
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าป ี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ท่ี   7  สงิหาคม  2563   เวลา 09.00น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

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

          ผู้มาประชุม 

      ล าดับที ่  ชื่อ  -  สกุล    ต าแหน่ง 

        1.  นายแทน       โหรา        ประธานสภาเทศบาล 

        2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์            รองประธานสภาเทศบาล     

        3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

        4.  นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข        สมาชิกสภาเทศบาล           

        5.  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล 

        6.  นายวิศาล         สามัคคีธรรม         สมาชิกสภาเทศบาล              

        7.  นางมลตา   ชัยเจรญิ       สมาชิกสภาเทศบาล              

        8.  นายมานพ        ชนะเลิศ        สมาชิกสภาเทศบาล 

        9.   นายต้น  วงษ์เพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล 

      10.  จ่าสิบเอกสมศักดิ์    ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาล   

      11.  ร้อยตรีมนัส       แย้มมาลี       สมาชิกสภาเทศบาล               

      12.  ร้อยตรีสุรชัย     เกษมโศธน์       สมาชิกสภาเทศบาล 

      13.  นางสาวปุญญิศา สุขดี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว    

   ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1. นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง   

       2. นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       3. นายเดชา  พุ่มพวง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

       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. นางชลธิชา  ฑติะล าพูน  พนักงานวิทยุ 

      10. นางสาวอาริยา เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

      11. นางสาวพิมานมาศ นพมาฒ  ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 

        /12. นายไตรรงค์ฯ..... 
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      12. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

      13. จา่สิบเอกอดุลย์ อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

      14. นางนิภา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

      15. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      16. นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

      17. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

      18. นายกาญจนเดช เฉยไธสง  นักศึกษาฝกึงาน 

      19. นายนพเก้า  ขันธ์ก าเนิด  นักศึกษาฝกึงาน 

      20. นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 
 

เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายแทน   โหรา   ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน 

ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว กล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบ 

วาระดังตอ่ไปนี้  
      

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2563   ซึ่งจะด าเนินการประชุม

ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ 

           สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2563 

 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไข 

เพิ่มเติม หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  3  สิงหาคม  2563 

 

 

          /ที่ประชุม....... 
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ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน  

9 คน  (1.นายจรีศักดิ์     ม่วงสุข    2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล   สามัคคีธรรม   

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

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

ระเบียบวาระที่    3 เรื่อง เรื่องด่วน  

ประธานสภาฯ   วาระนีไ้ม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องดว่นแต่อย่างใด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง   ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีค้างพิจารณา 

ประธานสภาฯ      วาระที่ 4 เป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา ขอเชิญ

เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับหลักการในวาระที่ 1 ของ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีการ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ  

ในวันที่  4 , 5 และ  6 สิงหาคม 2563 รวม 27 ช่ัวโมง โดยประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติประจ าสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้แจ้งมายังประธานสภาว่าไม่มสีมาชิก 

สภาเทศบาลท่านใดยื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแตอ่ย่างใด ซึ่งทางสภา 

เทศบาลได้แจง้เป็นหนังสอืใหส้มาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้วนัน้  

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอมติที่ประชุมในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่  2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรอืไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระที่ 2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 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) 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัตริ่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบในการอนุมัติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ 

 

           /ที่ประชุม....... 
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ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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) 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลได้อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสามวาระเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ปลัดเทศบาล   ในฐานะผูป้ฏิบัติงาน ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มมีตอินุมัติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อสภา 

เทศบาลมมีตเิห็นชอบในการอนุมัตริ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว โดยระเบียบทางเทศบาลจะต้องสง่ร่างเทศบัญญัติ 

ทีไ่ด้รับการอนุมัตจิากสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 

กรณีเป็นเทศบาลต าบล  ซึ่งหากได้รับอนุมัติแล้วเทศบาลจะต้องท าการประกาศใช้ 

เทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าว  โดยมีผลตัง้แตว่ันที่  1 ตุลาคม  2563  ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2564  
 

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ  ขอปรึกษาสภาเรื่องเก็บค่าขยะของเทศบาล ซึ่งเก็บในอัตราเดือนละสบิบาท 

 เดิมเคยเก็บสองเดือนครัง้ และปัจจุบันก็ยังคงเก็บในอัตราเดือนละสบิบาทเท่าเดิม 

 ซึ่งถ้าจะเก็บในอัตราเพิ่มขึ้น จะต้องตราเป็นเทศบัญญัติ และเพื่อเป็นการประหยัด 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ใบเสร็จรับเงนิ  เทศบาลได้ด าเนนิการปรับการเก็บค่าขยะจาก 

สองเดือนครัง้เป็นสามเดือนครัง้และสี่เดือนครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ 

 ขอปรึกษาสภาแหง่นี้วา่ จะขอเก็บค่าขยะเป็นหกเดือนครั้งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน 

 การจัดซือ้ใบเสร็จรับเงนิ  โดยจะเก็บเพิ่มจากเดิมที่เก็บสี่เดือนครัง้จ านวนสี่สิบบาท 

 เป็นเก็บหกเดือนครั้งจ านวนหกสิบบาท  จึงขออนุญาตน าเรียนปรึกษาในฐานะปลัด 

 เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาฯ   ส าหรับเรื่องการเก็บค่าขยะ ปรับเป็นเก็บปีละสองครั้ง คือ หกเดือนครั้งในจ านวน 

หกสิบบาท  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกมีขอ้เสนอแนะหรอืข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมในการ 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเก็บค่าขยะของเทศบาลโดยจะเก็บเพิ่มจากเดิมที่เก็บ 

   สี่เดือนครัง้จ านวนสี่สิบบาท เป็นเก็บหกเดือนครั้งจ านวนหกสิบบาท 

        /ประธานสภาฯ....... 
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ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบในการเก็บค่าขยะของ 

   เทศบาลโดยจะเก็บเพิ่มจากเดิมที่เก็บสี่เดือนครัง้จ านวนสี่สิบบาท เป็นเก็บหกเดือน 

   ครั้งจ านวนหกสิบบาท จ านวน 9 คน (1.นายจรีศักดิ์ 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)  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญนายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามเรื่องการจัดงานวันที่ 12 สงิหาคม ตามที่ปลัดได้แจ้งไว้ 

   คืองานในช่วงเย็นต้องรอหนังสอืสั่งการ  ขอสอบถามว่าช่วงเช้าจะมีงานรว่มกับทาง 

   วัดศรีอุปลารามหรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องการจัดงานช่วงเช้า  ขออนุญาตรับเรื่องไว้และจะประสานงานกับ 

  ทางวัดศรอีุปลารามก่อน แล้วจะแจง้ให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง  เนื่องจากยังอยู่ในช่วง 

โควิด 19  ไม่ทราบว่าทางวัดสามารถจัดงานท าบุญได้หรอืไม่ 

นายวีระศักดิ์ฯ   ขออนุญาตแจ้งเรื่องการออกใบเสร็จค่าน้ าประปาของเทศบาล  ได้รับแจง้จาก 

   ชาวบ้านว่า  อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบช่วยตรวจสอบใบเสร็จให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วย 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตรับเรื่องไว้และจะก าชับเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง ใหต้รวจสอบใบเสร็จ 

ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนน าออกไปเก็บค่าน้ าประปาต่อไป 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญร้อยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   ขออนุญาตแจ้งเรื่องน้ าประปา มีชาวบ้านแจ้งว่าไม่ใช่หน้าฝนน้ าก็ขุ่น ที่บริเวณ 

หมู ่8 และหมู่ 3 บางครั้งซักผ้าไม่ได้เลย  ไม่รูว้่าเกี่ยวกับท่อเก่าหรอืไม่  โดยเฉพาะ 

ช่วงเช้าน้ าแดงมากซึ่งในช่วงดังกล่าวไม่มีน้ าหลาก  ฝากให้ช่วยดูแลแก้ไขหรอือาจช่วย

ล้างหัวแกะและไล่น้ าเพื่อให้น้ าสะอาดขึน้ แตส่ าหรับเครื่องกรองน้ าของเราน่าจะดีและ

มีประสิทธิภาพกว่าที่อื่นแล้ว  ซึ่งปัญหาน้ าขุ่นน่าจะมาจากท่อเก่ามากกว่า 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องกรณีน้ าประปาขุ่น  ทีบ่้านปลัดก็ขุ่น สว่นใหญ่ที่มีปัญหาน้ าขุ่น 

จะเป็นบริเวณบ้านจัดสรร  แตถ่้าในบริเวณตลาดซึ่งอยู่ใกล้ถังผลิตประปาจะไม่มี 

ปัญหาน้ าขุ่น สาเหตุที่บริเวณบ้านจัดสรรน้ าขุ่นน่าจะเกิดจากท่อน้ าซึ่งเป็นเหล็กเพราะ 

บ้านจัดสรรมีทั้งท่อเหล็กและท่าพีวีซีปนกันซึ่งมีระยะเวลาที่ใชแ้ล้วประมาณ 16 ปี 

ซึ่งจะด าเนินการแก้ไข ควรจะต้องไล่น้ าล้างท่อใหม่ ขอน้อมรับผิดในเรื่องน้ าสกปรก 

และอีกสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากกรณีท่อแตกแล้วปิดน้ าเพื่อท าการซ่อมท่อ พอเปิดน้ า 

ครั้งแรกน้ าจะขุ่น  สรุปสาเหตุที่ท าให้น้ าขุ่น มี 2 กรณี คือ 1.เกิดจากท่อเก่าที่เป็น 

เหล็กจะต้องมกีารเปลี่ยนถ่ายท่อประปา  และ 2. กระบวนการจัดการน้ าประปา 

ยังไม่ดีเท่าที่ควร และทางเทศบาลได้ด าเนนิการล้างหัวแกะและไล่ท่อน้ าเพื่อให้น้ าใส 

ตลอด  ขออนุญาตกราบน าเรียน 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ  ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนี้และขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   09.30  น. 
 

 

(ลงช่ือ)      ผู้จดรายงานการประชุม        

   (นางชฎารัตน ์   คงทน)            

               หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

(ลงช่ือ)      ผูต้รวจรายงานการประชุม 

   (นางสาวปุญญิศา   สุขดี)            

     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ     ชนะเลิศ) 

 

(ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นางมลตา     ชัยเจรญิ) 

 

 

 

 

 

          (นายแทน   โหรา) 

                         ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

       


