
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ท่ี  12  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1)  

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

 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที่        ชื่อ  -  สกุล           ต าแหน่ง        

      1.   นายแทน  โหรา   ประธานสภาเทศบาล 

      2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์  รองประธานสภาเทศบาล 

      3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

      4. นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล   

      5.  นายจีรศักดิ์      ม่วงสุข   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. ร้อยตรสีุรชัย      เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล   

    13. นางสาวปุญญิศา สุขดี              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1.  นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       2. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน  

       3. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       4. นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข  

       5.  นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

.      6. นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

       7. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       8. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

       9. นางจรีวรรณ  กองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     10. นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

                    /10.นายวัชรพงษ์ฯ...... 
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       11. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

       12. นางนิภา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

       13. นางสาวอัญชลี จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

       14. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       15.  นางชฎารัตน ์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

       16.  นางสาวอภญิญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
               
  เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายแทน    โหรา    ต าแหนง่    ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน           

ในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังตอ่ไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   วันนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  

   พ.ศ.2563 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่      2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยวสิามัญ 

สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2563   

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล    

   หนองบัว  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 

   เมษายน  2563  เวลา  09.00 น.  ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  

   มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเตมิหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่       

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้แก้ไขแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชกิสภาเทศบาลไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติ 

  ที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 เมษายน  2563 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 9 คน 

(1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล  3. นายวิศาล สามัคคีธรรม 

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ   6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร   

7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

/ระเบียบวาระที่ 3..... 
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ระเบียบวาระที่      3 เรื่อง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ขออนุญาตวางท่อประปา 

          เลียบถนนภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขออนุญาตวางท่อ 

   ประปาเลียบถนนภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  ขอเชญิปลัดเทศบาลช้ีแจง 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอโทษท่านสมาชิกสภาทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ที่ท าการประชุมด่วน สาเหตุที่จะต้องท าการประชุมด่วน  เนื่องจากได้รับการประสาน 

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเบือ้งต้นวา่จะขอท าโครงการวางท่อประปา 

ผา่นในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว ตอ่มาเทศบาลได้รับหนังสือองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหนองบัวที่ กจ 75001/363 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง ขอใช้ 

สถานที่ ความว่า ดว้ยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะด าเนินการของบประมาณ 

ในการก่อสร้างระบบประปา บ้านป่านางเย้อ  และระบบท่อสง่น้ าดิบ ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวจ าเป็นต้องสูบน้ าและสง่น้ าผ่านเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  ในการนี้องค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัว จงึขอใชส้ถานที่ในการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปา 

บ้านป่านางเย้อ และท่อสง่น้ าดิบ ดังนี้  1. บริเวณข้างสะพานข้ามแมน่้ าแควใหญ่ หมู่บ้าน 

ตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 เพื่อใชใ้นการติดตั้งแพสูบน้ าดิบและวางแนวท่อส่งน้ า  2.ขอวางท่อส่ง 

น้ าดิบ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 8 นิว้  ผา่นตามแนวถนนสาย 19/5,17,14 และ 15  

เพื่อวางท่อสง่น้ าดิบ  ทั้งนี ้ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นการท ากิจการนอกเขต ซึ่งเป็น 

อ านาจของสภาท้องถิ่น วันนีใ้นฐานะปลัดปฏิบัติหนา้ที่นายกเทศมนตรี จึงขอน าเรื่องนี้ 

เข้าที่ประชุมสภาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็นคือ 

1.การขอความเห็นชอบในการวางแนวท่อประปาเลียบถนนภายในเขตเทศบาล

ต าบลหนองบัว  

2. การขอความเห็นชอบในการตดิตั้งแพสูบน้ าดิบในเขตเทศบาลต าบล 

หนองบัว   

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้จัดสง่แบบแสดงแนวท่อเมน 

ส่งน้ าดิบ ระบบประปาบ้านป่านางเย้อมาพร้อมหนังสอื  ส าหรับรายละเอียดการ 

ด าเนนิการขอให้ทางผูอ้ านวยการกองช่างชีแ้จงให้สภาทราบ 

นายบรรเทิงฯ   จากการประสานงาน ในส่วนของจุดวางแพยังไม่แน่นอน อาจเป็นบริเวณข้างๆ  

ผูอ้ านวยการกองช่าง สะพานใหม่ที่ขา้มตรงบ้านพี่ศักดิ์ไปข้าง ๆ ราชภัฎกาญจนบุรี สว่นแนวท่อจะวางมา 

   ทางสายเทศบาล19/5 ฝ่ังที่เป็นที่สาธารณะของหมู่ที่ 8 และข้ามถนนมาฝัง่บริเวณสาย 

   เทศบาล 19 ฝัง่สะพานเราพืน้ที่สาธารณะ แนวนั้นยังไม่มีท่อ  ส่วนสายเทศบาล 19  

/มีท่อของ.... 
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มีท่อของเทศบาลขนาด 6 นิ้วอยู่แล้วมาจนถึงสามแยก แล้วเลี้ยวไปทางฝัง่ซ้ายสาย 

เทศบาล 14 ฝั่งซ้ายที่บ้านป้าเปียอยู่ ฝัง่ซ้ายของเรายังไม่มที่อ ไปจนถึงร้านวัสดุก่อสร้าง 

ของเสี่ยน้ า มีท่อข้ามไปสายข้างเหมืองจะมีท่อเก่าไปชนถนนเส้นใหญ่หากดูตามแผนที่ 

แตท่ าจริงไม่แนใ่จว่าอาจไม่ได้เข้าตรงสายเทศบาล 15 เลยทีเดียว อาจเลยจากสาย 

เทศบาล 15 ไป เพื่อไปเจาะข้ามถนนเข้าสู่สายวัด ตามแนวเดิมที่เขาเคยขอวางท่อมา 

แถวบ้านนายเจก๊เข้าไปเขต อบต.  ซึ่งเป็นท่อเมนเดิมของเขา และจากที่ได้ไปคุยกับทาง 

 อบต.เรื่องการวางท่อจะเป็นการช้ีในแผนที่กันมากกว่า  ยังไม่ได้มกีารลงพืน้ที่เนื่องจาก 

เป็นเรื่องเร่งดว่นที่ตอ้งรีบด าเนินการ  จุดต่างๆ จึงยังไม่มกีารชีชั้ดเท่าที่ควร 

ปลัดเทศบาล   สรุปรายละเอียดทีท่างผู้อ านวยการกองช่างได้ชีแ้จงให้ทุกท่านทราบ คือ  

การวางแนวท่อ เริ่มจากสะพานหมู่ที่ 8 ข้ามตรงสามแยกมาถึงซอยบ้านเป้า เลีย้วซ้าย 

ไปเลี้ยวตัดบริเวณสระใหญ่  ไปจนถึงถนนสายลาดหญ้า แก่งเสีย้น เลี้ยวซ้ายไปนิดหนึ่ง 

จะมีท่อลอด ในส่วนของท่อลอดเราจะไม่สามารถอนุมัติได้เนื่องจากอยู่ในเขตทางหลวง 

ซึ่งแมแ้ตเ่ทศบาลเองหากจะเจาะท่อลอดทางฝัง่ซ้ายขวายังต้องขออนุญาตแขวงการทาง  

เราตอ้งแจ้งทาง อบต.ว่า บริเวณริมถนนใหญ่ด้านซ้าย ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

ต้องขออนุญาตแขวงการทาง และในส่วนของท่อลอดถนนทาง อบต.ต้องขออนุญาตจาก

แขวงการทางเองเช่นเดียวกัน ไปจนกระทั่งถึงฝัง่ตรงกันข้ามแนวสายไฟจะเข้ามาสู่พื้นที่

ของเทศบาล ถ้าดูตามแผนที่ พืน้ที่ของเทศบาลจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 

ได้แก่ ก่อนข้ามถนน ตัง้แต่ช่วงปากทางมาจนถึงสามแยกที่มรี้านค้า เลีย้วมาทางบ้านเป้า  

ไปถนนสายป้าจ าเนียร ที่มบี้านป้าเปียอยู่  และช่วงที่ 2  ถนนเส้นใหญ่ สายลาดหญ้า 

แก่งเสีย้น ไม่ใชอ่ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะอนุญาตได้ ต้องขออนุญาตจากแขวง 

การทาง การเจาะท่อลอดถนน ทาง อบต.ต้องขออนุญาตจากแขวงการทางเช่นกัน   

ขอเสนอให้ทางสภาพิจารณาเรื่องการวางแนวท่อก่อน  ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัว ขออนุญาตวางท่อประปาเลียบถนนภายในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว  

มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชิญนายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามเรื่องสถานที่ติดตัง้แพสูบน้ า ไม่ทราบว่าเจ้าของที่คือ 

   นายแดง มีปัญหาเรื่องที่หรือไม่  และหากติดตั้งแพสูบน้ าแล้วมีผลกระทบต่อเทศบาล 

   หรอืไม่ 

ประธานสภาฯ   ส าหรับเจ้าของที่คือ นายแดง ผมได้โทรสอบถามแลว้ รับแจ้งว่าไม่มีปัญหา 

  ยินยอมใหใ้ช้พื้นที่ได้ และทางนายกนิวัต ิ พงษ์โชติ  ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของที่แลว้  

 

                  /นายวีระศักดิฯ์.... 
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นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามกองช่างว่า จะมีผลกระทบต่อเทศบาลเราอย่างไรบ้าง 

นายบรรเทิงฯ   ในส่วนของขนาดท่อ ผมยังไม่แน่ใจ  อาจจะเป็นท่อขนาด 2 นิว้ แตใ่นเรื่องของ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง การวางท่ออย่างที่เรียนไปว่าบริเวณสายเทศบาล 19 เรามีท่อขนาด 6 นิว้  เวลาท าต้อง 

   ดูท่อเดิมก่อนซึ่งเป็นท่อ PE และหากมีอะไรเสียหายขณะด าเนนิการ เขาต้องซ่อมให้เรา  

   และถัดมาทางสายเทศบาล 14 ทางฝ่ังซ้ายยังไม่มที่อ ส่วนจุดเชื่อมต่อเวลาเขาท าต้อง 

   ประสานกับเราด้วย 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชิญนายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจรีศักดิ์  มว่งสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองบัว เขต 1 ผมเห็นด้วยกับโครงการนี ้เนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 6 ได้รับความ 

เดือดร้อนเรื่องน้ าประปา และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ ส.จ.อัศดรฯ ได้น าโครงการนี้มา  

ขออนุญาตสอบถามว่าท่อที่ทาง อบต.จะวาง มีลักษณะอย่างไร 

นายบรรเทิงฯ   เป็นท่อ PE  ตามแบบที่เขียนมา โครงการเป็นท่อ PE ขนาด 8 นิว้ แตไ่ม่ทราบว่า 

ผูอ้ านวยการกองช่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

นายจีรศักดิ์ฯ   ที่สอบถามคือ การด าเนินการส่งน้ าทีผ่่านมา ในหลายโครงการก็มีปัญหา 

   หากได้รับงบประมาณโครงการนีม้า ก็น่าจะมีการค านวณการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน 

   เรียบร้อยแลว้  แต่เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเรา  กรณีในการใชง้านต่อไปมีการท่อแตก 

เราตอ้งรอผูร้ับเหมาในส่วนของ อบจ. เข้ามาด าเนินการ  ระยะเวลาคงไม่เหมอืน 

โครงการที่เราด าเนินการเอง  ซึ่งถ้าเป็นโครงการของเราเองสามารถไปด าเนินการซ่อม 

ได้ 24 ช่ัวโมง แต่หากเราต้องรอเครื่องจักรจาก อบจ.มาซ่อม เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า 

ในการเข้าซ่อม  แต่หากเป็นโครงการตามที่ทางผูอ้ านวยการกองช่างได้ชีแ้จง ผมยินดีให้ 

ทาง อบจ.เข้าด าเนินการ  และเสนอให้สภาพิจารณาเรื่องการวางท่อก่อน  แล้วค่อย 

พิจารณาเรื่องสถานที่ติดตั้งแพสูบน้ าทีหลัง โดยพิจารณาทีละเรื่องแยกกัน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

เชญิปลัดเทศบาลฯ 

ปลัดเทศบาลฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กรณีที่สภาจะอนุมัติ  ขอให้สภาอนุมัตโิดยชี้จุดไปว่า 

ประเด็นที่ 1 ที่จะอนุมัติได้แก่ 1. วางท่อจากขอบถนนไปจนถึงถนนสายลาดหญ้าถึง 

แก่งเสีย้นเพราะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเรา 2. คือ ข้ามถนนส่วนที่เป็นท่อลอดที่ได้ช้ีแจง

ต่อสภาว่าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ส่วนประเด็นที่ 2 คอื ตามที่ท่านจีรศักดิ์ฯ 

ได้แจง้ตอ่สภาในเรื่องของการวางท่อแลว้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ทาง อบต.ต้องท าการ 

        /ซ่อมแซม..... 
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ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ  เนื่องจากเมื่อทาง อบจ.ก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่ง

มอบโครงการนี้ให้กับทาง อบต. ดูแลต่อ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมจากทีป่ลัดได้ช้ีแจงไปว่า   ในส่วนที่เป็นอ านาจหน้าที่ 

  ของเทศบาลบริเวณถนนกาญจนบุรี-ลาดหญ้า  ดูตามแผนที่แล้วไม่ได้เลียบริมถนน 

  ภายในเขตเทศบาลอาจเข้าไปในพืน้ที่ของวัด  ในส่วนนีไ้ม่อยู่ในอ านาจที่เราจะอนุมัติ  

เราจะท าการพิจารณาเฉพาะพืน้ที่ของเทศบาลเท่านั้น   

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

   ผมดูในแผนที่ หาก อบต.ท าตามแผนที่ก็ไม่มีปัญหา แต่หาก อบต.วางท่อไม่ตรงตาม 

แผนที่ จะกระทบกับชาวบ้านของเราหรอืไม่  ยกตัวอย่างบริเวณสามแยกถนนชดิกับนา 

ของชาวบ้านเลย  อาจไม่มีพืน้ที่ในการวางท่อ ขอสอบถามกองช่างว่าจะท าได้หรอืไม่ 

เพราะดูแล้วถนนบริเวณนั้นแทบไม่มพีืน้ที่เลย  แถวบ้านเป้า 

นายบรรเทิงฯ   ตามแผนที่คอื ฝัง่ตรงข้ามบ้านเป้า ข้ามสามแยกบ้านป้าจ าเนยีร ฝัง่ซ้ายวางท่อ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง ขนาด 8 นิว้ น่าจะฝังได้  ส่วนแนวท่อสายเทศบาล 14 คุณจีรศักดิ์ฯ บอกว่าเป็นพื้นที่ 

   ของวัด 

ร้อยตรมีนัสฯ   ที่ผ่านมาผมเคยพา อบต.ไปวางแนวท่อ การท างานของเขาไม่ค านึงถึงพื้นที่เลย 

   บางทีก็วางท่อกลางถนน  บางทีก็วางเข้าไปในพืน้ที่ของชาวบ้าน ซึ่งตอนที่คุยกันกับ 

   ตอนที่ลงมอืท าคนละอย่างกัน แจง้ให้แก้ไขก็ไม่แก้ไขใหจ้นถึงปัจจุบัน  ผมจึงเป็นหว่งว่า 

   การวางท่อครั้งนี้ จะมีผลกระทบกับชาวบ้านของเราอีกหรอืไม่ ฝากกองช่างช่วยดูในการ 

   วางท่อในครั้งนี้ด้วย 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอปรึกษาประธานสภา  ในส่วนที่จะปรึกษากันในนี ้ตามที่ทางปลัดได้ช้ีแจงไป 

แล้วคอื โครงการของ อบต. จะเป็นการวางท่อ 8 นิ้ว ข้ามไปเชื่อมกับท่อเดิมที่วางไว้แลว้

บริเวณนาวัด  ข้ามไปเชื่อมกับท่อเดิมของ อบต. ซึ่งเป็นท่อ PVC  การขอมติจากสภาใน

วันนี ้จะผูกพันไปถึงครั้งที่แล้วหรอืไม่  โดยส่วนตัวผมไม่ได้ไปชีแ้นวเขตในครั้งนั้น และ

สอบถามว่า การอนุมัตใินวันนีจ้ะผูกพันกับแนวเขตท่อ PVC ในครั้งก่อนหรือไม่  สว่นตัว

ผมจะอนุมัตเิฉพาะท่อ PE ที่จะวางใหม่เท่านั้น  ซึ่งถ้าท าตามแบบที่สง่มาให้อาจเข้าใน

พืน้ทีข่องชาวบ้านหลายจุด  ส่วนตัวผมขอเสนอใหอ้นุมัติเฉพาะส่วนที่เชื่อมไปถึงบริเวณ

นาวัดซึ่งเป็นแนวท่อ PE ใหม่  โดยไม่รวมกับท่อ  PVC เดิมที่ อบต.เคยขออนุมัตไิว้  

ปลัดเทศบาล   ถ้าดูตามผัง  จะเห็นได้ว่าจะเริ่มบริเวณนาวัดยิงแนวตรงไปจนสุด  จะไม่มกีาร 

   เชื่อมตอ่กับวัดทุ่งศริิธรรม ดูตามผังแล้วไม่น่าจะเชื่อมกับแนวท่อเดิม  ถ้าเราอนุมัติจะ 

   เขียนว่าอนุมัติตามที่ขอมา  และตามผังหากผ่านที่ใคร  อบต.ตอ้งด าเนินการขอเอง   

   ซึ่งต้องระบุไว้ในรายงานการประชุมและหนังสือแจ้งการอนุมัตใิห้ชัดเจน 

            /นายบรรเทิงฯ.... 
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นายบรรเทิงฯ   เบือ้งตน้ทาง อบจ.จะให้เทศบาลท าโครงการนี้ เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาล 

แตผ่มแจ้งไปว่า ตอ้งท าสถานีสูบน้ าดิบจะใช้บริเวณใด  ทาง อบจ.แจ้งว่าจะใช้ที่สูบน้ า 

ของเทศบาล  แต่ผมตอบไปว่าศูนย์สูบน้ าเราใช้เต็มแลว้  เขาจึงแจ้งว่าจะใช้ที่ฝัง่ตรงข้าม 

ซึ่งเป็นที่ดินของนายแดง ที่ผ่านมาเทศบาลเคยขอใช้พื้นที่ในการขุดลอกล าหว้ยแล้ว 

เขาไม่ยินยอมให้ใชพ้ืน้ที่  ซึ่งถ้า อบจ.จะใช้ที่บริเวณนั้นต้องคุยกับเจ้าของที่เอง  

ซึ่งทาง อบจ.แจ้งว่าจะให้ทาง อบต.ไปคุยกับเจ้าของที่เอง อบจ.จึงน าโครงการเข้าแผน 

และจะเป็นผู้ก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบใหก้ับ อบต.หนองบัวรับผดิชอบ 

ต่อไป สว่นแนวท่อยังไม่ได้ลงพื้นทีส่ ารวจจรงิ  ได้แต่คุยกันโดยดูรายละเอียดในแผนที่ 

เบือ้งตน้จะเชื่อมกับท่อเดิม  แตดู่จากขนาดท่อ 8 นิว้แล้วไม่น่าจะเชื่อมกับท่อเดิม  

และในการท าแผนผังวางท่ออาจยังไม่ละเอียด  หากท าจรงิอาจไม่ใช่แนวนี ้ส่วนจะเป็น 

แนวเดิมหรอืเปล่ายังไม่ชัดเจน  ผมเสนอว่า ใหพ้ิจารณาอนุมัตเิฉพาะพืน้ที่ทีเ่รารับผดิชอบ 

 และในส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของเรา ให้ทาง อบต.พิจารณาด าเนินการขอใช้พื้นทีเ่อง  

ร้อยตรมีนัสฯ   ขออนุญาตเสริม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ขอใหพ้ิจารณาเป็นช่วง 

   โดยเริ่มจากถนน กาญจนบุรี-ลาดหญ้าก่อน  เพราะหากเราพจิารณาอนุมัตใิห้ทั้งหมด 

   อาจเกิดผลกระทบต่อเรา  ผมเสนอใหอ้นุมัตเิป็นช่วงดีกว่า ดูตามแผนที่แล้วตัดเป็น 

แนวตรง เหมอืนที่ ผอ.บรรเทิงบอกไว้ว่าไม่ได้ลงพื้นที่จริง แนววางท่ออาจตัดเข้าไปใน 

พืน้ที่ชาวบ้าน ซึ่งเรื่องนีเ้ป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

นายจีรศักดิ์ฯ   หากเราอนุมัตเิป็นช่วง เฉพาะพืน้ที่ในอ านาจหน้าที่ของเราตามที่ปลัดแจ้งไว้ 

แล้วโครงการจะส าเร็จหรอืไม่ เป็นเรื่องที่ทาง อบต.เขาต้องด าเนินการตอ่เอง  

ประธานสภาฯ   ตามที่ อบต.ท าหนังสือขอมา คอื หากดูตามแผนที่ จะวางแนวท่อเลียบถนน 

   คอนกรีตของเทศบาลทุกสาย เพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้าน และไปเชื่อมต่อกับแนวท่อ 

   เดิมขนาด 4 นิ้ว บริเวณที่ตาพูน และกรณีจุดที่จะวางแพสูบน้ าดิบก็เช่นกัน อยู่ในที่ของ 

   เอกชนก็ต้องให้ทาง อบต.ตดิต่อกับเจ้าของที่เอง ซึ่งได้รับทราบว่าทางนายกฯ อบต. 

ได้คุยกับเจ้าของที่เรียบร้อยแลว้ 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตสรุปประเด็นที่สภาท าการพิจารณาตามหลักการ โดยแยกออกเป็น  

4 ข้อ ดังนี้ 

         1. อนุมัตใิหด้ าเนนิการตามแบบที่เสนอมาเท่านั้น 

    2. ในส่วนที่อยู่ในพืน้ที่เขตทางหลวง ไม่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 

    3. กรณกีารวางท่อกระทบกับพืน้ที่ของเอกชน ทาง อบต.ตอ้งด าเนินการเอง 

    4. กรณีวางท่อแลว้เกิดความเสียหายในอนาคต  อบต.ต้องด าเนินการแก้ไข 

ให้อยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ตามปกติ ขออนุญาตกราบน าเรียน 

        /ประธานสภาฯ....  
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองบัวด าเนินการวางท่อส่งน้ าดิบในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ตามหลักการ 4 ข้อ  

ได้แก่  1. อนุมัตใิหด้ าเนนิการตามแบบที่เสนอมาเท่านั้น 2. ในส่วนที่อยู่ในพืน้ที่เขต 

ทางหลวง ไม่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 3. กรณกีารวางท่อกระทบกับพืน้ที่ของ 

เอกชน ทาง อบต.ต้องด าเนินการเอง 4. กรณีวางท่อแล้วเกิดความเสียหายในอนาคต  

อบต.ตอ้งด าเนินการแก้ไข ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 

ที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตใิห้ อบต.หนองบัว ด าเนินการวางท่อ 

ส่งน้ าดิบในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ตามหลักการ 4 ข้อ  จ านวน 9 คน  

(1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล  3. นายวิศาล สามัคคีธรรม 

4.นางมลตา  ชัยเจรญิ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ   6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร   

7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่อง การขอติดตั้งแพสูบน้ าดิบในเขตเทศบาลต าบล 

   หนองบัว ซึ่งในเรื่องของพืน้ที่ที่จะติดตัง้ซึ่งเป็นที่ดนิของเอกชน ได้รับแจ้งว่าทางนายก 

   อบต.ได้ไปคุยกับเจ้าของที่และเจ้าของที่ดินตกลงใหใ้ช้พื้นที่ได้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิก 

   ท่านใด  มีขอ้ซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม 

   สภาในการใหค้วามเห็นชอบให้ อบต.หนองบัว ติดตั้งแพสูบน้ าดิบในเขตเทศบาลต าบล 

   หนองบัว โดยทาง อบต.ต้องประสานกับเจ้าของที่ดินในการขอใชพ้ืน้ที่เอง 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตใิห้ อบต.หนองบัว  ติดตั้งแพสูบน้ าดิบ 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว โดยทาง อบต.ตอ้งประสานกับเจา้ของที่ดินในการ 

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

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

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

และ 9.ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

 

       /ระเบียบวาระที่ 4.... 



- 9 - 

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

            แก้ไข (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565

   แก้ไข ฉบับที่ 4 ของเทศบาลต าบลหนองบัว ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดขอให้ 

   ปลัดเทศบาลช้ีแจงตอ่ไป 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

   ในการด าเนินการายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไข 

   เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร 

     เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแลว้  ให้ปิดประกาศให้ 

   ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

     พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย ประกอบกับตามหนังสอื 

   กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2561 เรื่อง 

     ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 5  

ก าหนดว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มคีวามจ าเป็นและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 

ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขตอ่ประชาชน  ใหเ้ป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มี 

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งการแก้ไขในรายละเอียดไม่เป็นการกระทบ 

แตอ่ย่างใด  ในส่วนของรายละเอียดเป็นการแก้ไขของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 

ถึง 2565 แก้ไข ฉบับที่ 4 รายละเอียดทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนั้น 

โดยขอแก้ไขในหนา้ที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  รายละเอียดเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเทศบาล  

1/21 หมูท่ี่ 8  งบประมาณ 1,200,000.- บาท ด าเนินการในปี 2564  รายละเอียด 

ที่แก้ไขแลว้ เป็นโครงการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเทศบาล 1/21 หมูท่ี่ 8  

งบประมาณ 480,000.-บาท ด าเนินการในปี 2563  และแผนงานการพาณิชย์   

รายละเอียดเดิม โครงการขยายเขตวางท่อประปา สายเทศบาล 15  งบประมาณ 

350,000.- บาท ด าเนนิการในปี 2565 รายละเอียดที่แก้ไขแลว้ เป็นโครงการ 

ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่  บริเวณข้างถนนเทศบาล 15  

หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 400,000.- บาท ด าเนินการในปี  2563 และแก้ไขล าดับที่ 2 

                       /แผนงาน.... 
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แผนงานการพาณิชย์ รายละเอียดเดิม จัดซือ้ครุภัณฑต์่างๆ  งบประมาณ  100,000.- บาท 

ด าเนนิการในปี 2562  รายละเอียดที่แก้ไขแล้ว จัดซื้อครุภัณฑต์่าง ๆ เพื่อจัดซือ้มิเตอร์ 

วัดน้ า  ขนาด 8 นิ้ว  พรอ้มติดตัง้ งบประมาณ  45,000.- บาท ด าเนนิการในปี  

2563 ซึง่ทั้งสามรายการเป็นการขอแก้ไขโดยอ านาจผูบ้ริหาร ในวันนีข้อแจ้งใหท้ี่ประชุม 

สภาได้รับทราบการแก้ไขแผนพัฒนาดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอื 

ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญนายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

   เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจรีศักดิ์  มว่งสุข  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

หนองบัว เขต 1 ขออนุญาตสอบถามในหน้าที่ 5 โครงการวางท่อประปาสายเทศบาล  

15 เป็นการวางท่อประปาบริเวณครัวธรรมชาตฝิั่งซ้าย  จะไปซ้ าซ้อนกับงบที่ทาง อบจ. 

ขออนุมัตทิ าโครงการหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   อยู่คนละฝ่ังกัน หากวันนีส้ภาอนุมัติ สามารถด าเนินการได้เลย ซึ่งบริเวณนีม้ีท่อ 

   หลายขนาดรวมกันอยู่ ขณะนี้ก าลังจะด าเนินการวางท่อ PE และด าเนินการส ารวจ 

   โครงการของ อบจ. ขอแจ้งให้สภาทราบว่าสามารถด าเนินการได้เนื่องจากอยู่คนละฝัง่ 

   กับโครงการที่ อบจ.จะด าเนินการ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับโครงการ  เพียงแตม่ีความกังวลว่าจะเป็นโครงการ 

   ฝัง่เดียวกัน หากกองช่างชีแ้จงว่าเป็นคนละฝั่ง ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีความเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดมีความเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมเป็นอันว่าที่ประชุม 

   รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561ถึง 2565 แก้ไข  

ฉบับที่ 4 

ที่ประชุม   รับทราบการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ถึง 2565 

แก้ไข ฉบับที่ 4 จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  2.นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล   

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

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

และ 9.ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

 

 

                /ระเบียบวาระที่ 5.... 



- 11 - 

ระเบียบวาระที่     5   เรื่อง   การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 

         และสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจา่ยเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขอเชิญ 

  เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว รองประธานสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

ด้วยสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวมีความประสงค์ที่จะโอน 

งบประมาณรายจา่ยเพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ซึง่ในส่วนของรายละเอียดในการโอนงบประมาณ

รายจ่ายของเทศบาลในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  

ส านักปลัดเทศบาล  ในการขอจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว  และ

โทรศัพท์ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง  และกองสวัสดิการและสังคม  

ขอจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว เก้าอีส้ าหรับผู้บริหาร 

จ านวน 1 ตัว ส าหรับผูอ้ านวยการกองสวัสดิการและสังคม  ในหมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  กองช่าง  ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายเทศบาล 1/21 หมูท่ี่ 8   และในส่วนของกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  เพื่อจัดซือ้มิเตอรว์ัดน้ า ขนาด 8 นิว้ จ านวน 1 ตัว และหมวด 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดิน  

ขนาดใหญ่  บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 8 ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น

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

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ซึ่งทางสภา

เทศบาลได้พิจารณาแล้วเป็นอ านาจของสภาเทศบาล จึงได้น าเรื่องนีเ้ข้าที่ประชุมสภา

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัตดิ าเนินการดังกล่าว จงึขอน าเรียนใหท้ี่ประชุม 

ได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ปลัดชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

    /ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  รองประธานสภาเทศบาล 

   ต าบลหนองบัวและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

   จากที่ทางเลขานุการสภาได้ชีแ้จง เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   ของส านักปลัด ประกอบด้วย  รายการที่ 1  เก้าอีท้ างานของพนักงานวิทยุช ารุด 

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องซื้อเก้าอีใ้ห้กับเจ้าหน้าที่ 

ดังกล่าว   และรายการที่สองโทรศัพท์ส านักงาน เนื่องจากในหอ้งท างานของหัวหน้า 

ส านักปลัดยังไม่มีโทรศัพท์ใช้งาน  จงึขออนุมัตจิัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ 

จ านวน 1 เครื่อง  และในส่วนของกองสวัสดิการและสังคม  เทศบาลได้รับแจง้จาก 

จังหวัดว่าจะมีการบรรจุขา้ราชการใหม่ ในต าแหนง่ ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการและ 

สังคม  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งการบรรจุในครั้งนีส้ืบเนื่องมาจากได้มกีาร 

ส ารวจอัตราต าแหนง่ว่างเมื่อหลายปีแลว้ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ท าการเปิดสอบและเรียกใช้บัญชีตามล าดับ ซึ่งบุคลากรท่านนีไ้ด้เลือกที่จะมาบรรจุ 

ที่เทศบาลต าบลหนองบัว และทางจังหวัดแจ้งให้เตรียมพร้อมในการรับบุคลากร 

มาท างานในต าแหนง่นี้   ส าหรับรายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลหนองบัว  ดังนี ้ 

   1. ส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2  รายการ ประกอบด้วย 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

ส านักงาน เป็นค่าเก้าอีส้ าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท  

(ตามราคาท้องถิ่น)  เป็นเงินทั้งสิน้   3,000 บาท  และแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เป็นค่าโทรศัพท์ 

ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 800  บาท (ตามราคาท้องถิ่น)  

เป็นเงินทั้งสิน้  800  บาท รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิน้   

3,800 บาท  โดยขอโอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (10) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2563  

งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท   

ขอโอนลด 3,800  บาท ท าให้มงีบประมาณคงเหลอืหลังโอน  16,200  บาท 

2. กองสวัสดิการและสังคม หมวดค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 2  รายการ  

ประกอบด้วย   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครภุัณฑส์ านักงาน เป็นค่าโต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต 

จ านวน  1 ตัว ราคาตัวละ  6,900 บาท (ตามราคาทอ้งถิ่น) เปน็เงนิทั้งสิน้  6,900  บาท 

   /และแผนงาน.... 
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   และแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่า 

ครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าเก้าอีส้ าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว  

ราคาตัวละ 4,900 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิน้  4,900 บาท 

   รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิน้ 11,800  บาท โดยขอโอน 

   งบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (10)  

   ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปี  พ.ศ.2563 งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,200 บาท ขอโอนลด  11,800 บาท ท าให้มี

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  4,400 บาท ขออนุญาตกราบน าเรยีน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนตั้งจา่ยรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ในส่วนของเทศบาล  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อสงสัยเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อสงสัยเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุมสภา 

   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ ์ของ 

ส านักปลัด จ านวน 2รายการ ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน เป็นค่าเก้าอีส้ าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 3,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)  เป็นเงนิทั้งสิน้  3,000  บาท  และแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  เป็นค่า 

โทรศัพท์ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง ราคา เครือ่งละ 800 บาท (ตามราคา 

ท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิน้  800 บาท รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ส านักปลัด 

เป็นเงินทั้งสิน้  3,800 บาท โดยขอโอนงบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (10) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 

2563 งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท   

ขอโอนลด 3,800  บาท ท าให้มงีบประมาณคงเหลอืหลังโอน  16,200  บาท 

และกองสวัสดิการและสังคม จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

เป็นค่าโต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน  1 ตัว ราคาตัวละ  6,900 บาท  

(ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงนิทั้งสิน้  6,900 บาท และแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั 

สังคมสงเคราะห ์หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน เป็นค่าเก้าอี้ส าหรับผู้บริหาร  

จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) เป็นเงินทั้งสิน้  4,900 บาท 

           /รวมโอน....  
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   รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงินทั้งสิน้ 11,800  บาท โดยขอโอน 

   งบประมาณจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (10)  

   ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ประจ าปี  พ.ศ.2563 งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,200 บาท ขอโอนลด  11,800 บาท ท าให้มี

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  4,400 บาท   

ที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนตั้งจา่ยรายการใหม่ ของเทศบาล 

ต าบลหนองบัว ส านักปลัด 2 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน เป็นค่าเก้าอีส้ าหรับพนักงาน จ านวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 3,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)  และแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทัว่ไป 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  เป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ  

จ านวน 1 เครื่อง ราคา เครือ่งละ 800 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณรวม 

ทั้งสิน้  3,800 บาท  และกองสวัสดิการและสังคม จ านวน 2 รายการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  

เป็นค่าโต๊ะท างานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน  1 ตัว ราคาตัวละ  6,900 บาท  

(ตามราคาท้องถิ่น) และแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 

สงเคราะห ์หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน เป็นค่าเก้าอีส้ าหรับผูบ้ริหาร  

จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,900 บาท (ตามราคาท้องถิ่น) งบประมาณรวม 

ทั้งสิน้ 11,800.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  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) 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชีแ้จงเพิ่มเติมว่า งบประมาณจะแบ่งออกเป็นในส่วนของเทศบาล  

และกิจการประปา ซึ่งจะขออนุมัติในส่วนของเทศบาลก่อน  ได้แก่ การขออนุมัตโิอน 

ตั้งจา่ยรายการใหม ่หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  กองช่าง  จ านวน 1 โครงการ  ได้แก่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมู่ที่ 8  ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 304 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่น้อยกว่า 1,064 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง 

ไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  480,000  บาท โดยขอโอนงบประมาณจาก  1.แผนงานอุตสาหกรรม 

    /และการโยธา... 
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และการโยธา งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล  

1/8 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 514,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  144,250 บาท  

ขอโอนลด 142,000 บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโอน  2,250 บาท (ยอดเงนิ  

144,250 บาท เป็นเงนิเหลือจา่ยหลังจากการจัดจา้ง) 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป    

งานบริหารทั่วไป   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) ประเภท เงินเดือน นายก/รองนายก 

งบประมาณตั้งไว้  725,760 บาท  คงเหลอืก่อนโอน 179,201.92  บาท  

ขอโอนลด  179,000  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  201.92  บาท 

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมอืง)  

ประเภท เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้   

180,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 60,954.20 บาท  ขอโอนลด 60,000  บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  954.20 บาท 4.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร 

ทั่วไป   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  

งบประมาณตั้งไว้  180,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 47,481.57  บาท ขอโอนลด 

47,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  481.57  บาท 5. แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยการเมอืง) ประเภท  

เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  งบประมาณตั้งไว้   207,360 บาท 

คงเหลือก่อนโอน  52,497.35 บาท ขอโอนลด 52,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 497.35  บาท  ขออนุญาตกราบน าเรียนชีแ้จง 

ประธานสภาฯ  ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม

หรอืไม่   เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน ผมนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เขต 1  

ขออนุญาตสอบถามว่า ถนนสายนี้คือถนนบ้านช่างเจดิ ท าไมถึงขนาดกว้างแค่ 3.50 เมตร 

ช่วงปากทางมันแคบ  ผมคิดว่าข้างในน่าจะขยายใหก้ว้างไปเลย เนื่องจากถนนสายนั้น 

มีรถใหญ่วิ่ง  หากท าแค่ 3.50 เมตร เล็กเกินไป  หากขยายได้นา่จะขยายใหก้ว้าง 

กว่านี้ เพราะในโอกาสข้างหน้าจะมีรถใหญ่ใชส้ัญจรเพิ่มมากขึ้น 

นายบรรเทิงฯ   ถนนด้านหน้าความยาวประมาณ 50 เมตร ซึ่งติดก าแพงบ้านนายหน่วย  

ด้านในกว้าง  แต่จะท าแล้วไปบานข้างใน แล้วยังมเีสาไฟ ตดิเสาไฟด้วย เบือ้งต้น 

ถ้ากว้าง 4 เมตร จะหล่น ถ้า 3.5 เมตรจะพอดี ถ้าจะขยายต้องส ารวจพื้นที่ที่ 

แนน่อน แตป่ัจจุบันท าเท่าที่พื้นที่เรามี  อนาคตอาจขยายไหล่ทางได้ 

  /นายวีระศักดิ์ฯ.... 
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นายวีระศักดิ์ฯ  รับทราบตามที่ ผอ.บรรเทิงฯ ชีแ้จง หากต่อไปสามารถขยายได้ก็ไม่มีปัญหา 

ประธานสภาฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม 

   หรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 

รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมูท่ี่ 8  ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร  

ยาว 304 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 1,064  

ตารางเมตร พรอ้มลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ 

ที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ  480,000  บาท 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัต ิการโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่าย 

   รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมู่ที่ 8  ผวิจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 304 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรอืรวมพืน้ที่ก่อสรา้งไม่นอ้ยกว่า 1,064 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง 

ไหล่ทางขา้งละ 0.20 เมตร หรอืตามสภาพพื้นที่  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  480,000  บาท 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) 

ปลัดเทศบาล  ต่อไปเป็นส่วนของกิจการประปา  ตามที่ได้ช้ีแจงไปแล้วในส่วนของแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4  การขอโอนงบประมาณรายจา่ย 

หมวดค่าครุภัณฑ์  โดยขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซือ้มาตรน้ าประปา ขนาด 8 นิว้ 

แบบหนา้แปลน PN 10 พร้อมตดิตั้ง จ านวน 1 ตัว (ตามราคาท้องถิ่น)  ราคา 

45,000.- บาท  เพื่อใชว้ัดระดับน้ าที่เราใช้ในแตล่ะวันว่าสถิตกิารใช้น้ าเท่าใด สาเหตุ

ที่ขอจัดซือ้เนื่องจากตัวเดิมใช้งานมาเป็นเวลานานเพราะได้รับมอบมาพร้อมกับระบบ

ประปาตัวใหญ่ห้าสิบล้านบาทที่กรมโยธาธิการส่งมอบให้กับเทศบาลและปัจจุบัน

ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งในการใชง้านจะสามารถดูได้ว่าแตล่ะวันใช้น้ าไปวันละ

เท่าใด และในแต่ละเดือนจา่ยน้ าไปจ านวนเท่าใด เพราะฉะนั้นมาตรตัวนี้เป็นมาตรที่มี

ความส าคัญและเป็นมาตรขนาดใหญ่ ซึ่งทางพัสดุได้แจ้งราคา จ านวน  45,000.- บาท 

พร้อมตดิตั้ง  ซึ่งราคา 45,000.- บาท เป็นราคาที่ค่อนข้างสูง  จงึได้ติดตอ่กับทาง 

สตง. และได้รับแจ้งว่าจรงิ ๆ แล้วเป็นวัสดุ แตโ่ดยหลักการใชง้านหากมีอายุการใช้งาน 

      /เกินกว่า.... 
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เกินกว่าหนึ่งปี และราคาเกินกว่าหา้พันบาท จึงขออนุญาตจัดซือ้เป็นครุภัณฑ ์ 

ตามแผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์อื่น  

เพื่อจัดซื้อมิเตอรว์ัดน้ า ขนาด 8 นิว้ แบบหน้าแปลน PN10 พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ตัว  

(ตามราคาท้องถิ่น)  งบประมาณ  45,000.- บาท โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   

220,000.- บาท  ขอโอนลด  45,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

175,000.- บาท   ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 

   รายการใหม่  แผนงานการพาณชิย์   งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

   ครุภัณฑอ์ื่น  เพื่อจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ า ขนาด 8 นิ้ว แบบหนา้แปลน PN10 พร้อมติดตั้ง 

    จ านวน 1 ตัว  (ตามราคาท้องถิ่น)  งบประมาณ  45,000.- บาท 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่าย 

   รายการใหม่  แผนงานการพาณชิย์   งานกิจการประปา  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท 

   ครุภัณฑอ์ื่น  เพื่อจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ า ขนาด 8 นิ้ว แบบหนา้แปลน PN10 พร้อมติดตั้ง  

จ านวน 1 ตัว  (ตามราคาท้องถิ่น)  งบประมาณ  45,000.- บาท 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) 

ปลัดเทศบาล   ตอ่ไปหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ของกิจการประปา ซึ่งได้แจง้ตอ่สภา 

   บ้างแล้ว  ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4  

ที่ย้ายปีมาด าเนนิการ บริเวณถนนเทศบาลสาย 15 หมู่ที่ 8 ได้แก่บริเวณครัว 

ธรรมชาติ สาเหตุที่ต้องขอเปลี่ยนเนื่องจากด้านนอกได้ด าเนนิการก่อสร้างจากเงิน 

อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งงาน ท่อที่ต่อเข้าไปเป็นท่อขนาดเล็ก   

แตท่่อดา้นนอกเป็นท่อขนาดใหญ่แล้ว  ดังนัน้ เพื่อใหก้ารใชน้้ าของประชาชน 

สะดวกสบายมากขึ้น และบริเวณครัวธรรมชาตบิางจุดยังเป็นท่อขนาด 2 นิ้วและ  

1 นิ้วอยู่ เนื่องจากตอนที่สร้างเราดูจากประชาชนที่อยู่ด้านใน แต่ปัจจุบัน 

มีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น และทางกองช่างได้ท าการส ารวจตอ้งใช้งบประมาณ 

มากกว่าสี่แสนบาท แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิและ 

        /สิ่งก่อสร้าง.... 
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สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบ 

ผวิดินขนาดใหญ่  บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมูท่ี่ 8  ชนิดท่อ  HDPE  ช้ัน PE  

100 PN 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  110 มม. พรอ้มอุปกรณ์เช่ือมต่อ  ความยาว

รวม 870 เมตรตามแบบที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ  400,000.- บาท  

โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 1.แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา หมวด

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  175,000.- บาท  ขอโอนลด 170,000.- บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  5,000.- บาท แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการ

ประปา  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค (โครงการขยายเขต

ระบบประปาฯ บริเวณข้างถนนเทศบาล 17/3 หมู่ที่ 8) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

8,000.-บาท  ขอโอนลด 8,000.- บาท ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  

3.แผนงานการพาณิชย์   งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 

ค่าสาธารณูปโภค (โครงการขยายเขตระบบประปาฯ บริเวณข้างถนนเทศบาล 6/2  

ถึง6/2 ซอย 1 หมู่ 2)  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 12,000.-บาท  ขอโอนลด 

12,000.- บาท  ไม่มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน 4. แผนงานการพาณิชย์   

งานกิจการประปา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณคงเหลือ

ก่อนโอน  893,275.84 บาท ขอโอนลด 210,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ

หลังโอน 683,275.84 บาท ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่     

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย   

เพือ่ตั้งจา่ยรายการใหม ่ แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบ

ผวิดินขนาดใหญ่  บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมูท่ี่ 8  ชนิดท่อ  HDPE  ช้ัน PE  

100 PN 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  110 มม. พรอ้มอุปกรณ์เช่ือมต่อ  ความยาว

รวม 870 เมตร  ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ  400,000.- บาท 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่าย   

เพือ่ตั้งจา่ยรายการใหม ่ แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน

แบบผวิดินขนาดใหญ่  บริเวณข้างถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 8 จ านวน 9 คน  

( 1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข  2.นายวีระศักดิ์   นิ่มนวล  3. นายวิศาล สามัคคีธรรม  

/ (4.นางมลตาฯ... 
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4.นางมลตา  ชัยเจรญิ   5.นายมานพ  ชนะเลิศ 6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร  

7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  8. ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน)์ 
 

ระเบียบวาระที่     6   เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ เชิญปลัดเทศบาล  

ปลัดเทศบาล   เรื่องแรก อบต.หนองบัว ได้ท าหนังสือขอบคุณมายังเทศบาลต าบลหนองบัว 

  ในการสนับสนุนรถบรรทุกน้ าเพื่อน าน้ าประปาไปแจกจ่ายใหก้ับประชาชนเพื่อบรรเทา 

  ความเดือดรอ้นให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านป่านางเย้อ  ต าบลหนองบัว  ตามหนังสอื 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่ กจ 75001/627 ลงวันที่ 30 เมษายน  2563 

เรื่องที่สอง  ขอแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ า  ตั้งงบประมาณไว้จ านวน 

1,000,000.- บาท ปัจจุบันคงเหลอื105,762.93 บาท เหลอืระยะเวลาที่ต้อง

จา่ยอีก 5 เดือน ซึ่งงบประมาณน่าจะไม่เพียงพอในการจา่ย  หากไม่เพียงพอทาง

เทศบาลจะหางบประมาณเพื่อโอนงบประมาณเพื่อน ามาจา่ย ซึ่งการโอนงบประมาณ 

   ไม่ต้องน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเนื่องจากเป็นค่าใช้สอย สามารถโอนงบประมาณโดย 

   ผูบ้ริหาร  แตจ่ะน ามารายงานให้สภาทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

เรื่องที่สาม แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี กรณี

การแต่งตั้งครูผูช่้วย เป็นครู รายนางภัทรานิษฐ์  รุ่งเรือง  ให้มีผลย้อนหลัง  ตั้งแต่วันที่ 

16 พฤศจกิายน 2561  ส่งผลให้ต้องตกเบิกเงินเดือนย้อนหลัง  โดยหลักการเบิกคือ

เงนิปีไหนใชป้ีนัน้ ซึ่งระยะเวลาตัง้วันที่ 16 พฤศจกิายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน  

2562 อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตอ้งจา่ยขาดเงินสะสม  แต่ระยะเวลาตั้งแต่

วันที ่1 ตุลาคม  2562 – ปัจจุบัน  สามารถตกเบิกเงินเดือนจากเงินงบประมาณ 

ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ตามปกติ ซึ่งในปัจจุบันยอดเงินสะสมของเทศบาล มีจ านวน 

11 ลา้นบาท และยอดตกเบิกเงินเดือนที่ตอ้งจ่ายขาดเงนิสะสม  จ านวน 1,590.-บาท 

ขออนุญาตน าเรียนต่อสภาทราบ และยอดตกเบิกรวมทั้งสิน้ 4,410.-บาท แยกเป็น 

2 สว่นตามที่อธิบายข้างต้น   

เรื่องที่สี่ วันที่ 1 กรกฎาคม  2563  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ร่วมต้อนรับผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ที่อาคารพอเพียง 1   

เรื่องที่ห้า วันที่  15 มถิุนายน  2563 จะมีการประชุมของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อเตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการเปิด 

เรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  และในช่วงปิดเรียนเนื่องจากโควิดได้ท าการแจก 

อาหารกลางวันให้กับเด็กโดยให้ผูป้กครองมารับอาหารทุกวัน  และในวันที่ 26  

มิถุนายน  2563 จะมีการปฐมนิเทศผูป้กครองที่อาคารป้องกัน  โดยอบรมรว่มกับ 

    /ผู้ปกครอง.... 
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ผูป้กครองโรงเรยีนวัดศรอีุปลาราม ซึ่งเป็นการของบประมาณจาก สปสช.    

ขอเรียนเชญิทุกท่าน 

เรื่องที่หก  ขออนุญาตเรียนปรึกษาสภาเรื่องการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 3  สงิหาคม  2563  

และวาระที่ 2-3 ในวันศุกร์ที่ 7 สงิหาคม  2563  เรื่องที่เจ็ด กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม มพีนักงานเทศบาลย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 1 ราย ได้แก่   

นางจีรวรรณ  กองแก้ว ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ย้ายมาจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ขออนุญาตกราบน าเรยีน 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  

   เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ผมมีขอ้ซักถามจ านวนสองเรื่อง เรื่องแรก ตามที่เทศบาลได้ออกเก็บ 

ค่าน้ าประปานอกสถานที่ ไม่ทราบว่ามีผลตอบรับอย่างไรบ้าง  และข้อสอง  เรื่องการ 

จัดท าแผนที่ภาษี ด าเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว 

ปลัดเทศบาล   ขอชีแ้จงเรื่องการเก็บค่าน้ าประปานอกสถานที่โดยการตัง้โต๊ะเก็บที่หมู่บ้าน 

ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก โดยเฉพาะหมูบ่้านจัดสรร ซึ่งในการออกเก็บแบ่งเป็น  

2 สาย  สายที่ 1 ประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองคลัง นางอ าพร 

และเด็กเก็บค่าน้ าประจ าเขต ประกอบด้วยหมู่บ้านบัวหลวง หมู่บ้านสวนพฤกษา 

และหมู่บ้านเหรียญทอง  สายที่ 2 ประกอบด้วย รองปลัด  นางนภิา  และเด็กเก็บ 

ค่าน้ าประจ าเขต  โดยใช้รถไซเรนของเทศบาลออกเก็บ และชาวบ้านมีความประสงค์ 

ที่จะให้เทศบาลออกจัดเก็บนอกสถานที่อีก ขอเชญิรองปลัด ช้ีแจงการออกเก็บ 

สายที่ 2  

นางสมแสนฯ   สายที่ 2  ออกเก็บที่หมู่บ้านมิตรสามัคคี  หมู่บ้านปทุมราษฎร ์ หมู่บ้าน 

รองปลัดเทศบาล สุขเจริญธรรม ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรองวงษ์จันทร์  ในการแจง้ประชาสัมพันธ์ 

กับชาวบ้านให้มาจ่ายจ่าน้ า  ซึ่งในการออกเก็บต้องจัดเก็บช่วงเย็น และกลับประมาณ 

สองทุ่ม  เนื่องจากมืดเริ่มมองไม่ค่อยเห็น ปัญหาที่เจอตอนออกเก็บคือ บางบ้านไม่มีเงนิ  

ก็แจ้งให้มาช าระที่เทศบาล บางรายก็จ่ายไม่ครบบ้าง บางรายก็ไม่ยอมออกมา 

จากบ้านบ้าง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องนี้อกีหรือไม่ 

   เชญิร้อยตรีสุรชัยฯ 

ร้อยตรสีุรชัยฯ   ผมขอเสนอใหใ้ช้มาตรการแบบเดียวกับการไฟฟ้า คอื มีก าหนด 2 เดอืน 

   หากไม่จ่ายก็ให้ตัดเลยได้หรือไม่ 

/ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ตัดก็มีปัญหา เพราะตัดแล้วต้องเสียค่าต่อใหม่ 500 กว่าบาท  เรื่องนี้ตอ้ง 

ใชว้ิธีการพิจารณาแตล่ะรายไป  และได้รับการสอบถามจากชาวบ้านเรื่อง 

สวนสาธารณะริมน้ าว่าจะปิดต่อหรอืไม่  ซึ่งได้สอบถามทางอ าเภอ ได้รับค าตอบว่า 

ให้ปิดจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563  เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

และขอแจ้งต่อสภาว่ากรณีมตใิห้ลดค่าน้ าเดือนละ 10 หนว่ย และงดเว้นค่าเช่าล็อค 

ร้านค้า 2 เดือน จะสิน้สุดลงในสิ้นเดือนนี้ 

นางสมแสนฯ   การสรา้งคิวอาร์โค้ดส าหรับจ่ายค่าน้ าประปา ได้สอบถามแลว้ต้องท าการ 

รองปลัดเทศบาล ติดตัง้ที่เจา้หนา้ที่ เนื่องจากถ้ามีคนโอนเข้ามามาก เราจะเช็คไม่ได้ว่าใครโอน หากจะ 

จา่ยตามเคานเ์ตอร์เซอวิส  จะต้องท าคิวอาร์โค้ดของแต่ละรายซึ่งตอ้งท าตั้งแต่ตอน 

จดมาตรเลย ซึ่งขณะนีก้ าลังปรึกษากับทางกองช่างว่าจะท าอย่างไร  อยู่ในช่วงศกึษา 

แนวทาง ค่าใช้จา่ย และหาผู้รับจ้าง 

นายจีรศักดิ์ฯ   เรื่องการจ่ายค่าน้ าผ่านระบบอิเล็กโทรนกิที่ผมเสนอ  ในภายภาคหน้าอาจ 

   ด าเนนิการได้  ขณะนี้หากยังด าเนินการไม่ได้  ก็อยากให้ศกึษาแนวทางก่อน  อยากให้ 

   ท าเนื่องจากเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานในการออกจัดเก็บค่าน้ า ไม่อยากให ้

   พนักงานออกไปจัดเก็บเนื่องจากเห็นว่าพนักงานมีภารกิจเยอะอยู่แลว้ จะได้เอาเวลา 

ที่ตอ้งออกไปเก็บค่าน้ ามาท างานอย่างอื่น ส่วนเรื่องงบประมาณถ้าหากต้องใชเ้ยอะ  

แตเ่มื่อค านึงถึงความคุ้มค่าการใชง้านในระยะยาว ผมคิดว่าคุ้มค่า  และเป็นการ 

ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 

ปลัดเทศบาล   เรื่องแผนที่ภาษี ขณะนี้ผูร้ับจา้งก าลังโดนปรับ และเท่าที่ทราบผูร้ับจ้าง 

โดนปรับจากทุกที่ที่รับจ้าง  หากผูร้ับจ้างท าการส่งมอบงานเมื่อใด เทศบาลจะ   

   ท าหนังสือแจ้งถึงเจา้ของที่ให้มาช าระภาษี  และได้รับแจง้จากนางอ าพร วา่ในวันที่  

13 มถิุนายน  2563  ผูร้ับจา้งจะเข้ามาลงระบบให้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

   เชญินายจีรศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมได้รับเอกสารบันทึกข้อความหนึ่งฉบับ ไม่ทราบว่าชีแ้จงเรื่องอะไร 

ปลัดเทศบาล   เป็นบันทึกข้อความชีแ้จงเรื่องเงนิงบประมาณคงเหลอืจากการจัดซื้อจัดจ้าง 

   ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 

   ซึ่งราคาตามงบประมาณ จ านวน 514,000.- บาท แต่ท าสัญญาจ้าง จ านวน 

369,750.- บาท ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 144,250.- บาท ซึ่งเงิน 

   เหลือจ่ายจ านวนนีจ้ะน ามาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อท าโครงการก่อสร้างถนน 

   คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 480,000.-บาท 
  

/ประธานสภาฯ.... 



- 22 - 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอกีหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 

   ประชุมในวันนี ้ ขอปิดการประชุม 

   ปิดการประชุม  เวลา   11.15  น. 

  

                (ลงชื่อ)                                         ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                            (นางชฎารัตน ์   คงทน) 

                            หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

     (ลงช่ือ)                                         ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                              (นางสาวปุญญิศา  สุขดี) 

                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

     (ลงช่ือ) 

      (นายมานพ     ชนะเลิศ) 
 

 

     (ลงช่ือ) 

      (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 
      

    

     (ลงช่ือ) 

      (นางมลตา   ชัยเจริญ) 
 
 
 
 

         (ลงช่ือ) 

           (นายแทน    โหรา) 

         ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 


