
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันพุธที่   4 พฤศจกิายน  2563   เวลา 09.00น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 3) 

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

          ผู้มาประชุม 

      ล าดับที ่  ชื่อ  -  สกุล    ต าแหน่ง 

        1.  นายแทน       โหรา        ประธานสภาเทศบาล 

        2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์            รองประธานสภาเทศบาล     

        3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

        4.  นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข        สมาชิกสภาเทศบาล           

        5.  นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล 

        6.  นายวิศาล         สามัคคีธรรม         สมาชิกสภาเทศบาล              

        7.  นางมลตา   ชัยเจรญิ       สมาชิกสภาเทศบาล              

        8.  นายมานพ        ชนะเลิศ        สมาชิกสภาเทศบาล 

        9.   นายต้น  วงษ์เพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล 

      10.  จ่าสิบเอกสมศักดิ์    ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาล   

      11.  ร้อยตรีมนัส       แย้มมาลี       สมาชิกสภาเทศบาล               

      12.  ร้อยตรีสุรชัย     เกษมโศธน์       สมาชิกสภาเทศบาล 

      13.  นางสาวปุญญิศา สุขดี   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว    

   ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1. นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง   

       2. นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       3. นายเดชา  พุ่มพวง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

       4. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภูสุ่วรรณ์  หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

       5. นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       6. นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

       7. นางสาวอัญชลี           จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ         

       8. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

       9. นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

      10. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      11. นางอ าพร  สีลับขวา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 

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

      13. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

      14. นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

      15. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

      16. จา่สิบเอกอดุลย์ อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

      17. นางจีรวรรณ  กองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

      18. นางชฎารัตน์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

      19. นางสาวอภญิญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

      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 4 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่  4 พฤศจิกายน  2563   ซึ่งจะด าเนินการ

ประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ 

           สมยัที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  2563 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 ลงวันที่  7 สงิหาคม  2563  

 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไข 

เพิ่มเติม หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2563 

 

             /ที่ประชุม..... 
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ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน  

9 คน  (1.นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข    2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3.นายวิศาล  

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

วงษ์เพ็ชร    7.จ.ส.อ.สมศักดิ์   ชมวงษ์   8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี   และ  

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่     3   เรื่อง   การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าที่ดิน 

         และสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจา่ยเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่

    หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขอเชิญ 

  เลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว รองประธานสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

ด้วยสภาเทศบาลได้รับเรื่องจากเทศบาลต าบลหนองบัวว่ามีความประสงค์ที่จะโอน 

งบประมาณรายจา่ยเพื่อตัง้จา่ยรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมูบ่้าน 

บัวหลวง หมูท่ี่ 3 งบประมาณ  86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิม่เติม  ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น  ซึ่งทางสภาเทศบาลได้พิจารณาแล้วเป็นอ านาจของสภาเทศบาล จึงได้น า

เรื่องนีเ้ข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย

รายการใหม่   จงึขอน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ปลัดชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  รองประธานสภาเทศบาล 

   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวผูท้รงเกียรติทุกท่าน  จากที่ทางเลขานุการ 

สภาได้ ชี้แจงระเบียบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่         

โดยเทศบาลมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณตั้งจ่าย  

   รายการใหม่  เนือ่งจากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางสภาได้อนุมัตใินการ 

       /ตั้งงบประมาณ.... 
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ตั้งงบประมาณไว้บริเวณหมู่บ้านบัวหลวง ซึ่งได้ท าการจัดซือ้จัดจา้งแตไ่ม่มีผูร้ับจ้าง 

และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งถึงสามครั้งจึงได้ผูร้ับจ้าง วงเงินในการท าสัญญา 

เป็นจ านวนเงิน 582,000.- บาท  และสัญญาจ้างได้ข้ามปีมาถึงเดือนตุลาคม 

และในส่วนของระเบียบกันเงนิ ได้ท าการกันเงินไว้เรยีบร้อยแลว้ แต่ปรากฏว่า 

หลังจากที่ได้ท าการก่อสร้างเรื่อยมาได้พบปัญหาโดยได้รับรายงานจากกองช่างและ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างแจง้ว่า  มีตาน้ าผุดขึ้นมาบริเวณที่ขดุลงไปท าให้น้ า 

ไม่สามารถระบายได้  จงึได้ท าการปรึกษากับทางผูอ้ านวยการกองช่างพบว่า วิธีแก้ 

ที่จะสามารถท าให้น้ าระบายได้ คือ ต้องท าโครงการเพิ่มอีกเพื่อให้น้ ามีทางเดินไปได้ 

ซึ่งทางกองช่างได้ท าโครงการและประมาณการราคาเสนอมา  ได้แก่ โครงการ 

วางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านบัวหลวง  หมู่ที่ 3 ท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 52 เมตร  ตามแบบ 

ที่เทศบาลก าหนด  งบประมาณ  86,000.- บาท รายละเอียดการด าเนินการ 

ตามแผนผังรายละเอียดโครงการที่ได้แจกใหก้ับทุกท่านแล้ว   ขอให้ทาง 

ผูอ้ านวยการกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงตอ่สภา 

นายบรรเทิงฯ  โครงการเดิมขณะด าเนินการพบปัญหาคอื ขุดลงไป 1 เมตรเจอน้ าซับ  

ผูอ้ านวยการกองช่าง น้ าผุดออกมา ท าให้ดินทลายลงเนือ่งจากดินบริเวณนั้นเป็นดินทราย ช่วงแรก 

ให้ผู้รับเหมาท าการกลบ  ช่วงหลังให้ย้ายที่ขุดใหมห่่างไปอีกประมาณ 10 เมตร  

ก็ยังเจอน้ าผุดขึ้นมาเหมอืนเดิม คือโครงการเดิมเราท าตั้งแต่ซอย 4 เทลาดเอียง 

มาด้านหลังแล้ววนมาอีกซอยหนึ่ง ซึ่งระดับของท่อจะวางลึกลงเรื่อยๆ พอขุดเจอ 

น้ าผุดขึ้นมาไม่สามารถด าเนินการตอ่ได้  คณะกรรมการและช่างจงึมีมติให้เปลี่ยน 

แนวใหม่เป็นซอย 5 ซึ่งเป็นซอยที่ถัดจากซอย 4  ท าจากท้ายซอยเทลาดเอียง 

มาด้านหน้าของถนนเข้าหมู่บ้านบัวหลวง   ซึ่งมีท่อระบายน้ าจุดเดิมอยู่ฝ่ังตรงข้าม 

จุดเดียว  ในอนาคตหากจะเปิดอีกซอยหนึ่งก็จะรับช่วงกับท่อนี้ และโครงการใหม่ 

อยากให้ซอย 4 ไปเชื่อมกับท่อระบายน้ าเดิม เพื่อข้ามไปเชื่อมตอ่กับท่อระบายน้ า 

ใหม่ที่ก าลังด าเนินการ หากไม่ท าโครงการใหม่จะไม่มีทางเดินของน้ า  ในอนาคต 

หากมีงบประมาณเพิ่มในหมู่บ้านบัวหลวงก็สามารถตัดถนนและเชื่อมต่อท่อนี้ได้ 

ปลัดเทศบาล   จากที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงเป็นเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง 

   ด าเนนิการโอนงบประมาณดังกล่าว  และจากการตรวจสอบแล้วพบว่าโครงการนี้ 

มีอยู่ในแผนพัฒนาของเทศบาล  สามารถด าเนินการได้  ในวันนีจ้ึงขอความ 

อนุเคราะห์จากสภาเทศบาลในการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   

งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    /โครงการ.... 
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โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้านบัวหลวง หมู่ที่ 3 ท่อ ค.ส.ล ขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล ความยาวรวม  52 เมตร 

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด สถานที่ก่อสรา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว  งบประมาณ 

ทั้งสิน้  86,000.-บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณจาก 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝา่ย 

การเมอืง)  ประเภทเงินเดอืนนายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ 725,760.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 725,760.- บาท ขอโอนลด 86,000.- บาท  

ท าให้มงีบประมาณคงเหลอืหลังโอน  639,760.- บาท ขออนุญาตกราบน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนตั้งจา่ยรายการใหม่  หมวด 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมูบ่้านบัวหลวง หมู่ที่ 3  

งบประมาณ ทั้งสิน้  86,000.-  บาท  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือ 

ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อสงสัยเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ซักถามหรอืข้อสงสัยเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมสภา  

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน    

งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  

โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้านบัวหลวง  หมูท่ี่ 3 ท่อ ค.ส.ล  

ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  0.40 เมตร  พร้อมบอ่พัก ค.ส.ล  ความยาวรวม  52 เมตร ตามแบบ 

ที่เทศบาลก าหนด สถานที่ก่อสรา้ง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว  งบประมาณทั้งสิน้ 

86,000.-  บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติให้โอนตั้งจา่ยรายการใหม่ แผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้าน 

บัวหลวง  หมูท่ี่ 3 ท่อ ค.ส.ล ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง  0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก  

ค.ส.ล ความยาวรวม  52 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด สถานที่ก่อสรา้ง  

หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองบัว  งบประมาณทั้งสิ้น  86,000.-  บาท (แปดหมื่นหกพัน- 

บาทถ้วน) 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.ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

          /ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่   4 เรื่อง   การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 

    และการปรกึษาของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ     วาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ขอเชญิเลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภา  เนื่องด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับหนังสือจากส านักงานส่งเสริมการ 

 ปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ กจ 0023.6/ 1194  ลงวันที่ 23 กันยายน   

2563 เรื่อง การใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการ 

   ของชุมชนท้องถิ่นและมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมือง 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง โดยในหนังสือสั่งการให้องค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้   

1.น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

พัฒนาการเมอืงและการมสี่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการตาม 

ความเหมาะสม   

2.ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการ 

   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 117 

   วรรคสี่  โดยใหส้ภาท้องถิ่นดังกล่าวก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชน 

   เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  รวมทั้งขอความรว่มมอืองค์กร 

   ปกครองสว่นท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

   และผลการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร 

   ในการปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ได้มีการจัดส่งร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน 

   เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ไปพร้อมกับ 

   หนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  ด้วยสภาเทศบาลต าบล 

   หนองบัว ได้พิจารณาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  

4 พฤศจกิายน 2563 ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 

และการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ 

แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ผูป้ระสงค์จะเข้าฟังการประชุมตอ้งท าหนังสอืขออนุญาตเข้าฟังการ 

ประชุมและลงลายมือชื่อผูข้อเข้าฟังการประชุมยื่นตอ่ประธานสภาเทศบาลต าบล 

หนองบัวเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหนา้ก่อนวันประชุมสภาเทศบาลต าบล 

     /หนองบัว.... 
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หนองบัวไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วใหผู้ป้ระสงค์เข้าฟังการ 

ประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

 กรณีที่มผีูข้อเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจใหผู้แ้ทนของหมู่คณะนั้น  เป็นผู้ 

ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนีต้้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผูท้ี่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

    กรณีที่มปีระชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและ 

ไม่สามารถจัดใหป้ระชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมดให้ประธานสภาเทศบาล 

   ต าบลหนองบัวพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรอืคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่ 

   เห็นสมควร หรอือาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกหอ้งประชุมหรอื 

   ในบริเวณใกล้เคียง  โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

    ข้อ 2 ผูเ้ข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) แตง่กายสุภาพเรียบร้อย 

(2) นั่งหรอือยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 

(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้ 

เสื่อมเสียเกียรตขิองที่ประชุม หรอืก่อกวนความสงบเรียบร้อย  ไม่พูดจา  สนทนา  

ส่งเสียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(4) ไม่ใช้เครื่องมอืสื่อสาร  อุปกรณ์ถ่ายภาพ  บันทึกเสียง วิทยุ เทป 

หรอือุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

(5) ไม่น าอาวุธหรอืสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 

(6) ไม่น าอาหารหรอืเครื่องดื่มเข้าไปหรอืรับประทานในห้องประชุม 

ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบล 

(7) หนองบัวที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ  3  ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัวด าเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดท าแบบค ารอ้งขอเข้าฟังการประชุมไว้ เพื่ออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 

(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาล 

ต าบลหนองบัวพิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

(3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความ 

เหมาะสม   

ซึ่งในการด าเนินการตามหนังสอืสั่งการ จะมีขอ้ที่ 4 สภาเทศบาลสามารถแก้ไข 

   เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้  ทางสภาเทศบาลต าบลหนองบัวจึงมีความประสงค์จะให้ 

   ทางสภาได้พิจารณาระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 

   ของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  และเมื่อสภาได้ท าการพิจารณาและเห็นชอบตาม 

/ระเบียบ.... 
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   ระเบียบแล้ว ทางประธานสภาเทศบาลจะท าการประกาศใชเ้พื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 

   และสามารถเข้ารับฟังการประชุมของสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

ในการให้ความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 

การปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลหนองบัว   

ที่ประชุม   รับทราบ จ านวน 9 คน  (1.นายจีรศักดิ์     ม่วงสุข    2.นายวีระศักดิ์   

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

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

แย้มมาลี   และ 9.รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ  ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการด าเนินการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุง เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

สายเทศบาล 13 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.32-013 บ้านตลิ่งแดง หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองบัว  กว้าง 5 เมตร  ยาว  882 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 4,410 ตารางเมตร งบประมาณ  1,690,000.- บาท (หนึ่งลา้น- 

หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งโครงการนีอ้ยู่ในขั้นตอนการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง 

 โครงการที่ 2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บริเวณภายในหมูบ่้าน 

สวนพฤกษา บ้านหว้ยหอยกาบ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว งบประมาณ 1,420,000.- บาท  

(หนึ่งบ้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โครงการนีอ้ยู่ในระหวา่งการขอแก้ไข 

แบบแปลนเนื่องจากย้ายจุดที่ด าเนินการ 

 โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสวนสาธารณะริมแมน่้ า 

แควใหญ่ หมู่ที่ 3 กว้าง 7 เมตร ยาว 245 เมตร งานปูพื้นทางเข้า จ านวน 661  

ตารางเมตร   งบประมาณ  5,156,000.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน-

บาทถ้วน)  โครงการนี้อยู่ระหว่างการขอแก้ไขจากทางเข้า เป็นทางเท้า เนื่องจากกรม

พิมพ์เป็นทางเข้า แต่ตามแบบของเทศบาลเป็นทางเท้า  โดยขออนุมัติจากผู้วา่ราชการ

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

/โครงการที่ 4... 
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 โครงการที่  4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  บริเวณริมทางหลวง

หมายเลข 3199 (ก่อนถึงกรมทหารราบที่ 29 ถึงถนนเทศบาล 7) แบบบาดาล 

ขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 2,3,8 งบประมาณ 8,130,000.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสน- 

สามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ด าเนนิการทางฝัง่ซ้ายตั้งแต่ปากทางบริเวณร้านเพนียด 

ถึงครัวร่มเย็น และจากซอยบุญโกมล ไปถึงซอยวิลล่า 55 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ได้รับงบประมาณโครงการนี้มาด าเนินการจนสุดเขตกองพลทหารราบที่ 9 

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับอนุมัตมิาซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้ว  

จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยกรมแจ้งว่าหากจะเปลี่ยนแปลงโครงการ ต้องเป็น 

งบประมาณเดิม พืน้ที่เดิม คือ บริเวณหมู่ที่ 2,3 และ 8  โดยท าการเปลี่ยนขนาดท่อ 

จากเดิม 12 นิว้ เป็น 8,6 และ 4 นิ้ว รายละเอียดตามแผนผังที่แจกใหทุ้กท่าน  

ซึ่งพื้นที่ด าเนินการครอบคลุมถึงซอยบ้านแบบและซอยบัวรินด้วย  วันนี้จึงขออนุมัติ

สภาขอเปลี่ยนแปลงโครงการหมู่บ้านบัวหลวงที่ยังเหลือ และต่อไปหากมีเงินเหลือ

จากโครงการใดจะน ามาท าที่หมู่บ้านบัวหลวง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่   

เชญิร้อยตรมีนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

   สภาเทศบาลต าบลหนองบัวทุกท่าน ดูจากแผนผังใช่จากหลังเป็ดปราโมทย์ 

อ้อมถนนมาใช่หรือไม่  และตรงซอยวัวลาน 

 

         

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่มที่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ  ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ในวันนีแ้ละขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   10.45  น. 
 

 

(ลงช่ือ)      ผู้จดรายงานการประชุม        

   (นางชฎารัตน ์   คงทน)            

               หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

(ลงช่ือ)      ผูต้รวจรายงานการประชุม 



   (นางสาวปุญญิศา   สุขดี)            

     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ     ชนะเลิศ) 

 
 

(ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 
 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นางมลตา     ชัยเจรญิ) 

 

 

 

          (นายแทน   โหรา) 

                         ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

       


