่  8 งบประมาณ  
31,296.43 บาท 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ในโครงการขยายเขตจ าหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ       
ถนนเทศบาล 14/1 ซอย 7 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  31,296.43 บาท จ านวน       
9  คน  (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล      สามัคคี
ธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจริญ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6.นายต้น         วงษ์เพ็ชร   
7.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์  8. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี และ9.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล  7.2 ด้วยเทศบาลได้รับค าร้องทั่วไปจากนายสมบูรณ์ ข าแย้ม ขอเสนอให้
สร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านลมชมจันทร์ เชื่อมต่อไปซอยส านักสงฆ์ทุ่งศิริธรรม 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นทางถนนลูกรัง ในนามผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ และตามที่ร้อยเอกจ าเนียร ได้เสนอ     
ขอเสียงตามสาย ซึ่งจากการตรวจสอบขากองช่างหากด าเนินการจะใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถด าเนินการได้เช่นกัน     
แต่เรียนสภาเพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบว่ามีชาวบ้านเสนอขอมา  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

คุณจีรศักดิ์ฯ   7.3 ขอสอบถามผู้บริหารผ่านประธานสภา เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ 
   ค่าน้ าประปา มีประชาชนหลายท่านสอบถามในเรื่องของการเก็บค่าน้ าประปา คือ 

1. บางครั้งมาจ่ายที่เทศบาลแต่ยังไปเก็บที่บ้านอีกครั้ง ในส่วนนี้หากมา 
จ่ายเองระบบไม่ได้ตัดบิล บางครั้งบิลอาจตัดไม่ทันระยะเวลาเป็นเดือนก็มี              ซ่ึง
ถ้ามาจ่ายที่เทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บเงินตามบ้านด้วย  
จะได้ไม่เกิดปัญหาในการจัดเก็บค่าน้ าประปาซ้ าซ้อน 

2. พนักงานจัดเก็บค่าน้ าประปาไม่ไปเก็บค่าน้ า ซึ่งตามที่รองปลัดเทศบาล 
ได้เสนอให้ชาวบ้านมาจ่ายค่าน้ าที่เทศบาล ถ้ามีการจัดเก็บค่าน้ าประปา เป็นการ
จัดเก็บโดยหักธนาคารผ่านแอฟพลิเคชั่นได้ เหมือนกับทางการไฟฟ้าและประปา     
นครหลวงได้อาจลดปัญหาการจัดเก็บค่าน้ าประปา ซึ่งเป็นเสียงชาวบ้านเสนอมาให้
แก้ไข  จึงต้องน ามาเสนอในที่ประชุมให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
 

ปลัดเทศบาล  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่น าเรื่องมาเสนอเพ่ือเป็นการแก้ไข        
แต่ขอเรียนชี้แจงว่าในการจ่ายค่าน้ าประปาผ่านธนาคาร จะให้ทางกองคลังได้



ท าการศึกษาความเป็นไปได้ขอรับไว้ด าเนินการ ในส่วนของการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
ต้องขอน้อมรับผิดและขอโทษจะพยายามด าเนินการไม่ให้เกิดปัญหาอีก 

จ่าสิบเอกสมศักดิ์ฯ  ขอเสนอความเห็นพนักงานประปาที่มีน้อยแต่ปริมาณงานเยอะ ซึ่งได้เห็นว่า
เวลาพนักงานประปาจะเห็นไปเป็นคู่ ถ้าหากว่าไปคนเดียวได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นแบ่ง
การท างานหากยานพาหนะไม่เพียงพอควรด าเนินการจัดซื้อ ไม่ใช้เวลาจะไปเก็บน้ า
ต้องไป   2 คน 

ปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงว่าในกรณีที่พนักงานประปาเวลาปฏิบัติงานจะไปเป็นคู่ เนื่องจาก    
มีการแบ่งเวรการท างานเป็นชุดละ 2 คน จะมี 3 ทีม ในแต่ละเวรจะมีพนักงานเป็น
หลักอยู่แล้ว อีกคนจะเป็นลูกจ้างกับจ้างเหมา ซึ่งความรับผิดชอบจะน้อยกว่าพนักงาน 
โดยทีมหนึ่งจะผลิตน้ าประปาและนอนเวร 3 วัน สลับกันไป จึงท าให้เวลาท างานจะไป
ด้วยกัน ซึ่งหากมีท่อแตกจะไปช่วยกัน อาจเป็นช่วงเวลาเวรที่ต้องท างานร่วมกันเพราะ
เวรละ 2 คน แนวคิดของท่านจะน้อมรับไว้ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ไปอาจมีด้วยความ
จ ากัด ต้องขอบคุณในแนวคิดที่ท่านใดเสนอ 

คุณวีระศักดิ์ฯ  ในการจัดเก็บค่าน้ าประปาที่ทราบมีปัญหาตลอด เห็นด้วยกับคุณจีรศักดิ์ 
และหากใครไม่เสียค่าน้ าประปาควรตัดให้ใช้กฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งคนเก็บค่าน้ า    
ก็ท างานเวลาราชการ คนจ่ายค่าน้ าก็ท างานในเวลาราชการเช่นกัน ท าให้เวลา     ไม่
ตรงกัน ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บค่าน้ าประปา จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ 

ปลัดเทศบาล   ซึ่งที่ผ่านมทางรองปลัดเทศบาล ได้เสนอแนวคิดให้ด าเนินการออกจัดเก็บ 
ในบางจุด อาทิเช่น บ้านจัดสรร โดยก าหนดเวลาในการที่จะไปจัดเก็บ ซึ่งถือว่าเป็น
แนวคิดที่ดี อาจมีอะไรไปแจกหรือมีกิจกรรรม  โดยมีการจั้งจุดให้ประชาชนมาจ่าย 
หากใครไม่จ่ายต้องมาจ่ายที่เทศบาล และในวันนี่ได้แนวคิดจากท่านสมาชิกสภา    
ในการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าน้ าประปา เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณทุกท่าน 

 

ปลัดเทศบาล   7.4 ตามท่ีเทศบาลรับการอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ  
ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบา3 1/8 ซอย 4 หมู่ที่ 1  
   งบประมาณ 1,083,000.- บาท ท าสัญญา  1,050,000.- บาท   

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบา3 19/6 หมู่ที่ 8 
 งบประมาณ 1,044,000.- บาท ท าสัญญา  1,010,000.- บาท 

  3.  ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณ          
ริมทางหลวงหมายเลข 3199 (ก่อนถึงกรมทหารราบที่ 29 ถึงเทศบาล 7) หมู่ที่    
2 , 3 และ 8 งบประมาณ 7,424,000.- บาท ท าสัญญา  4,222,000.- บาท
 ท าให้ถนนทั้งสองโครงการมีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเหลือ
งบประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท โดยเงินที่เหลือจะท าการขอใช้งบประมาณดังกล่าวได้ 
จะต้องเป็นโครงการประเภทเดียวกันกับที่ได้ของบประมาณครั้งแรก แต่ขอเรียน    
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบว่าเทศบาลจะไม่ขอรับการสนับสนุน  เนื่องจาก
งบประมาณมีเหลือไม่มากนัก ถ้าขอจะได้พ้ืนที่ไม่มาก ในส่วนของโครงการประปา 



ได้น าเรื่องเสนอผ่านอ าเภอ ผ่านจังหวัดแล้ว จึงขอรายงานความก้าวหน้าของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  

- จากการที่เห็นมีการซ่อมถนนจะเป็นการซ่อมของบริษัท เนื่องจากงาน     
ที่ก่อสร้างจะมีระยะเวลาค้ าประกันสัญญา ก่อนที่จะขอคืนเงินค้ าประกันจะต้อง
ตรวจสอบงานให้เรียบร้อยแล้วก่อน และปัจจุบันเทศบาลได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างของเทศบาล ในเรื่องของถนน ประปาแล้วต่อไปจะเป็นการ
ด าเนินการเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV   

-  ทางเทศบาลได้ด าเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
จ านวน 65 ถุง  ครั้งที่ 2  จ านวน  30 ถุง และครั้งที่ 3 จ านวน 70 ถุง รวม       ที่
เทศบาลด าเนินการทั้งสิ้น  165 ถุง  และเทศบาลยังได้ขอรับการสนับสนุน        ถุง
ยังชีพไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอีก จ านวน 400 ถุง  

- ทางเทศบาลได้รับแจ้งจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีในการจ้างบุคคลที่ได้
ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งเทศบาลมีผู้ลงทะเบียน 21 คน 
แต่จากการพูดคุยกับผู้ลงทะเบียนมีความประสงค์ที่จะท างาน จ านวน 9 คน       
เริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 
9,600.- บาท คิดเห็นวันละ 320 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าแรงขั้นต่ า หากวันไหนไม่มา
ท างานก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง  ซึ่งเทศบาลให้บุคคลดังกล่าว ดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
และออกแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่เทศบาลจัดท าไปยังบ้านเรือนที่ยังไม่มารับ   
ที่เทศบาล 

    จึงขอน าเรื่องการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ทางที่ประชุมสภาได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทุกท่านในเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 

   ปิดการประชุม เวลา 11.12 น. 

     


