
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  2  ประจ าป ี พ.ศ. 2563 

วันอังคารท่ี  1 ธันวาคม   2563  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1) 

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

 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที่    ชือ่  -  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. นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       2. นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       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. นางเพียงเนตร   สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

     10. นายวัชรพงษ์  โพธิ์ศร ี   นายช่างโยธาช านาญงาน 

              /11. นางนภิา..... 
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     11. นางนภิา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน  

     12. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

     13.  นางชฎารัตน์  คงทน   หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

     14. นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 

     15. นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

        เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

ประธานสภาฯ   ขอสวัสดีผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ 

วาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไว้ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม  

2563  และในวันนี้ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 ซึ่งจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  

  สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

ประธานสภาฯ  ตามที่เลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  

 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2563 

 เวลา 09.00 น. ใหก้ับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ มที่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม 

 หรอืตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชกิสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   

สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563 

ทีป่ระชุม  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.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

 

         /ระเบียบวาระที่ 3.... 
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ระเบียบวาระที่   3 เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

            พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 

ประธานสภาฯ   ส าหรับระเบียบวาระที่  4  เรื่อง การรายงานผลการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงาน

ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2563 เชิญเลขานุการสภา 

เลขานุการสภา   ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจง้จากงานวิเคราะหน์โยบายและแผน มีความประสงค์ 

จะน าเรื่องการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 

30 กันยายน 2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ  29 (3) ก าหนดว่า  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  สภาเทศบาลต าบลหนองบัวพิจารณา

แล้ว เห็นควร 

น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการดังกล่าว 

ประธานสภาฯ   ขอให้ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียดการรายงานผลการตดิตามและ 

   ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ผลการ 

   ด าเนนิงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอเชิญ 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา 

   ผูท้รงเกียรติทุกท่าน จากที่ทางเลขานุการสภาได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้ว ต่อไปในฐานะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  ขออนุญาตชี้แจงว่า ในวันที่ 24 พฤศจกิายน 

2563 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งตามระเบียบระบุไว้วา่จะต้องท าการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลโดยคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลใหแ้ล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งได้น าเข้าที่ประชุม 

        /คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ในวันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 เวลา 11.00 น.  

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมมีติรับทราบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดังกล่าวแล้วเช่นกัน  ในวันนีอ้ยู่ในขั้นตอนผูบ้ริหารเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อรับทราบ   

จงึเสนอการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตั้งแตว่ันที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลหนองบัวต่อสภาเทศบาลเพื่อทราบ รายละเอียดตาม

เอกสารที่แจกใหก้ับทุกท่านแลว้  ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องการรายงานผลการตดิตามและประเมินผล 

  แผนพัฒนาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการด าเนนิงานตั้งแต่วันที่  

1 ตุลาคม  พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแลว้  มีสมาชิกท่านใด 

  มีขอ้สงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม  ขอมตทิี่ประชุมสภา 

ในการรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2562  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563        

ที่ประชุม   มีมตริับทราบการรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   เทศบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 

   2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน  9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   

2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   3. นายวิศาล สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจรญิ   

5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์  7.นายต้น  วงษ์เพ็ชร   

8.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

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

        เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

ประธานสภาฯ  วาระนีเ้ป็นการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ของเทศบาลต าบลหนองบัว  เชิญปลัดเทศบาลชีแ้จงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ได้มีการประกาศใชเ้รียบร้อยแล้ว  แตถ่้ากรณีที่มคีวามจ าเป็น 

และตรวจสอบแล้วว่ามีงบประมาณ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มเติม  

                   /ระเบียบการ.... 
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ระเบียบการจัดท าแผนเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. ตอ้งมีการจัดท าประชาคม 2.ผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  3. ประกาศใช้แผน หลังจากนั้นก็จะด าเนินการตาม

โครงการได้ ซึ่งเทศบาลได้รับหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

กาญจนบุรี ดว่นที่สุด ที่ กจ 00.23.3/ว 7280 ลงวันที่ 17 เมษายน  2563 เรื่อง 

แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย  ดังนั้น จึงยกเว้นไม่ตอ้งด าเนินการประชาคมท้องถิ่น  

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ของ

เทศบาลต าบลหนองบัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืสั่งการดังกล่าว  ซึ่งทางเลขานุการ 

ได้แจกเอกสารใหก้ับทุกท่านแลว้ จ านวนโครงการที่ทางคณะท างานได้พิจารณาแล้ว 

ว่ามีความจ าเป็นเร่งดว่นที่จะต้องน าเข้าแผน ทั้งหมด 9 โครงการ  ซึ่งหลักการของการ

เพิ่มเติมแผน คอื 1.มงีบประมาณที่จะด าเนินการ  2.มีการด าเนินการเกิดขึ้น  ซึ่ง

กระบวนการนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนการจัดท างบประมาณ  ซึ่งกองช่างได้ท าการส ารวจ 

ตามความจ าเป็นเร่งด่วน  ประกอบด้วย โครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 6 คอืความ

ประสงค์ของสภาที่ให้เทศบาลด าเนินการ ในการตดิตั้งขยายเขตระบบจ าหน่ายแ ละ 

ติดตัง้โคมไฟสาธารณะ ซึ่งการด าเนินการก่อนการเบิกจ่ายต้องมีการบรรจุไว้ในแผน 

พัฒนาก่อน และเป็นเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า  ประกอบด้วย 

 1.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

เทศบาล 1/8 ซอย 1/1 และซอย 1/2 หมู่ที่ 1 

 2.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

เทศบาล 13 และถนนสายเทศบาล 15/6 ซอย 1 หมู่ที่ 8 

3.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

เทศบาล 14/1 ซอย 4 หมู่ที่ 8 

4.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

เทศบาล 14/3 หมูท่ี่ 8 

5.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

เทศบาล 14/5 หมูท่ี่ 8 

    /7.โครงการ.... 
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6.โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนภายใน 

หมูบ่้านสานฝัน หมู่ที่ 8 

7.โครงการปรับปรุงฝายเก็บกักน้ า   หมู่ที่ 1 

    8. โครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเช่ือมต่อท่อ 

ระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ าประปาแห่งใหม ่ หมูท่ี่ 8 

 9. โครงการปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมีในการผลติน้ าประปา โรงผลติน้ า 

ประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8 

ส าหรับโครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 6 งบประมาณในการด าเนินการโดย

หลักการไม่ตอ้งโอนโดยสภาเนื่องจากไม่ได้อยู่ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง แต่ต้องท า

การเพิ่มเติมแผน  โดยงบประมาณในการด าเนินการได้มาจากการส ารวจและประมาณ

การจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 โครงการ และจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า จ านวน 2 โครงการ และก่อนการโอนงบประมาณต้อง

น าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลก่อน  ซึ่งโครงการที่ 1-6 เป็นการเพิ่มเติม

แผน  แตโ่ครงการที่ 7 เป็นการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ซึ่งจะอยู่ในระเบียบ

วาระต่อไป  และโครงการที่ 8 เป็นโครงการก่อสร้างรัว้ ตามที่ทราบกันดีว่าเกิดปัญหา

น้ าท่วมและดินพังทลาย ส่วนโครงการที่ 9 เป็นโครงการเร่งด่วนอีกโครงการหนึ่งคือ

ระบบจา่ยสารเคมีในระบบประปา เนื่องจากทางคณะท างานมองว่า ประปาเทศบาล

ได้รับการส่งมอบมาเป็นเวลา 5-6 ปี และเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีท าให้

เครื่องบางตัวเสื่อมใชง้านไม่ได้ตามปกติ  และไม่สามารถท าการซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้

ตามปกติได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีจ าหนา่ย และในการจัดหาครุภัณฑ์ต้องผา่น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จึงขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  ดังนั้น จึงขอ

ปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมี และขออธิบายเพิ่มเติมว่า  การปรับปรุงคอืปรับปรุงที่มีอยู่

แล้วใหด้ีขึ้น แตก่ารซ่อมแซมคือ มีอยู่แต่ใชง้านไม่ได้ต้องการท าการซ่อมแซมให้สามารถ

ใช้งานได้  และค่าซ่อมแซมไม่อยู่ในหมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งจงึไม่จ าเป็นต้องอยู่ 

ในแผนพัฒนา แตก่ารปรับปรุงจะอยู่ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จงึตอ้งท าการ 

เพิ่มเติมในแผน  ในส่วนค่าครุภัณฑจ์ านวน 1 รายการที่จะขออนุมัติจากสภาในวาระ 

ต่อไป คอื ขอซือ้ปั๊มหอยโข่งในการดูดโคลนและล้างท าความสะอาด ดังนั้น ทั้งหมด  

9 โครงการ ในหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง คณะท างานได้ขออนุมัติคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล  เมื่อวันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว  

และได้มกีารประกาศใชแ้ผนเพิ่มเติม ฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน 

2563  ขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

        /ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรอืมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมในการรับทราบการรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ของเทศบาลต าบลหนองบัว 

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

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

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

ระเบียบวาระที่   5 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ    วาระนีเ้ป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชญิเลขานุการสภา 

เลขานุการสภา  ด้วยสภาเทศบาลได้รับแจง้จากงานวเิคราะหแ์ละนโยบายและแผน  

ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

มาตรา 48 ทศ วรรคห้า  บัญญัติไว้ว่าให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตอ่สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  สภาเทศบาล 

จงึได้น าเรื่องบรรจุในระเบียบวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 

ประธานสภาฯ  ขอให้ปลัดเทศบาลซึ่งปฏิบัติหนา้ที่นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของนายกเทศมนตร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก 

สภาเทศบาลทุกท่าน  ในฐานะปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชีแ้จงต่อสภาว่า ได้ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของนายปัญญา  สัตยกาญจน์  ที่ได้แถลงต่อสภาไว้  เมื่อวันที่  22 

พฤศจกิายน  2554  ซึ่งตามระเบียบไม่ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีไว้ วันนี ้ในฐานะ

ปลัดเทศบาลขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  30 กันยายน  2563  ทั้งหมด 7 ด้าน   

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดท าแผนและงบประมาณ  ประกอบด้วย 

 

          /1.นโยบาย....  
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1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     เป้าหมายของการพัฒนาคือ ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

และครอบคลุมทุกพืน้ที่ ดังนี ้

1. ก่อสรา้งปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า เพื่อรองรับการขยายตัว 

ของชุมชน 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ าให้แก่ประชาชน 

ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3. ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

4. พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร ให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตร 

ได้ตลอดปี ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ชุมชน โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 3 หมู่ที่ 1 

งบประมาณ   จ านวน  280,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

     1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1  

งบประมาณ จ านวน  369,750 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

    1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 2/2  หมู่ที่ 1 

งบประมาณ จ านวน  339,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

    1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4/4  หมูท่ี่ 1 งบประมาณ 

          จ านวน  407,000  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕63 

    1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 11/2  หมูท่ี่ 8 

งบประมาณจ านวน  335,000  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/4  หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ  จ านวน  257,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

                 /1.7 ก่อสร้าง....  
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1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 13/5 หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ  จ านวน 233,000  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

   1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 5 หมู่ที่ 8 

งบประมาณ  จ านวน 403,000  บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

   1.9  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 9   หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ  จ านวน 265,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

    1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 15/6 ซอย 1  หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ  จ านวน  301,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

    1.11 ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างบ้านนายยรรยง  หงษ์ยนต์  หมู่ที่ 8 

งบประมาณ  จ านวน  254,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

    1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 14/1 ซอย 3  หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ จ านวน  280,000 บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่ 

    1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/21 หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ จ านวน  479,000 บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่ 

    1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 4 หมูท่ี่ 1 

งบประมาณ  จ านวน  1,050,000 บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น 

    1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6  หมูท่ี่ 8 

งบประมาณ  จ านวน  1,010,000 บาท จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น 

    1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจ าหมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 

งบประมาณ  จ านวน  148,500 บาท เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

กาญจนบุรี 5  

 

        /1.17 วางท่อ.... 
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    1.17 วางท่อระบายน้ า หมู่บ้านสวนพฤกษา ซอย 5  หมู่ที่ 1  

งบประมาณ  จ านวน  296,,000 บาท เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

1.18 วางท่อระบายน้ า ภายในหมู่บ้านบัวหลวง ซอย 4  หมูท่ี่ 3 

งบประมาณ   จ านวน  582,000 บาท  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบประปา ให้สามารถจ่ายน้ าให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      และเพียงพอ  โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

2.1 ขยายเขตประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนนเทศบาล 

17/3  หมู่ที่ 8 งบประมาณ   จ านวน 167,000 บาท  สภาเทศบาล อนุมัตโิอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2.2 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนน

เทศบาล 6/2   ถึง 6/2 ซอย 1  หมู่ที่ 2 งบประมาณ  จ านวน  287,000 บาท   

สภาเทศบาล อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2.3 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนน 

เทศบาล 15 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน  399,000 บาท  สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2.4 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณริมทางหลวง

หมายเลข 3199  (ก่อนถึงกรมทหารราบที่ 29 ถึงถนนเทศบาล 7) หมู่ที่ 2,3 และ หมู่ 8 

งบประมาณ    จ านวน  4,222,000 บาท เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น 

2.5 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณข้างถนน 

เทศบาล 17  ถึงหมู่บ้านสุขเจริญธรรม หมูท่ี่ 8 งบประมาณ จ านวน  749,000 บาท  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2.6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า กิจการประปา งบประมาณ จ านวน  490,000 บาท   

สภาเทศบาลอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    2.7 จัดซือ้มิเตอร์วัดน้ าประปา งบประมาณ จ านวน  45,000  บาท  

สภาเทศบาล อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม  โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

 

 

        /3.1 ขยายเขต.... 
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3.1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

1/8 ซอย 3 หมู่ที่ 1 งบประมาณ  จ านวน  46,227.21 บาท สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.2 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

2/4 หมูท่ี่ 1 งบประมาณ  จ านวน 62,410.96  บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.3 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนข้างหมูบ่้าน 

สวนพฤกษา หมู่ที่ 1 งบประมาณ  จ านวน 34,833.85  บาท สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.4 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

1/8 หมูท่ี่  2 งบประมาณ  จ านวน 34,563.14  บาท สภาเทศบาล อนุมัติโอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.5 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

8/1 หมูท่ี่ 3 งบประมาณ จ านวน  26,102.65 บาท สภาเทศบาล อนุมัติโอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.6 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

10/3 หมูท่ี่ 3 งบประมาณ  จ านวน 31,746.90  บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.7 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

1/16 จุดที่ 1หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน 15,954.77  บาท สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.8 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

1/16 จุดที่ 2 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ  จ านวน 16,782.95  บาท สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.9 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

10/2 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน 16,782.95  บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.10 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

    13/2 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน 46,298.90  บาท สภาเทศบาล อนุมัติโอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

        /3.11 ขยายเขต.... 
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3.11 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

14/1 ซอย 6 และซอย 7 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ จ านวน 67,130.73  บาท  

สภาเทศบาล อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.12 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

15/1 หมูท่ี่ 8 งบประมาณ  จ านวน 13,888.60  บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.13 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

15/2 หมู่ที่ 8 งบประมาณ จ านวน 21,596.88   บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.14 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

17 หมู่ที่ 8 งบประมาณ   จ านวน 64,028.80  บาท สภาเทศบาล อนุมัติโอน 

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.15 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 

18/5  หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  จ านวน 29,902.22  บาท สภาเทศบาล อนุมัตโิอน

งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3.16 ขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล  

14/1 ซอย 7 หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน 31,296.43  บาท สภาเทศบาล  

อนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4. พัฒนาปรับปรุงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร ให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้ตลอดปี 

       โดยด าเนินการโครงการดังนี้ 

4.1 จา่ยค่ากระแสไฟฟ้า ใหแ้ก่สถานีสูบน้ า ดว้ยไฟฟ้าบ้านหนองบัว ๑  

และบ้านหนองบัว 2 เพื่อผลิตน้ า ส่งไปยังคลองส่งน้ า ใหแ้ก่เกษตรกรได้มนี้ าใช้อย่าง 

เพียงพอ งบประมาณ  จ านวน  1,206,052.87  บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว ๑ และบ้าน 

หนองบัว  ๒  โดยจัดซือ้เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ส าหรับใช้ในสถานีสูบน้ า  ซ่อมเครื่องสูบน้ า ตลอดปีงบประมาณ งบประมาณ  จ านวน  

240,306.- บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

           /2.นโยบาย.... 
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2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนมกีารรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ มีการผลติการเพิ่มมูลค่าของสนิค้าเกิดการหมุนเวียนของเงินและ 

การสรา้งงานในชุมชน 

1. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้                     

เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมสีุข 

    3. พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน  

โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็น

ชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ได้

ด าเนนิการ เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19)    

2. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่ม

อาชีพต่างๆ  ให้เกิดเป็นชุมชนอยู่ดีมสีุข  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

    เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 

โดยผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ได้ 

   ด าเนนิการ เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     (COVID-19)    

3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม 

         เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแล 

ตัวเองได้ในขั้นพื้นฐาน และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

         1. สง่เสริมสนับสนุนสวัสดิการ และจ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ      

ผูต้ิดเชือ้เอดส์ และดูแลผูย้ากไร้ เด็กถูกทอดทิง้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

         2.  จัดหนว่ยบริการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ 

ประชาชนในพื้นที่ 

         3. จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ  

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณใ์ห้แก่ ประชาชนกลุ่มต่างๆ  

            /4.ส่งเสริม... 
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      4. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ และจา่ยเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  

ผูต้ิดเชือ้เอดส์ และดูแลผูย้ากไร้ เด็กถูกทอดทิง้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยด าเนินการ 

ในโครงการดังนี้ 

1.1  จา่ยเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ  งบประมาณจ านวน  6,343,500  บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

1.2 จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์   งบประมาณจ านวน  60,000  บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

1.3 จา่ยเบีย้ยังชีพคนพิการ   งบประมาณจ านวน 2,256,800  บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

     1.4 โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ จ านวน  30,920  บาท  จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.5  การดูแลผูย้ากไร้ 

1) จัดหาอาหารน าไปมอบใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่มภีาวะยากล าบากในพืน้ที่

เขตเทศบาล  โดยพนักงานเทศบาลเป็นผู้น าอาหารไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มภีาวะ

ยากล าบาก เป็นประจ าทุกวัน จ านวน 2 ราย ได้แก่นางเปีย ไม่มนีามสกุล อาศัยอยู่ 

หมูท่ี่ 8 และนางทองหล่อ หมากดิบ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัว  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

                              2) จัดส่งผูสู้งอายุเข้ารับการสงเคราะห ์ในสถานสงเคราะหค์นชรา  

โดยเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  

จัดส่งผูสู้งอายุเข้ารับการสงเคราะหใ์นสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี  

(หลวงพ่อล าใยอุปถัมภ์) เนื่องจากไม่มีผูดู้แลและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

จ านวน 1 ราย คือ นางสาวกอบกุล นยิมรัตน์ อายุ 86 ปี อยู่หมู่ที่ 2  ต าบลหนองบัว  

ซึ่งองค์การบริหารส่วนกาญจนบุรี แจ้งรับตัวผูสู้งอายุไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 

มิถุนายน 2563  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่  

   จัดเจ้าหน้าที่ออกพืน้ที่ตั้งจุดรับบริการเก็บค่าน้ าประปา ในพืน้ที่หมูบ่้านชุมชนต่างๆ  

เวลานอกราชการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน อย่างต่อเนื่อง  ไม่ได้เบิก

งบประมาณ 

        /3.จัดอบรม.... 



- 15 - 

3. จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน

ความรูแ้ละประสบการณใ์ห้แก่ กลุ่มต่างๆ    

3.1 โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภบิาลอาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการร้านค้า แผงลอย 

จ าหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 

2563 น าผูเ้ข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัด 

นครนายกและจังหวัดพระนครศรอียุธยา งบประมาณ  จ านวน 164,420 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.2 โครงการอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  วันที่ 27 มกราคม 2563 จัดอบรมให้ความรู้ 

แก่ผู้สูงอายุ และวันที่ 31 มกราคม 2563 น าผู้สูงอายุเข้าศกึษาดูงาน ณ จังหวัด 

สิงหบ์ุรี และจังหวัดอ่างทอง  งบประมาณ จ านวน 115,710 บาท จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  เทศบาลต าบลหนองบัว 

จัดส่งผูสู้งอายุในเขตเทศบาล จ านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพ 

ชีวติผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดกาญจนบุรี มีการฝกึอบรมและทัศนศกึษา 

ดูงาน ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม ่จังหวัดล าพูนและ 

จังหวัดตาก ไม่ได้เบิกงบประมาณ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผูจ้ัด) 

     3.4 โครงการอบรมค้นหาพัฒนาแกนน าสู่การจัดตั้งชมรมผูสู้งอายุ 

เทศบาลต าบลหนองบัว  มีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูสู้งอายุ เกี่ยวกับการจัดตัง้ชมรม 

ผูสู้งอายุ การค้นหาแกนน าและคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ วิทยากรจาก 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ  จ านวน 16,800 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.5 โครงการทัศนศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 น าเด็กจากศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองบัวไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรก์องพล 

ทหารราบ ที่ 9 (ค่ายสุรสีห)์ และสวนสันติภาพชินโตะ ต าบลลาดหญ้า งบประมาณ 

จ านวน 1,650 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

 

        /3.6 โครงการ... 
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3.6 โครงการอบรมและสัมมนาทัศนศกึษาดูงานบุคลากร เทศบาล

ต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด าเนินการอบรมวิชาการ เมื่อวันที่ 

13 - 14 มกราคม 2563 ณ หอ้งประชุมส านักงานเทศบาล และเดินทางไปทัศนศึกษา

ดูงาน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563  ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดล าพูน และจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ  จ านวน 128,700 บาท จาก 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญ 

                            มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชว่งเทศกาลวันส าคัญ  

เชน่เทศกาลวันขึ้นปีใหม ่วันสงกรานต์ โดยมีพนักงานดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมง 

เพื่อรับแจ้งเหตุ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว รับฟังการแจ้งข่าวสารขอความช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภัย ประสบอุบัติเหตุต่างๆ  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

4.2 กิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

                  1) สนับสนุนจัดส่ง อปพร.เข้าร่วมดูแลการจัดจราจร และรักษา 

ความสงบเรียบร้อย ในการจัดงานต่างๆ ของเทศบาล และของหมู่บ้านชุมชน อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดปี 

                  2) ฝึกซ้อมความพร้อมของพนักงานดับเพลิงทุกวันอังคาร  

โดยฝึกสมรรถภาพร่างกาย  การออกก าลังกายทบทวนแผนดับเพลิง ฝกึทักษะการรับ 

ค าสั่งสัญญาณมอื การใช้บันได การผูกเงื่อนเชอืก การต่อสายดับเพลิง แบกสาย  

วิ่งสาย ฯลฯ ณ บริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองบัว 

                3) ลา้งหัวแกะภายในเขตเทศบาลเป็นประจ า เพื่อให้สามารถ 

ใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพในการตอ่น้ าส าหรับใช้ดับเพลิงหรอืใช้ในการบริการ 

ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

4.3 อุดหนุนโครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ  

   ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองบัว อุดหนุนงบประมาณให้ 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นผูด้ าเนนิการจัดฝกึอบรม  งบประมาณ   จ านวน  

51,964.29  บาท  สภาเทศบาล อนุมัติโอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

                   (เทศบาลอุดหนุน จ านวน 60,000.- บาท ทางอ าเภอฯ ใชจ้า่ยเพียง 51,964.29 บาท 

เหลือสง่คนืเทศบาล จ านวน 8,035.71 บาท) 

                           /4.นโยบาย.... 

 



- 17 - 

4.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

         เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาล มสีุขภาพพลานามัย 

ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

1. เสรมิสร้างสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  บริการดา้นดูแลสุขภาพ 

โภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกาย  จัดการแขง่ขันกีฬา    จัดหา

อุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกก าลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  เพื่อเพิ่ม                   

ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

        3. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในเบือ้งตน้ ของประชาชน 

ในชุมชน  ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.  เสริมสร้างสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้  บริการด้านดูแล

สุขภาพโภชนาการ และการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

1.1 โครงการอบรมและทัศนศกึษาดูงานเกี่ยวกับการสุขาภบิาลอาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จัดอบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการร้านค้า แผงลอย 

จ าหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 

 2563 น าผูเ้ข้ารับการอบรมเดินทางไปศกึษาดูงาน ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัด 

นครนายกและจังหวัดพระนครศรอียุธยา งบประมาณ   จ านวน 164,420 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  วันที่ 27 มกราคม 2563 จัดอบรมให้ความรู้แก่ 

ผูสู้งอายุ และวันที่ 31 มกราคม 2563 น าผู้สูงอายุเข้าศกึษาดูงาน ณ จังหวัดสิงหบ์ุรี 

และจังหวัดอ่างทอง งบประมาณ   จ านวน 115,710 บาท จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุเพื่อนอ้มร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตอ่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดชฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   เทศบาลต าบลหนองบัว จัดข้าวต้ม 

ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน 

หนองบัวเป็นประจ า งบประมาณ จ านวน 14,300 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

  /1.4 สัตว์ปลอดโรค.... 
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1.4  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการฉีดวัคซีน   

ณ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2563 และออกหน่วยฉีด 

วัคซีนตามบ้านเรือนภายในหมูบ่้านเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 

และส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับ การฉีดยาป้องกันโรคพิษสนับบ้า 

อย่างถูกวิธี จัดโดยปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ อาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     1.5  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุง 

    และเจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบลหนองบัว ออกพ่นหมอกควัน ภายในชุมชนหมูบ่้านเป็น 

   ประจ า แจกทรายอะเบทในหมู่บ้านชุมชน งบประมาณ  จ านวน  14,260 บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปาก เด็กนักเรียน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  แจกแปรงสฟีัน ยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนโรงเรยีนวัดศรี 

อุปลาราม และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหนองบัว เมื่อเดือน 

มกราคม 2563 งบประมาณ  จ านวน 4,787 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.7 การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1) จัดอบรมให้ความรูด้้านการป้องกันโรคแจกถุงยังชีพ จัดซื้อเจลท าความ 

สะอาดจา้งแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  งบประมาณ  จ านวน 161,735 บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัดเย็บหนา้กากผ้า น ามาตัดเย็บและน าหน้ากากผ้า

แจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ  จ านวน  21,285  บาท   

จากเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

              3) แจกข้าวสารแก่ผู้รับเบีย้ยังชพี จัดซือ้กล่องขา้วเพื่อใส่อาหารให้เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลชว่งปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)  งบประมาณ  จ านวน บาท 20,000 จากสมาคม 

สันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 

 

 

        /1.8 อุดหนุน.... 
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     1.8 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 

ด้านสาธารณสุข  เทศบาลต าบลหนองบัว อุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน ในพื้นที่ 

เขตเทศบาลต าบลหนองบัว  4 หมูบ่้าน เพื่อด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน 

สาธารณสุข งบประมาณ  จ านวน 60,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (4 หมู่ๆ  ละ 20,000 บาท รวม 80,000 บาท

หลังจากด าเนินการแลว้เสร็จ หมูบ่้านมเีงินเหลอืส่งคืนเทศบาล 20,000 บาท   

                       รวมใชจ้่ายจริง  60,000 บาท)      

1.9 ส่งเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 

หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ จ านวน 138,800 บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านต่างๆ  โครงการต่างๆ  

ด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ         =     4,325 บาท 

     2) โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ                    =   39,000 บาท 

     3) โครงการดูแลสุขภาพผูบ้ริโภค                                      =   20,850 บาท  

     4) โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย               =   29,850 บาท 

     5) โครงการเต้นไลน์แดนซ์                                              =   21,440 บาท 

     6) โครงการส่งเสริมสุขภาพจติผู้สูงอายุ                             =   21,270 บาท 

    7) โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ          =   21,100 บาท 

     8) โครงการพรมมะกรูดมหัศจรรย์ลดอาการชาปลายเท้าฯ      =      1,350 บาท 

      9) โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรับ 

                ผูป้กครองและครูผูดู้แลเด็กเล็ก                                  =   13,400 บาท 

     10) โครงการสร้างความรู้สู่ผู้สูงอายุในการป้องกันตนเอง 

                    ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ                                      =    21,100 บาท 

     11) โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  

                      (COVID-19)                                                    = 187,120 บาท 

    12) โครงการวิธี สุขสุข สนุกทุกวัน                                  =    62,120 บาท 

    13) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ 

                     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                              =     85,306 บาท 

     14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมดตะนอยต่อย COVID-19    =     49,080 บาท 

               /15) โครงการ.... 
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     15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

                           ส าหรับนักเรียนฯ                                                       =  58,790 บาท   

งบประมาณ  จ านวน  636,101  บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล

หนองบัว 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนออกก าลังกาย จัดการแขง่ขันกีฬา จัดหา

อุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกก าลังกายให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เพื่อเพิ่มความ

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

2.1 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต าบลหนองบัว  เทศบาลต าบล 

หนองบัว รว่มกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ก านัน  และผูใ้หญ่บ้านต าบล 

หนองบัว จัดแขง่ขันกีฬาหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 

22 ธันวาคม 2562 โดยแข่งขันเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สนามโรงเรียน 

วัดศรีอุปลาราม มีการแขง่ขันฟุตบอลประชาชนทั่วไป ตะกร้อ และเปตอง 

งบประมาณ  จ านวน  35,200 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

2.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  จัดใหม้ีสนามกีฬา  

ลานกีฬา และเครื่องออกก าลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่   

และบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว  ให้มีความพร้อมส าหรับประชาชน 

ใช้ออกก าลังกายทุกวัน มีการดูแลตดิตั้งไฟแสงสว่างให้เพียงพอ โดยแต่ละวันมี 

ประชาชนเด็กและเยาวชนมาเล่นกีฬาออกก าลังกายเป็นจ านวนมากทุกวัน ได้แก่  

สนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง  และเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

งบประมาณ  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

2.3 อุดหนุนงบประมาณให้แก่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ในโครงการ

แขง่ขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี โดยอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้จัดการ

แขง่ขัน งบประมาณ จ านวน  34,993.57 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในเบือ้งตน้ ของประชาชน 

ในชุมชน 

3.1 ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วม 

   กิจกรรมต่างๆ กับเทศบาล เพื่อบริการประชาชนเชิงรุก เชน่ ร่วมให้บริการ ในกิจกรรม 

แจกเบีย้ยังชีพผู้สูงอายที่เทศบาล   จัดตั้งแต่เดอืนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  

         / ณ อาคาร.... 
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ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้หยุดจัดกิจกรรมตั้งแต่เดอืนเมษายน 

2563  เนื่องจากเกิดสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ไม่ได้เบิกงบประมาณ  

3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  

ในการออกใหบ้ริการเชิงรุกตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้แก่ประชาชน ตัง้แตว่ันที่ 27 มีนาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชือ้ไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลหนองบัว เบิกงบประมาณ

รวมอยู่ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

         นโยบายด้านสาธารณสุข  ข้อ 1.8  (11) 

5.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี 

         เป้าหมายของการพัฒนา คือ พัฒนาคนให้มคีุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม  

โดยการให้ความรู้ และมีการสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้ 

คงอยู่สืบไป 

     1. สง่เสริมพัฒนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

    2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ใหห้่างไกลยาเสพติด 

     3. สง่เสริมสนับสนุนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมปิัญญา 

ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

    4. สง่เสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคนในชุมชน 

ให้มคีุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

    ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

     1. สง่เสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนใหม้ีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

    1.1 โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

   หนองบัว งบประมาณ   จ านวน  93,854.88 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

   1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้        

     1) ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  =   289,100     บาท 

     2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)          =    100,300     บาท 

     3) ค่าหนังสอืเรียน                                =      4,400       บาท 

     4) ค่าอุปกรณ์การเรียน                          =      4,400       บาท 

     5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน                        =      6,600       บาท 

           /6) ค่ากิจกรรม.... 
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     6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน                     =    13,330      บาท 

งบประมาณ   จ านวน  418,130 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

1.3 จัดโครงการต่างๆ ด้านการศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

ต าบลหนองบัว  

       1) โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้องสมองแจ่มใสฯ             =   33,000   บาท 

     2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝา้ระวังภาวะทุพโภชนาการ =   33,000    บาท  

     3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง                      =     3,300   บาท 

     4) โครงการรับสมัครนักเรียนใหม ่ปีการศกึษา 2563     

     5) โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กประจ าปีการศึกษา 2563    

     6) โครงการไหว้ครูประจ าปีการศกึษา 2563 

     7) โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 

     8) โครงการสื่อสารสัมพันธ์ทางภาษา 

     9) โครงการภาษาอังกฤษอาทิตย์ละค า 

     10) โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 

     11) โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2562 

     12) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รัว้กินได้ 

     13) โครงการเรียนรู้อุบัติภัยใกล้ตัว การป้องกันด้านอัคคีภัย 

     14) โครงการเยี่ยมเด็กทุกวันศุกร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     15) โครงการหนูนอ้ยรู้ไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน 

     16) โครงการทักทายภาษาอาเซียน 

     17) โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรับเด็กปฐมวัยฯ 

     18) โครงการเรียนรูสู้้ไปกับโรคติดเชือ้ไวนัสโคโรนา 2019  

งบประมาณ   โครงการล าดับที่ 1 – 3  จ านวน  69,300 บาท จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  โครงการล าดับที่ 4 – 18   

ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

1.4 โครงการก่อสร้างอาคารหลังคากันแดดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองบัว งบประมาณ   จ านวน  102,000 บาท  สภาเทศบาล อนุมัตโิอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 

 

 

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

เทศบาลต าบลหนองบัว ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

ต าบลหนองบัว ดังนี้ 

1) โครงการ DJ Teen นักประชาสัมพันธ์นอ้ย ครัง้ที่ 3 โดยน าสมาชิก 

สภาเด็กฯ เข้ารับการฝกึอบรมเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ฝกึพูดและ 

จัดรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

         2) โครงการสภาเด็กสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สูภ้ัยทางสังคม  

                          เทศบาลฯ น าสมาชิกสภาเด็กฯ เข้ารับการอบรมฝกึปฏิบัติ การผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมช่ัน 

    รณรงคป์้องกันปัญหาสังคมเชน่ ปัญหายาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี งบประมาณ 

จ านวน  14,900 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕63 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสบืทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมปิัญญา 

   ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

     โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.2562  (อยู่ในช่วงปีงบประมาณ 

    พ.ศ.2563)  จัดงานโดยเทศบาลต าบลหนองบัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านหนองบัว โรงเรียนวัดศรอีุปลาราม และก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองบัว  

จัดให้มขีบวนแหก่ระทง การประกวดกระทงประชาชน และประกวดนางนพมาศ   

เมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2562 ณ สวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่  หมูท่ี่ 3  

ต าบลหนองบัว  งบประมาณ   จ านวน  68,800 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 

4. สง่เสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อพัฒนาคนในชุมชน 

ให้มคีุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม   

         4.1  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี 

    พ.ศ. 2563  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมท าบุญตักบาตร และ 

เวียนเทียน  ณ วัดศรีอุปลาราม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และระหว่างวันที่ 8 – 14  

กุมภาพันธ์ 2563  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล ใส่เสือ้ขาวมาปฏิบัติงาน 

เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา  ไม่ได้เบิกงบประมาณ   

 

 

        /4.2 โครงการ.... 



- 24 - 

4.2  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าปี  

พ.ศ. 2563  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมท าบุญตักบาตร  ณ  

วัดศรีอุปลาราม  ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2563  และระหว่างวันที่ 8 – 10  

กรกฎาคม 2563  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลใส่เสือ้ขาวมาปฏิบัติงาน 

เนื่องในวันเข้าพรรษา  ไม่ได้เบิกงบประมาณ   

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานต่างๆ ของ 

วัดศรีอุปลาราม และการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ต่อเนื่องตลอดปี  

เชน่  การจัดงานประจ าปีหลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่เหรียญ พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล

วันส าคัญ การทอดกฐินสามัคคีประจ าปี ฯลฯ โดยทางเทศบาลจะมีการประชาสัมพันธ์

อย่างตอ่เนื่องให้ประชาชนได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

    เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น  

และมีสว่นร่วมทางการเมอืงการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

    1. ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 

    2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย  

การวางแผน การติดตามประเมินผลงานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชน 

    3. ด าเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นองค์กร 

ธรรมมาภบิาลที่มหีลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

    4. จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ก่ประชาชน 

ให้เท่าทันต่อยุคโลกาภวิัฒน์ 

ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. ประสานงานกับหนว่ยงานภาครัฐ และหนว่ยงานอื่นๆ ในการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล 

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 1/8 ซอย 4  

หมูท่ี่ 1  งบประมาณ จ านวน  1,050,000  บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 19/6 หมู่ที่ 8 

งบประมาณ จ านวน 1,010,000  บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น 

           /1.3 ก่อสร้าง.... 
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     1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจ าหมู่บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 

งบประมาณ  จ านวน 148,500 บาท  เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด

กาญจนบุรี 5 

1.4 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดินขนาดใหญ่ บริเวณริม 

ทางหลวงหมายเลข 3199 (ก่อนถึงกรมทหารราบที่ 29 ถึงถนนเทศบาล 7) หมูท่ี่  

2,3 และ หมู่ 8 งบประมาณ จ านวน 4,222,000 บาท  จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

1.5 ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน บริเวณข้างถนนเทศบาล 17  

ถึงหมู่บ้านสุขเจรญิธรรม หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จ านวน 749,000 บาท  จากเงิน 

อุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย  

การวางแผน  การตดิตามประเมินผลงานต่างๆ ของเทศบาลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชน 

     2.1  โครงการประชุมประชาคม  เทศบาลต าบลหนองบัว จัดท า 

โครงการประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  

ถึง2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ด าเนนิการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  

2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองบัว 

งบประมาณ  จ านวน  3,000 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2563 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง

โครงการของเทศบาล  เทศบาลต าบลหนองบัว  ได้มคี าสั่งแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รว่มกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในโครงการต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ 

ตรวจการจา้ง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง งบประมาณ 

จ านวน  94,950 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนา 

   ของเทศบาล   

          1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว 

         2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  

        3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว 

              /2.4 ส่งเสริม.... 
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2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนกิจกรรม 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

2.5  สง่เสริมใหป้ระชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่

พิจารณาดูแลควบคุมการบริหารงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย 

2.6  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลต าบลหนองบัว โดยมีตัวแทน

ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมด้านการเกษตร 

ของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีต่อไป  

3. ด าเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นองค์กร 

ธรรมมาภบิาลที่มหีลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

3.1 ด าเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยความโปร่งใส โดยแตง่ตัง้ 

   ตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล เพื่อสร้างความ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการถ่ายภาพการจัดซื้อจัดจา้ง ติดในฎีกาเบิกเงิน เพื่อสามารถ

ตรวจสอบได้ 

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตา่งๆ ในการรว่มคิด 

ร่วมท า ปรึกษาหารอื การบริหารงานด้านต่างๆ ของเทศบาลอย่างตอ่เนื่อง 

3.3 มกีารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ทางช่องทางต่างๆ  

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหารงาน เช่น ทางเว็บไซต์ของเทศบาล Facebook  

จดหมายข่าว เสียงตามสาย หนังสอืแจ้งผูน้ าชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์  

4. จัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ก่ประชาชนให้ 

เท่าทันต่อยุคโลกาภวิัฒน์ 

4.1 จัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล และ Facebook เผยแพร่ขอ้มูลของ 

เทศบาลด าเนินการจัดท าโดยพนักงานของเทศบาลต าบลหนองบัว  และจา้งผู้รับจ้าง 

ในการตอ่อายุโดเมนเว็บไซต์ของเทศบาลโดยเช่าพืน้ที่บริการ ประชาชนสามารถ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลได้ที่ เว็บไซต์ www.nongbuakan.go.th  

 

        /และเฟสบุ๊ก.... 

http://www.nongbuakan.go.th/
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และที่เฟซบุ๊ก   Facebook .com /nongbuakan งบประมาณ  จ านวน  3,000  บาท   

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

4.2 โครงการอนิเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการประชาชน  เทศบาลจัดให้ 

มีบริการอินเตอร์เน็ตฟร ีส าหรับประชาชน   โดยจัดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ๑ เครื่อง  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ช้ัน 1 เปิดใหบ้ริการทุกวัน ในวันเวลาราชการ   

โดยเทศบาล เป็นผูร้ับผิดชอบจา่ยค่าบริการให้แก่บริษัท TT& T  งบประมาณ  จ านวน  

26,964 บาท  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     4.3  จัดท าจดหมายข่าว ของเทศบาลต าบลหนองบัวเผยแพร ่เป็น 

   ประจ าทุกเดือน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการด าเนินงาน 

กิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองบัว  และจัดส่งให้ผูน้ าชุมชน  

อปท.ต่างๆ และหนว่ยงานราชการที่ติดตอ่ประสานงานร่วมกันได้ทราบ  ไม่ได้เบิก

งบประมาณ   

4.4 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรม  

ของเทศบาลผ่านช่องทางอื่นๆ  ได้แก่ 

           - บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว และบอร์ดแต่ละหมู่บ้าน 

    - ประชาสัมพันธ์ ทางป้ายไวนิล โดยติดตามหมู่บ้านชุมชน  

   - ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย      

    - รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

    - แผน่พับประชาสัมพันธ์   ฯลฯ        

    7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

                          เป้าหมายของการพัฒนา คือ  ให้หนองบัวเป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษ  

ชุมชนมสี่วนรว่มในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           1. สง่เสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน 

          2. ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  

และน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

           3. ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นเมอืงน่าอยู่ สวยงาม 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

           4. พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะใหไ้ด้มาตรฐาน สวยงามตามโครงการ  

“หนึ่งต าบลหนึ่งที่เที่ยว” 

    ผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

           /1.สง่เสริม.... 
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1. สง่เสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เทศบาลต าบลหนองบัว  

ได้จัดใหป้ระชาชนยืมตูอ้บแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ภายในครัวเรือนในการ 

แปรรูปผลิตภัณฑพ์ืชผลทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงานลดรายจ่าย  ไม่ได้เบิก

งบประมาณ      

2. ดูแลรักษาความสะอาด ถนน ทางเท้า จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  

และน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

2.1 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจ่ายเป็นค่าจา้ง 

บริการก าจัดขยะให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นทุกเดือน  งบประมาณ 

จ านวน 436,860 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

๒.2 จัดซื้อถังขยะ  เทศบาลต าบลหนองบัว จัดซือ้ถังขยะส าหรับ 

แจกจ่ายแก่ครัวเรือน งบประมาณ จ านวน  23,040 บาท จากเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

            2.3 โครงการรณรงคก์ารคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด าเนนิการลงพื้นที่ส ารวจ 

จุดตัง้ถังขยะเปียกในครัวเรือน และจัดท าจุดทิ้งขยะเปียก ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 

ถึงเดือน  ธันวาคม 2562 รวมจ านวน 50 จุด ดังนี้ 

               หมูท่ี่ 1  จ านวน  11 จุด 

               หมูท่ี่ 2  จ านวน  10 จุด 

                หมูท่ี่ 3  จ านวน    9 จุด 

                หมูท่ี่ 8  จ านวน  20 จุด 

               ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้และสาธิตการท าถังขยะเปียก ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 

ในกิจกรรมแจกเบีย้ยังชีพ และประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  

จัดท าบันทึกข้อตกลง การทิ้งขยะเปียก งบประมาณ  จ านวน 3,150 บาท  

จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

         ๒.4 จัดให้พนักงานของเทศบาล ออกปฏิบัติงาน ท าความสะอาด 

ในชุมชนเป็นประจ า ด าเนนิการลา้งถนน ทางเท้า ล้างสะพาน ล้างท่อระบายน้ า 

ภายในตลาดชุมชนหนองบัวเพื่อลดปัญหาน้ าเน่าเสีย ตัดหญ้าริมถนน เป็นประจ า 

ไม่ได้เบิกงบประมาณ    

 

           /3.ปรับปรุง.... 
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3. ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นเมอืงน่าอยู่ สวยงามเป็นระเบียบ 

   เรียบร้อย 

3.1 ปรับปรุงภูมทิัศนร์ิมถนนสองขา้งทางในชุมชน  โดยดูแลบ ารุงรักษา 

    จัดตัง้กระถางปลูกดอกเฟื่องฟ้า ริมถนนภายในเขตเทศบาลเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม 

น่ามอง  และจัดใหเ้จ้าหน้าที่ของเทศบาลดูแลรดน้ าเป็นประจ า ตกแต่งให้สวยงาม 

อยู่เสมอ  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

           3.2  จัดใหพ้นักงานจา้งตัดหญ้าริมถนนภายในเขตเทศบาลเป็นประจ า 

       โดยใหอ้อกตัดหญ้ารมิถนนสองข้างทาง ภายในเขตเทศบาล ๔ หมูบ่้าน เป็นประจ า  

เพื่อเป็นการปรับภูมทิัศนร์ิมถนนในเขตเทศบาล ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย และสะดวกในการสัญจรของประชาชน โดยใช้เครื่องมอื ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า 

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ ไม่ได้เบิกงบประมาณ     

4. พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานสวยงามตามโครงการ 

“หนึ่งต าบลหนึ่งที่เที่ยว” 

     4.1 ด าเนินการดูแลรักษาความสะอาด และบ ารุงดูแลรักษาต้นไม ้  

ไม้ดอก ไม้ประดับภายในสวนสาธารณะให้สวยงามอยู่สม่ าเสมอ  ด าเนินการโดย 

พนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ตกแต่งต้นไม ้ตัดหญ้า ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จัดซือ้ 

วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน วัสดุเกษตรมาด าเนินการ และจัดให้มกีารกวาด ท าความ 

สะอาดสวนสาธารณะเป็นประจ าโดยพนักงานของเทศบาล งบประมาณ  จ านวน 

16,700 บาท จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

4.2 โครงการรณรงคห์้องน้ าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว 

“หอ้งน้ าสะอาด สุขใจไปเที่ยวไหนก็  WC OK” ประจ าปี พ.ศ.2563 

                โดยพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว รว่มกันท าความสะอาดหอ้งน้ า ณ สวนสาธารณะ 

ริมแมน่้ าแควใหญ่ และบริเวณโดยรอบ เมื่อเดือนเมษายน 2563  ไม่ได้เบิกงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

ในรอบปีที่ผา่นมา มทีั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งได้รายงานให้แก่สมาชิกได้รับทราบ ไม่ทราบว่า 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่  

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้รับทราบ

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

 

                 /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  รับทราบ จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล    

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

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

9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่     6    เรื่อง   การขออนุมัติจ่ายเงนิอุดหนุน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  การขออนุมัตจิ่ายเงนิอุดหนุน  ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชญิเลขานุการสภาชีแ้จง 

เลขานุการสภา   ตามที่เทศบาลต าบลหนองบัวได้แจ้งเรื่องการขออนุมัตจิ่ายเงนิอุดหนุน 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจา่ยใหก้ับหนว่ยงานอื่น ในส่วนของกองชา่ง 

   จ านวนทั้งสิน้ 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้  279,241.11 บาท (สองแสน- 

   เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สบิเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นการอุดหนุนให้กับ 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยและ 

ติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 4 โครงการ งบประมาณ  177,919.60 บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) และเป็นการอุดหนุน 

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้าตามโครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย 

และติดตัง้โคมไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 101,321.51 บาท 

(หนึ่งแสนหนึ่งพันสามรอ้ยยี่สบิเอ็ดบาทหา้สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งตามพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาล 

อาจมรีายจ่าย (8) เงนิอุดหนุน จากการตรวจสอบแล้วในวันนี้เป็นการขออนุมัตจิา่ย 

เงินอุดหนุน และเป็นไปตามมาตรา 67 ทวิ ในการจา่ยเงนิตามมาตรา 67 (8)  

และการจา่ยเงนิเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

สภาท้องถิ่นและผูว้่าราชการจังหวัดอนุมัตแิล้ว ทางสภาจงึได้น าเรื่องดังกล่าวเข้า 

สภาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการขออนุมัติจา่ยเงนิในหมวดเงิน 

อุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณทั้งสิน้ 279,241.11 บาท  

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สบิเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) ในส่วนรายละเอียด 

ปลัดเทศบาลจะเป็นผู้ช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม ตามที่ได้ช้ีแจงเรื่องการจัดท าแผนพัมนาเทศบาล 

เพิ่มเติมฉบับที่ 6 แล้ว และได้ประกาศใชเ้มื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน  2563 ในการ 

โอนเงนิอุดหนุนสว่นนี้ ตามเอกสารที่ได้แจกใหก้ับทุกท่านซึ่งจะมีรายละเอียดจ านวน 

เงินงบประมาณ  ซึ่งหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมในวันที่ 25 พฤศจกิายน 

                      /2563.... 
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2563 ในวันที่ 26พฤศจกิายน 2563 ได้มกีารโอนงบประมาณ โดยวิธีการโอนคือ 

การน าเงินเดอืนของผู้บริหารประมาณห้าเดือน มาตั้งจา่ยรายการใหม่จ านวน 

279,241.11 บาท ซึ่งเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร เพื่อจา่ยใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จังหวัดกาญจนบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า แตใ่นการจา่ยเงนิ 

อุดหนุนตอ้งขออนุมัติ จากสภาตามระเบียบที่ทางเลขานุการได้แจง้ให้ทราบแล้ว    

ซึ่งตามระเบียบมาตรา 67 ทวิ หากเป็นการจ่ายเงนิอุดหนุนตอ้งขอความเห็นชอบ 

จากสภาเทศบาลและขออนุมัตจิากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะท าการจ่ายเงนิ 

อุดหนุนได้ และในการใชร้ะเบียบข้อนี้ ก าหนดให้เทศบาลต้องด าเนนิการ  แตใ่นส่วน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องด าเนนิการตามระเบียบข้อนี้  เพราะฉะนั้น  

หากวันนีส้ภาอนุมัตกิ็ยังไม่สามารถจ่ายได้ ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้วา่ราชการจังหวัด 

หากได้รับการอนุมัติจากผู้วา่ราชการจังหวัด จงึจะท าการจา่ยได้ โดยจะจ่ายให้ 

หา้สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนและจะมีการจา่ยในรอบหลังอีกหา้สิบเปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย 

โครงการทั้งหมด 6 โครงการ  โดยงบประมาณทั้งหมดโอนมาจากเงนิเดือนของผูบ้ริหาร 

ที่วา่งอยู่ จ านวน 279,500.- บาท ซึ่งได้โอนงบประมาณเรียบร้อยแลว้  ขณะนีอ้ยู่ 

ในขั้นตอนการขออนุมัติจ่ายจากสภาเทศบาล ประกอบด้วย กองชา่ง  แผนงานเคหะ 

และชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงนิอุดหนุน ประเภทอุดหนุน 

ส่วนราชการ   ประกอบด้วย  อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจังหวัดกาญจนบุรี   

จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 

เทศบาล ๑/๘   ซอย 1/1 และซอย 1/2 หมูท่ี่ 1  พาดสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน  

ขนาด ๒๕ ตารางมลิลิเมตร จ านวน ๑ เส้น  ระยะทาง 376 เมตร ติดตัง้โคมไฟฟ้า 

ชนิดฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖ วัตต์ จ านวน 9 ชุด งบประมาณ 70,๕73.99 บาท    

(เจ็ดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

    2. โครงการขยายเขตระบบจ าหนา่ยและตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 

เทศบาล 13 และถนนสายเทศบาล 15/6 ซอย 1 หมู่ที่ 8  พาดสายอลูมิเนียมหุม้

ฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน ๑ เส้น ระยะทาง 363 เมตร   ตดิตั้งโคม

ไฟฟ้าชนิด ฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต ์จ านวน 7 ชุด  งบประมาณ 56,150.39 บาท  

(หา้หมื่นหกพันหนึ่งรอ้ยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

    3. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย 

   เทศบาล 14/5 หมูท่ี่ 8  พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน  ขนาด 25 ตารางมลิลิเมตร 

    จ านวน ๑ เส้น ระยะทาง 60 เมตร ติดตัง้โคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ 

                  /จ านวน.... 
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จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 10,107.22 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) 

4. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนภายใน

หมูบ่้านสานฝัน  หมูท่ี่ 8 พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลเิมตร 

จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 166 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ 

จ านวน 6 ชุด ติดตั้งวัตต์ฮาวร์มเิตอร์ ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 โวลล์ ขนาด 15 (45) แอมป์ 

จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 41,088.- บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) 

   รวมอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  4 โครงการ 

งบประมาณทั้งสิน้  177,919.60 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาท- 

หกสิบสตางค)์ และอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาต าบลลาดหญ้า จ านวน 2 โครงการ ดังนี ้

1 โครงการขยายเขตจ าหน่ายและติดตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายเทศบาล 

14/1 ซอย 4 หมูท่ี่ 8  พาดสายอลูมิเนยีมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตารางมลิลิเมตร 

จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 100 เมตร ติดตัง้โคมไฟฟ้าชนิด LED  2x20 วัตต์ จ านวน 2 ชุด 

งบประมาณ  22,665.81 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบหา้บาทแปดสิบเอ็ดสตางค)์ 

    2. โครงการขยายเขตจ าหน่ายและตดิตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย 

   เทศบาล 14/3  หมู่ที่ 8 พาดสายอลูมิเนียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตารางมลิลิเมตร จ านวน 

    1 เส้น ระยะทาง 445 เมตร ติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิด LED  2x20 วัตต์ จ านวน 8 ชุด 

   งบประมาณ   78,655.70 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหา้สิบห้าบาทเจ็ดสิบ- 

สตางค์)  รวมอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า จ านวน  2โครงการ  

งบประมาณทั้งสิน้  101,321.51 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาท- 

หา้สิบเอ็ดสตางค์) และในวันนีจ้ะขออนุมัติจา่ยโดยสภา เมื่อสภาอนุมัติแล้วจะน าเรื่อง

เสนอขออนุมัติจากผูว้่าราชการจังหวัดต่อไป  ซึ่งในการด าเนนิการได้รับการส ารวจ

งบประมาณจากการไฟฟ้า  ตามหนังสอืการ ไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจังหวัดกาญจนบุรีและ 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาต าบลลาดหญ้า ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  รวมทั้งสิน้ 

6 โครงการ และสาเหตุที่ไม่ได้น าเรื่องนีเ้ข้าที่ประชุมสภาในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เนื่องจากต้องท าการเพิ่มเติมแผนและโอนงบประมาณก่อนจงึจะน าเรื่องขอ 

อนุมัตจิากสภาได้  ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   เรื่องการขอนุมัตจิ่ายเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่าย 

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 โครงการ และจ่ายใหก้ับการ 

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต าบลลาดหญ้า จ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิน้ 

279,241.11 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีขอ้เสนอแนะหรือข้อซักถามหรอืไม่ 

/ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุม 

สภาในการอนุมัติจา่ยเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเงนิ 

อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ

177,919.60 บาท และจา่ยเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสาขาต าบล 

ลาดหญ้า จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  101,321.51 บาท  รวมงบประมาณ

ทั้งสิน้  279,241.11 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสีส่ิบเอด็บาทสบิเอด็สตางค์) 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัต ิจ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข 

   2.นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   3.นายวิศาล สามัคคีธรรม  4.นางมลตา  ชัยเจรญิ    

5.นายมานพ  ชนะเลิศ   6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7.จ.ส.อ.สมศักดิ์  ชมวงษ์   

8. ร้อยตรมีนัส  แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่    7 เรื่อง การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ   วาระนีเ้ป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย   

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของเทศบาล 

ต าบลหนองบัวและกิจการประปา  ขอให้เลขานุการสภาได้ช้ีแจงรายละเอียดการ 

ด าเนนิการดังกล่าว 

เลขานุการสภา   ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัว  มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ดังนี้  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประกอบด้วย ครุภัณฑส์ านักงานของส านักปลัด ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ของส านักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการและสังคม และกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม และครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ของส านักปลัด ครุภัณฑก์ารเกษตร 

ของงานกิจการประปา กองคลัง ส่วนหมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างของกองช่างและ 

กองคลังซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม  หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ้ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  

งบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไป 

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สภาเทศบาลจึงได้น าเรื่อง 

การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพจิารณา 

            /ให้ความ..... 
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ให้ความเห็นชอบ ในการอนุมัตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในวันนี ้  

ประธานสภาฯ   ขอเชญิปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่าย 

   รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปลัดเทศบาล   ในส่วนของการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่นี้ จะมีในส่วนของครุภัณฑ์ส านักงาน 

   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ครุภัณฑเ์ผยแพร่และโฆษณา และครุภัณฑก์ารเกษตร รายการ 

ที่หนึ่งถึงรายการที่สามไม่ต้องมใีนแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งระเบียบระบุไว้วา่ครุภัณฑ์ 

ทีใ่ช้อยู่ในส านักงานไม่ตอ้งน าเข้าแผน ดังนัน้ในการโอนงบประมาณเป็นอ านาจของสภา  

แตค่รุภัณฑร์ายการที่สี่เป็นครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องดูดโคลนที่มอียู่ในแผน 

เพิ่มเติมในส่วนของค่าครุภัณฑ ์วันนีข้อโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย 

- แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวด 

ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 2 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิน้   

28,800.- บาท ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์ 

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 

2563 ประกอบด้วย     

1.เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

    งบประมาณ  23,000.-บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-มหีนว่ยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

    -หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache  Memory  

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  

หรอืดีกว่า ดังนี ้

    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลักที่มคีวาม 

สามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ย 

ความจ าหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB 

 

         /มหีนว่ย.... 
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    -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

    -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

    หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 GB จ านวน 1 หนว่ย 

- มี DVD-RW หรอืดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) 

จ านวน  1 หนว่ย 

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network  Interface)  แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

    -มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    -มีแป้นพมิพ์และเมา้ส์ 

    -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD 

    (1920x1080) 

    -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

    2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVAจ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  5,800.-บาท  

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 

    -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 

    -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  28,800.- บาท  

(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทเงินเดอืนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,728,600.- บาท  งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน  1,633,580.-บาท  ขอโอน  28,800.- บาท  งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน  1,604,780.- บาท 

2. ส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ประกอบด้วย 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท

ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติอล (ขาว-ด า)  ความเร็ว  

20 แผน่ต่อนาที  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ  90,000.- บาท  โดยจัดซือ้ตาม

บัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562   

สาเหตุที่ขอจัดซือ้เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้อยู่มอีายุการใช้งานมาหลายปีและ 

ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ซึ่งจากการประเมินราคาค่าซ่อมล่าสุดเทศบาล 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่คุ้มค่า และทางผูอ้ านวยการกองคลังได้เสนอว่า มบีางที่ใช้ระบบ 

เชา่ซือ้เดือนละ 3,000.- บาท โดยเราไม่ตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะ 

/เวลา 3 ปี.... 
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เวลา 3 ปี และเมื่อเราท าสัญญาเชา่ครบ 3 ปี เครื่องนี้จะเป็นของเทศบาล  แตใ่นทาง 

ระเบียบซึ่งได้ให้ทางผูอ้ านวยการกองคลังติดต่อไปยังส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

ปรากฏว่าไม่มีระเบียบรองรับให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นท าการเช่าซือ้ได้  ดังนัน้ 

หากเทศบาลท าการเช่าซือ้  จะเป็นประโยชน์กับทางเทศบาลแตไ่ม่มีระเบียบรองรับ  

จงึไม่สามารถท าการเช่าซือ้ได้  ดังนั้นทางเทศบาลจงึมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ 

จากสภาเพื่อซือ้เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 

2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน่ 

3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้ 

โอนลดงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภท  เงนิเดือนพนักงาน งบประมาณ 

ตั้งไว้  1,728,600.- บาท  คงเหลือก่อนโอนจ านวน  1,604,780.-   บาท   

ขอโอนลด  90,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน   1,514,780.-  บาท 

           2. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  

-แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภท

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จ านวน  1 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิน้   30,000.- บาท 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 ประกอบด้วย   

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า19 นิว้) จ านวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  30,000.-  บาท 

      คุณลักษณะพืน้ฐาน      

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยม ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

-หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory  รวมใน 

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า 

ดังนี ้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ าขนาด 

ไม่น้อยกว่า2 GB หรอื  

/2)มีหน่วย.... 
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2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ า 

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 TB 

หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  480 GB  จ านวน 1 หน่วย  

- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

    Base-T  หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  30,000.- บาท  

(สามหมื่นบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเดอืน 

พนักงาน  งบประมาณตั้งไว้   1,728,600.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน  1,514,780.- บาท  ขอโอน  30,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  1,484,780.- บาท 

3. ค่าครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ ประกอบด้วย 

    -  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภท 

ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจติอล  จ านวน 1 รายการ  

งบประมาณรวมทั้งสิน้ 26,290.- บาท  ซึ่งไม่มใีนราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยขอ

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  สาเหตุที่ขอจัดซือ้เนื่องจากกล้องที่ใช้อยู่ ซือ้มาราคาสี่หม่ืน 

กว่าบาท  และใช้งานมาประมาณ  8 ปีแล้ว  ขณะนีช้ ารุดและได้สอบถามราคาค่าซ่อม

ประมาณ 16,000 บาท ซึ่งได้พิจารณาระหว่างการซ่อมกับการขอซื้อใหม ่ การซื้อใหม่ 

จะคุ้มค่าต่อการใชง้านมากกว่า ประกอบด้วย  

 

 

   /คุณลักษณะ.... 
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คุณลักษณะเฉพาะ 

-เป็นกล้องดีเอส แอลอาร์ มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ลา้นพิกเซล 

-มีโหมดเอเอฟ เป็นระบบโฟกัสแบบ One-shot AF,Al  Servo AF,AL Focus AF, 

เมนนวลโฟกัส (MF) 

-มีความละเอียดรูปภาพ  6000x4000 

-มีระบบกันสั่นของรูปภาพ 

-มีออฟตคิอลซูม  3x  

-มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์พ่วง USB ความเร็วสูง,ชอ่งตอ่ IN ส าหรับไม่โครโฟน 

เสริม/Video Output,HDMI (Type C),รีโมทคอนโทรล 

-รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi , NFC , และ Bluetooth   

โอนลดงบประมาณจาก  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 

1,728,600.- บาท  คงเหลอืก่อนโอนจ านวน  1,484,780.-   บาท  ขอโอนลด 

26,290.-  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   1,458,490.-   บาท 

3. กองคลัง หมวดค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   ประกอบด้วย 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ งบประมาณรวมทั้งสิน้   

50,800.- บาท ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  

2563  สาเหตุที่ขอจัดซื้อเนื่องจากเพื่อรองรับการจัดท าแผนที่ภาษีซึ่งตอ้งใช้

คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าเครื่องที่ใชอ้ยู่  ประกอบด้วย   

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า19 นิว้) จ านวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  30,000.-  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน      

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยม ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

-หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache Memory  รวมใน 

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี ้

 

 /1) เป็นแผง.... 
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนว่ยความจ าขนาด 

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชห้นว่ยความจ า 

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  

8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2 TB 

หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  480 GB  จ านวน 1 หนว่ย  

- ม ีDVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  

- มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว้ จ านวน 1 หนว่ย 

2. เครื่องพมิพ ์Multifunction  เลเซอร์ หรอื LED สี ราคา 15,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner  ภายใน 

เครื่องเดียวกัน 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หนา้ต่อ 

นาที (ppm) 

-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และสี ได้) 

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto  Document Feed) 

-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

-สามารท าส าเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 99 ส าเนา 

/-สามารถ.... 



- 40 - 

-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

-มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรอืดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง หรอื สามารถใช้งานผา่นเครือข่ายไร้สาย  Wi-Fi 

(IEEE  802.11b,g,n,) ได ้

-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผน่ 

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal  และ Custom 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  5,800.-บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

    -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 

    -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  50,800.- บาท (หา้หมื่น- 

แปดร้อยบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเดอืน 

พนักงาน  งบประมาณตั้งไว้   1,728,600.- บาท งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน  1,458,490.- บาท  ขอโอน  50,800.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  1,407,690.- บาท 

4. กองสวัสดิการและสังคม   หมวดครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์   

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  3 รายการ  งบประมาณ 

รวมทั้งสิน้   33,100.- บาท ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหา 

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12  

พฤษภาคม  2563 เหตุผลในการขออนุมัติจัดซือ้ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เนื่องจาก 

เครื่องเดิมช ารุดจากการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี  และกองสวัสิการและสังคมมผีู้มา 

ด ารงต าแหนง่เพิ่มได้แก่ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการและสังคมท าให้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ประกอบด้วย   

1.เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ  23,000.-บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 

 

/-มีหน่วย.... 
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-มหีนว่ยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

    -หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าแบบ Cache  Memory รวมใน 

ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี้ 

    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่บนแผงวงจรหลักที่มี 

   ความสามารถในการใชห้นว่ยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า  

2 GB 

    2) มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใชห้นว่ย 

ความจ าหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB 

    -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

    -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอืดีกว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB 

    หรอื ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า  250 GB จ านวน 1 หนว่ย 

    - มี DVD-RW หรอืดีกว่า แบบติดตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) 

    จ านวน  1 หนว่ย 

    - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network  Interface)  แบบ 10/100/1000 

    Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    -มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

    -มีแป้นพมิพ์และเมา้ส์ 

    -มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ ความละเอียดแบบ FHD 

    (1920x1080) 

    -สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

2.เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา  

4,300.- บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

จากโรงงานผู้ผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อหนา้ที  

/-มีความเร็ว.... 
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-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรอื 5 ภาพตอ่หนา้ที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผน่ 

-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal  และ Custom 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  5,800.-บาท  

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

    -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 

    -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 

รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  33,100.- บาท  

(สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  โอนลดงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท

เงินเดอืนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,728,600.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

1,407,690.- บาท  ขอโอน  33,100.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

1,374,590.- บาท ขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของเทศบาลต าบลหนองบัว  ตามที่ปลัดเทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลหนองบัว   

หมวดค่าครุภัณฑ ์ประกอบด้วย ส านักปลัด  กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม  กองคลัง  กองสวัสดิการและสังคม ตามที่ปลัดเสนอ จ านวน 9 คน  

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

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

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

 

 

 

/ปลัดเทศบาล.... 
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ปลัดเทศบาล   ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดนิและ 

   สิ่งก่อสร้าง ซึ่งขอแยกออกเป็นของเทศบาลต าบลหนองบัวและกิจการประปา เนื่องจาก 

กิจการประปาของเทศบาลยังไม่มกีอง ยังอยู่ในกองคลัง แตม่ีการแยกบัญชอีอก 

จากเทศบาลชัดเจน ประกอบด้วย 

1. กองชา่ง  ในส่วนของฝายที่ตัง้อยู่หมู่ที่ 1 ตามที่ได้ทราบดีอยู่แลว้ว่าช่วง 

น้ าท่วมในชว่งที่ผา่นมาเกิดปัญหากระแสน้ าแรงและเกิดการพังทลายของตัวฝาย 

และได้มกีารแก้ปัญหามาตลอด ท าให้ตอ้งมกีารปรับปรุงฝาย ดังนัน้ ทางกองช่าง 

ได้ค านวณโดยการตัดฝายลง จากการประมาณการของกองช่างใช้งประมาณ 

จ านวน 90,000.- บาท เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในอนาคตอย่างถาวร เนื่องจาก 

ปัจจุบันยังไม่ได้ท าการซ่อมบริเวณนี้ เพียงแต่ท าทางเชื่อมและซือ้ท่อให้กับทางเจา้ของ 

ที่ดนิเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น ในวันนีจ้งึขออนุมัติในการปรับปรุงฝาย ประกอบด้วย   

                 1) แผนงานการเกษตร   งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ า หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง  7.20 เมตร ความยาว 23.60 เมตร 

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 169.92 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

งบประมาณ  90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณจาก แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมอืง)  ประเภทเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

นายก/รองนายก  งบประมาณตั้งไว้   180,000.-  บาท งบประมาณเหลือก่อนโอน 

180,000.- บาท  ขอโอน  90,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  90,000.- บาท 

ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ของกิจการประปา   

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง  โครงการปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมีในการผลิตน้ า 

ประปาซึ่งปัจจุบันใช้วธิีการใชร้ถแบล็คโคใส่คลอรีนด้านหนา้ ชูขึน้ไปใส่ที่หัวจ่ายน้ า 

เนื่องจากเครื่องท างานไม่ได้  จากการส ารวจของกองช่างได้รายละเอียดมาทั้งระบบใช้

งบประมาณ 260,000.- บาท  โดยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  ซึ่งเทศบาลได้เคยจัดซือ้

มาหนึ่งเครื่องราคาประมาณสี่หม่ืนห้าพันบาท ท างานด้วยระบบออโตเมตกิ ท าให้ช่วย 

ลดค่าไฟฟ้าจากหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเหลอืหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหรอืหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

ค่าไฟฟ้าลดลง  ประกอบด้วย  

1. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ระบบจา่ยสารเคมีในการผลิตน้ าประปาโรงผลติประปาแหง่ใหม่  หมู่ที่ 8 ตามการ 

/ส ารวจ....  
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ส ารวจของกองช่าง งบประมาณ  260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  260,000.- บาท (สองแสน- 

หกหมื่นบาทถ้วน) โอนลดงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา   

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง   งบประมาณตั้งไว้   1,105,000.-  บาท  งบประมาณเหลือก่อนโอน 

1,105,000.-  บาท ขอโอน  260,000.- บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  

845,000.- บาท 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งประเภท ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมีในการผลิต

น้ าประปาโรงผลิตประปาแหง่ใหม่  หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 260,000.- บาท (สองแสน-

หกหมื่นบาทถ้วน) ของกิจการประปาตามที่ปลัดเทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่าย 

รายการใหม่ หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมีในการผลิตน้ าประปาโรงผลติ 

ประปาแหง่ใหม่  หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

จ านวน 9 คน (1.นายจรีศักดิ์  มว่งสุข   2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3. นายวิศาล   

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

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ต่อไปเป็นโครงการของกิจการประปาในโครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และ 

รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลติ 

น้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผา่นมามีภาวะการตกของฝนที่ 

ค่อนขา้งหนักเป็นระยะเวลานาน จนมีผลท าให้แนวก าแพงรัว้และท่อระบายน้ าพัง 

ทลายลง และไหลลงสู่ตลิ่งของแม่น้ า เกิดความเสียหายมากกับก าแพงร้ัวที่ทาง 

กรมโยธาธิการได้สร้างให้และแนวการระบายน้ า  ทางกองชา่งได้ส ารวจและประมาณ 

การราคา งบประมาณ 2,216,000.- บาท รายละเอียดขอใหท้างผู้อ านวยการ 

กองชา่งชี้แจงต่อสภา 

 

/นายบรรเทิงฯ.... 
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นายบรรเทิงฯ   จากการส ารวจจะมีอยู่ 3 รายการ คอื งานรัว้ คสล.ความยาว 150 เมตร 

ผูอ้ านวยการกองช่าง รางระบายน้ ารูปตัวยูกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 148 เมตร ไปเชื่อมกับท่อเหลี่ยม 

ระบายน้ า ขนาด 1.20X1.20 เมตร ความหนา 15 เซนติเมตร ยาว 58 เมตร  

ลักษณะรั้วจะคล้ายกับรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยก่อทึบครึ่งหนึ่งและมีตะแกรงลวด 

ส่วนรางรูปตัวยูกว้าง 0.40 เมตรเป็นรูปตัวยูเช่นกัน และไปเชื่อมตอ่กับท่อเหลี่ยมความ 

ยาว 58 เมตร  

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภา  และสมาชกิสภาทุกท่าน ส าหรับโครงการที่ท าการ 

   ก่อสร้างท่อระบายน้ า ได้คุยกันมาระยะหนึ่งแล้ว  โดยได้คุยเบือ้งตน้กับทางผู้อ านวยการ 

   กองชา่ง ซึ่งการท าโครงการนีผ้มเห็นว่าดีมาก เพราะเมื่อท าโครงการนีเ้สร็จสามารถ 

แก้ปัญหาของทางเทศบาลได้หลายเรื่อง  ขออนุญาตสอบถามว่าโครงการนี้ด้านล่าง 

ลงสู่แม่น้ าเป็น คสล. 1.20X1.20 เมตร ยาว 55 กิโลเมตร ส่วนที่ตอ่ยาวมาอีก  

50 เมตร เป็นท่อซีเมนตข์ึน้มาถึงบริเวณหน้าบ้านนายกปัญญาหรอืไม่ 

นายบรรเทิง   ไม่ถึงหน้าบ้านนายกปัญญา ท่อขนาด 1.20 เมตร  ความยาว 58 เมตร  

ผูอ้ านวยการกองช่าง ฝังเพื่อระบายน้ าจากรั้วเทศบาลโดยฝังลกึไว้เพื่อรองรับในอนาคตอาจจะมีการวางท่อ  

คสล.ข้ามถนนในอนาคตจากบริเวณนาวัด ความลึกได้ประมาณ 2.50 เมตร และ 

จะเปิดฝาบ่อพักบ้านหอ้งแถวติดกับประปาเทศบาลและทางสาธารณะใหน้้ าไปรวมกัน  

เพื่อป้องกันไม่ใหพ้ืน้ที่ชาวบ้านพังด้วย ไม่ให้น้ าเซาะ และช่วงที่พังอยู่ในปัจจุบันก็จะ 

ท าการตอกเสาเข็ม เนื่องจากดินทรุด ถ้าไม่ตอกเสาเข็มหากเราสร้างรั้วก็อาจพัง 

ทลายได้อีกรอบหนึ่ง จงึตอกเสาเข็มเพื่อให้แข็งแรงแตย่ังไม่ได้วางท่อ  และในอนาคต 

หากเรามีการวางท่อน้ าก็จะมาลงบริเวณนี้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามโครงการนี้ยังท าออกมาไม่ถึงบ้านนายก ท าเฉพาะในตัว 

   โครงการ และได้วางโครงการไว้แล้ว หากเราท าถนนด้านหน้าท าท่อที่ต่ ากว่าพืน้นา 

ในระดับเมตรกว่าเพียงพอที่จะรับน้ าจากส่วนที่ลึกที่สุดของนา ถูกต้องหรอืไม่ 

นายบรรเทิง   ก้นจะมีความลึกอยู่ที่ 2.50 เมตร ซึ่งตอนที่ส ารวจครัง้แรกความลกึอยู่ที่ 2 เมตร 

ผูอ้ านวยการกองช่าง น่าจะสามารถรองรับน้ าจากนาได้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถามตอ่ ตอนนีน้้ าที่มาจากซุ้มประตูวัดสองฝ่ัง ทางบ้านของ ส.ท. 

ชาตรทีั้งสองฝัง่ เลี้ยวลงมาหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว  รวมกัน

กับน้ าในตลาดมาด้วยความแรงโดยไม่เลีย้วลงขา้งโรงเรียน ไหลมาท่วมนาบริเวณหลัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัวท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ในส่วนนี้หากเรา

ตัดน้ าที่มาจากซุ้มประตูวัดไม่ใหผ้า่นหน้าบ้านผูใ้หญ่ดวงอ าพรไปทางโรงเรียนโดยให้ไหล

ข้ามมาทางด้านนีเ้ลย จะเพียงพอส าหรับการรองรับน้ าทั้งสองฝ่ังหรอืไม่  และบริเวณข้าง 

 /เซเว่น.... 
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เซเว่น หลายท่านจะเห็นว่ามีโครงการตลาดเกิดขึ้น ซึ่งในอดีตบริเวณตลาดนีเ้ป็นที่ต่ า  

ฝนตกจะมีน้ าขังคล้ายบ่อเก็บน้ า แต่ในปัจจุบันถมทีส่ร้างตลาดแบบมีหลังคาเรียบร้อยแลว้ 

เวลาฝนตกน้ าที่ตกมาจากหลังคามีจ านวนมาก ปัจจุบันทางตลาดท าท่อมาเชื่อมกับท่อของ

เทศบาลอยู่บริเวณข้างเซเว่น ซึ่งน้ าส่วนนีจ้ะมีเพิ่มมากขึน้โดยไหลมาทางเดียวกับที่ผ่าน

บ้าน ส.ท.ชาตรี มาอีก ต่อไปโครงการที่เราก าลังด าเนินการจะได้ประโยชนท์ั้งน้ าทิ้งจาก

ประปา  และน้ าที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร โดยตัดน้ าไม่ให้ไหลไปทางโรงเรียน   

และบริเวณบ้านนายยรรยง เดิมมนี้ าท่วมขังอยู่มากและไหลไปสู่บ่อเลี้ยงปลาของป้าต้อ 

ซึ่งมีน้ ามากพอสมควร ภายหลังหากเอาน้ าบริเวณนีล้งไปท่าน้ าได้ จะมีประโยชน์กับ

ชาวบ้านขอบคุณมากที่มโีครงการนีเ้กิดขึ้น 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ส าหรับโครงการที่เสนอมานีถ้ือว่าเป็นโครงการที่ดี แตม่ีขอ้เสนอกับทางกองช่างว่า 

เวลาท าการก่อสร้างขอให้ทางกองชา่งคุ้มเข้มหนอ่ย เนื่องจากเป็นโครงการที่มคีวาม 

ละเอียดอ่อน เพราะเรื่องการก่อสรา้งเพื่อรองรับน้ า ขณะท าจะมีน้ าไหลเวียนตลอด 

และมีบางที่เช่นโครงการรางระบายน้ าผูร้ับเหมาไม่ค่อยท าตามแบบ ส าหรับโครงการ 

นีเ้ป็นโครงการที่ละเอียดตามที่ท่านจรีศักดิ์ได้เสนอว่าเป็นการรองรับน้ าจากด้านบน 

ลงมา ต่อไปน้ าต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน เพราะมีบ้านจดัสรรเกิดขึ้นอกีหลายแหง่  

ดังนัน้ ในการก่อสร้างขอให้ทางกองชา่งได้ตรวจสอบทุกขั้นตอน 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   ในการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจา่ยรายการใหม ่ แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าสิ่งก่อสรา้ง

สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมตอ่ 

ท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลิตน้ าประปาแหง่ใหม ่หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  

2,216,000.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขออนุญาตอธิบาย

ที่มาของการโอนลดงบประมาณ อันดับแรกมาจาก 

1.ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน (ฝา่ยการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  

งบประมาณตั้งไว้   180,000.-  บาท  งบประมาณเหลือก่อนโอน  180,000.- บาท 

ขอโอน  90,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  90,000.- บาท   

2.ส านักปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมอืง)  ประเภทเงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 

     /ส่วนท้องถิ่น.... 
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ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้   1,797,120.-  บาท  งบประมาณเหลือก่อนโอน  

1,558,080.- บาท ขอโอน  220,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

1,338,080.- บาท  สาเหตุที่ดึงงบประมาณจ านวนมาใช้ได้เนื่องจาก ขณะที่ท า 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีการ 

เลือกตั้ง จงึตั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนแต่ละต าแหน่งไว้จ านวน 12 เดือน และตั้ง 

เงินเดอืนประธานสภาและรองประธานสภาไว้จ านวน 12 เดอืนเชน่กัน  เป็นการตัง้ 

งบประมาณเต็ม 12 เดอืนทุกต าแหน่งตามระเบียบ  แต่ในขณะนีป้ระธานสภาและ 

รองประธานสภาไม่ได้รับเงินเดือนในส่วนของต าแหนง่สมาชิกสภาไปรับในส่วนของ 

ประธานสภาและรองประธานสภา และมีสมาชิกสภาว่างอยู่ 1 ต าแหน่ง สามารถ 

น ามาจา่ยได้ตลอดปี  หากมีการเลือกตั้งก็สามารถจา่ยได้  

    3.กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 19/2 หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้  672,000.- บาท 

งบประมาณเหลือก่อนโอน 672,000.-บาท ขอโอน 672,000.-บาท  ไม่มงีบประมาณ

คงเหลือหลังโอน  โดยโครงการนี้ยังมคีวามจ าเป็นน้อยกว่าการก่อสร้างรัว้ เนื่องจาก 

รั้วพังเป็นเหตุภัยพิบัติในเรื่องของน้ า จึงขอแปรออกเพื่อน างบประมาณโครงการนีไ้ป 

ท าโครงการรั้วก่อน  ซึ่งในการพิจารณาได้ท าการพิจารณาโครงการในเทศบัญญัติทั้งหมด 

10 กว่าโครงการ พิจารณาแล้วเห็นวา่โครงการนี้มีความจ าเป็นน้อยที่สุด อันดับแรกขอ 

มตจิากที่ประชุมสภาว่า แปรไม่ท าโครงการนีก้่อนด้วยเหตุผลความจ าเป็นที่ว่าน้ าท่วม 

และดินพังทลาย เนื่องจากโครงการในส่วนอื่นยังมคีวามจ าเป็นอยู่มากและงบประมาณ 

ในส่วนอื่นๆ ไม่มเีหลือเพียงพอ  ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   เรื่องการของดเว้นไม่ท าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 19/2  

หมูท่ี่ 8 งบประมาณตั้งไว้  672,000.- บาท มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อ 

คิดเห็นเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด  ขอมติ 

ที่ประชุมในการของดเว้นไม่ท าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล  19/2  

หมูท่ี่ 8 โดยน างบประมาณตั้งไว้จ านวน  672,000.- บาท ย้ายมาท าโครงการก่อสร้าง 

รั้ว คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณ 

โรงผลติน้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  2,216,000.- บาท  (สองลา้น- 

สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

      /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการของดเว้นไม่ท าโครงการก่อสร้าง 

ถนน คสล.สายเทศบาล  19/2 หมู่ที่ 8 โดยน างบประมาณตั้งไว้จ านวน  672,000.-  

บาท ย้ายมาท าโครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อ 

ท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลิตน้ าประปาแหง่ใหม ่หมูท่ี่ 8 งบประมาณ 

2,216,000.- บาท  (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  จ านวน 9 คน  

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

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

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9. ร้อยตรสีุรชัย   

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

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรีมนัส แย้มมาลี และ 9. ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณตั้งจา่ยรายการใหม่ของกิจการประปาเอง 

ประกอบด้วย  

                  1.กองคลัง  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  งบประมาณ 

ตั้งไว้   1,105,000.-  บาท  งบประมาณเหลือกอ่นโอน  845,000.- บาท ขอโอน 

845,000.- บาท  ไม่มงีบประมาณคงเหลอืหลังโอน 

2.กองคลัง  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าสาธารณูปโภค    

ประเภท ค่าไฟฟ้า  งบประมาณตั้งไว้  1,950,000.-  บาท  งบประมาณเหลือก่อนโอน  

1,744,203.86 บาท ขอโอน  389,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  

1,355,203.86 บาท 

    สรุปที่มาของเงินงบประมาณมาจาก 1.จากงบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้งในส่วนของ 

ฝา่ยประปาเอง งบประมาณ 845,000.- บาท  2.หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  

ค่าไฟฟ้า งบประมาณ  389,000.- บาท ในส่วนของฝา่ยประปา รวมงบประมาณ 

ทั้งสิน้ 1,234,000.-บาท   ขออธิบายเพิ่มเติมในยอดงบประมาณจ านวน   

982,000.- บาท หลักการคือ เป็นเงินของเทศบาลที่อุดหนุนให้กับกิจการประปา   

ต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โดยใช้ค าว่า เทศบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์  

หมายความว่า เทศบาลอุดหนุนใหก้ิจการประปาไปจ านวน 982,000.- บาท  

ไม่สามารถน าเงินงบประมาณจ านวนนีไ้ปท าอย่างอื่นได้ ตอ้งท าโครงการก่อสร้างรั้ว  

คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณ 

โรงผลติน้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8 เท่านั้น รวมกับงบงบประมาณของประปาอีก 

/จ านวน.... 
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จ านวน 1,234,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น    2,216,000.- บาท   

(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  และเงิน 

จ านวนนีเ้มื่อท าการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีเงินเหลอืจะตกเป็นเงินคงเหลอื 

ของกิจการประปา และตกเป็นเงินสะสมของกิจการประปา  ในครั้งนีข้อมตจิากสภาว่า  

หากมีเงินเหลอืจ่ายจากโครงการนีใ้ห้ตกเป็นเงินของกิจการประปา ซึ่งหากเป็นอุดหนุน 

ให้หนว่ยงานอื่น หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการจะต้องน าเงินเหลือจ่ายส่งคนืให้ 

เทศบาล แต่กรณีนี้ เนื่องจากเทศบาลและกิจการประปาอยู่ที่เดียวกัน   

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัตกิารโอนงบประมาณ 

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้าง 

รั้ว คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณ 

โรงผลติน้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  2,216,000.- บาท (สองล้าน- 

สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) และหากมีเงินเหลอืจา่ยจากโครงการไม่ต้องน าเงิน 

เหลือจ่ายส่งคนืให้เทศบาล 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ 

ตั้งจา่ยรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ 

และสิ่งก่อสร้างประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และ 

รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลติ 

น้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  2,216,000.- บาท (สองล้านสองแสน- 

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  และหากมีเงินเหลอืจ่ายจากโครงการไม่ต้องน าเงิน 

เหลือจ่ายส่งคนืให้เทศบาล  จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  ม่วงสุข   2. นายวีระศักดิ์ 

นิ่มนวล  3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 4. นางมลตา  ชัยเจรญิ 5. นายมานพ  ชนะเลิศ 

6. นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7. จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. รอ้ยตรีมนัส แย้มมาลี และ  

9. รอ้ยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ของกิจการประปา 

ขอจัดซื้อเครื่องดูดโคลน สาเหตุที่ขอจัดซือ้เนื่องจากหอถังน้ าใสที่สูบน้ าขึน้มาเพื่อท า

น้ าประปา ตัง้แตไ่ด้รับมอบมายังไม่เคยล้างท าความสะอาดเลย เนื่องจากมีความลึก 

 

      /พอสมควร.... 
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พอสมควรและระบบการล้างตอ้งใชเ้ครื่องมอืและได้สอบถามไปยังคนที่ออกแบบและ 

คนที่มรีะบบประปาคล้ายกับเราวา่ใช้วธิีการล้างถังน้ าใสอย่างไร ซึ่งได้รับค าตอบว่าใช้

การจา้งทีมล้าง  และได้ตดิต่อทีมที่ล้างในราคาถูกที่สุดคือทีมจากเทศบาลนครนครปฐม 

ซึ่งเป็นประปาขนาดใหญ่ ราคาลา้งหนึ่งครั้งไม่รวมค่ารถ จ านวน 18,000.- บาท  จึงได้

ช่วยกันคิดระหว่างพนักงานประปากับทางกองช่างว่าถ้าเราซือ้เครื่องดูดโคลนมาล้างเอง

จะคุ้มกว่า เป็นเครื่องดูดโคลน งบประมาณ 15,000.- บาท  ประกอบด้วย  แผนงาน

การพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 

การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พรอ้มตดิตั้งปั๊ม 

หอยโข่ง ขนาด 3 นิว้  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 15,000.- บาท  ซึ่งไม่มใีนราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น    รวมโอนงบประมาณตั้งจา่ย

รายการใหม่ จ านวนทั้งสิน้  15,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นหา้พันบาทถ้วน) โอนลด

งบประมาณจาก  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  หมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประเภทค่าไฟฟ้า   งบประมาณตั้งไว้   1,950,000.-  บาท  งบประมาณเหลือก่อน

โอน  1,355,203.86 บาท ขอโอน  15,000.- บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  

1,340,203.86 บาท ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ขอมตทิี่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณ 

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของกิจการประปาตามที่ปลัดเทศบาลได้เสนอ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตกิารโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตัง้จ่าย 

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ 

การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของกิจการประปา จ านวน 9 คน  

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

ระเบียบวาระที่  8     เรื่อง  อื่น  ๆ 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนอหรอืไม่  

เชญิปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล    ในวันนีม้ีเรื่องที่จะขอความเห็นจากสภาเรื่องแรกคือ เทศบาลได้รับค าร้อง 

   จากนางสาววาสนา  วงษ์เพ็ชร เรื่องขอให้รื้อถอนที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่  9809  

หมูท่ี่ 8 ซึ่งเป็นบ้านตามโครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ของนางจ าลอง  รอดมว่ง 

     /และได้.... 
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และได้สร้างมาตั้งแตป่ี พ.ศ.2550 งบประมาณในการก่อสร้างจ านวน 50,000.-บาท  

สาเหตุที่ใชง้บประมาณน้อย  เนื่องจากไม่มีห้องน้ าและใช้แรงงงานจากพนักงาน 

เทศบาลเป็นผู้ก่อสรา้ง  ซึ่งเทศบาลได้รับค ารอ้งขอรื้อถอนจากนางสาววาสนา  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยกองสวัสดิการและสังคมเป็นผู้รับค ารอ้ง  

และได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามประเด็นดังนี้ 

    1. บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์จรงิหรอืไม่ 

    2. คนที่เคยอยู่อาศัยคือ นางจ าลอง  รอดมว่ง ปัจจุบันยังอาศัยอยู่หรอืไม่ 

   ซึ่งผลการตรวจสอบโดยการสอบ ป.ค. 14 ปรากฏว่า เป็นบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์จรงิ 

และปัจจุบันนางจ าลอง ไม่ได้อาศัยอยู่แล้ว เนื่องจากไปอาศัยอยู่บ้านเชา่กับหลานที่ 

หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองบัว โดยทางนางเต็มเดือนได้ท าการสอบ ป.ค.14 เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม  2563 ขอให้นางเต็มเดือนช้ีแจง 

นางเต็มเดือนฯ   ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ลงพืน้ที่ไปสอบถามกับนางสาววาสนา  

หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน  ได้ขอ้มูลว่านางจ าลองไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านเทิดไท้หลังดังกล่าว 

ประมาณ 6-7 ปีแลว้ ตอนแรกไปอยู่ที่หมู่ 6 กับลูกสาวและลูกเขย แตห่ลังจากนั้น  

ณ วันที่ ไปสอบ ป.ค.14 คือวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางจ าลองได้มาอยู่บ้านเชา่ 

ที่หมู่ที่ 2  กับหลานและเหลน  เพื่อมาช่วยเลีย้งเหลนที่เพิ่งคลอด และได้สอบถาม 

นางจ าลองว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านเทิดไท้อกีหรือไม่  นางจ าลองตอบว่าไม่กลับไปอยู่ 

อีกแล้ว 

ปลัดเทศบาล   ในส่วนนี ้ทางนางเต็มเดือนได้สอบ ป.ค.14 ไว้เรยีบร้อยแล้ว แต่ผู้ยื่นค ารอ้ง 

   เป็นเจ้าของที่ตามหลักฐานการครอบครองที่ดนิ ได้แก่ น.ส.3  ก หมายเลข 794  

เล่มที่ 8 ข ได้ระบุว่า เป็นของนางสาววาสนา  วงษ์เพ็ชร เป็นการให้จากนายต้น  

วงษ์เพ็ชร  เนือ้ที่ 3 งาน 19 ตารางวา โดยเนื้อที่ดินครอบคลุมบ้านเทิดไท้ดว้ย  

โดยระเบียบส่วนนีเ้ป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีอายุ 13 ปีแลว้ จงึขอน าเรื่องเข้า 

ที่ประชุมสภาว่าจะมีมติให้รื้อถอนหรอืไม่ แตด่้วยสภาพบ้านก็เสื่อมโทรมเหมาะแก่การ 

รื้อถอนแล้ว และวัตถุประสงค์ในการสรา้งบ้านคือสรา้งให้ผูย้ากไร้อาศัยอยู่ สรุปตอนนี้ 

คือผู้ยากไร้ไม่ประสงค์ที่จะอาศัยอยู่แล้ว โดยว่างจากการอยู่อาศัยมา 6-7 ปีแลว้  

ซึ่งมีระยะเวลาพอสมควรและมีหลักฐานการสอบ ป.ค.14 ประกอบการพิจารณา  

และเจ้าของที่ดินแจง้ความประสงค์วา่ต้องการใชป้ระโยชน์จากที่ดนิแตไ่ม่ต้องการบ้าน   

ทั้งหมดนี้คอืหลักการและเหตุผลในการรื้อถอน  หากในวันนีส้ภามีมตใิห้รื้อถอนก็จะได้ 

ท าหนังสือแจง้ผู้ยื่นค ารอ้ง แตใ่นการรื้อถอนเจ้าของที่ดินจะต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง  

โดยทางเทศบาลจะไม่มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ตามกฎหมาย แตใ่นข้อเท็จจริง 

/อาจน า.... 
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อาจน าเครื่องจักรกลไปช่วยในการรื้อถอนได้  และเมื่อด าเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

จะต้องน าบ้านเลขที่คนืให้กับส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองบัวเพื่อ 

ด าเนนิการตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องนางสาววาสนา วงษ์เพ็ชร ขอรื้อถอนที่อยู่อาศัย  

เลขที่ 9809 หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองบัว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอื 

ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญนายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ   เรี่องนีม้ีผูย้ื่นค าร้องมายังเทศบาล แสดงว่าเจา้ของที่ดินมีความประสงค์ที่จะ 

   ด าเนนิการรื้อถอน ซึ่งทางเจา้หน้าที่ได้ลงไปสอบถามทางผู้ที่เคยอยู่อาศัยก็ได้ความว่า 

   ไม่ได้อยู่อาศัยแล้ว ในความคิดของผมก็มีความเห็นว่าควรอนุมัตใิห้ตามค าร้อง เนื่องจาก 

   เจ้าของที่ดินมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ที่ดิน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุมในการ 

   ให้ความเห็นชอบในการรื้อถอนที่อยู่อาศัยบ้านเทิดไท้  เลขที่ 9809 หมูท่ี่ 8 ต าบล 

หนองบัว ตามค าร้องที่นางสาววาสนา วงษ์เพ็ชรได้ยื่นต่อเทศบาลต าบลหนองบัว  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบในการรื้อถอนบ้านบ้านเทิดไท้ เลขที่ 9809 หมูท่ี่ 8  

จ านวน 9 คน (1.นายจรีศักดิ์  มว่งสุข 2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3. นายวิศาล   

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

7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9.ร้อยตรสีุรชัย   

เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรอืไม่  เชญิปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   เรื่องที่สอง  ขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องการจา่ยเงินอุดหนุนใหก้ับกิจการ 

ประปา  จ านวน 982,000.- บาท ต้องด าเนินการขออนุมัตสิภาจา่ย และต้องส่งเรื่อง 

ขออนุมัตจิากผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้น ในระเบียบวาระที่ 7 ได้ขออนุมัติสภา 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่เรียบร้อยแลว้  ในวาระนี้จงึขออนุมัตจิ่ายเงนิอุดหนุนใหก้ับ 

กิจการประปา ซึ่งเป็นเงนิอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภา 

ในการขออนุมัติจ่ายในระเบียบวาระนี้  เพื่อก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยู 

พร้อมเช่ือมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลิตน้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8 

ประธานสภาฯ   ตามที่ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเรื่องการขออนุมัติจา่ยเงนิอุดหนุนตามโครงการ 

ก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม  

              /บริเวณ.... 
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บริเวณโรงผลติน้ าประปาแหง่ใหม ่หมูท่ี่ 8 งบประมาณ  982,000.- บาท 

(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ 

ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม ขอมตทิี่ประชุมในการ 

   อนุมัตจิ่ายเงนิอุดหนุนตามโครงการก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม 

เชื่อมตอ่ท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณโรงผลติน้ าประปาแห่งใหม ่หมูท่ี่ 8  

งบประมาณ  982,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัตจิา่ยเงนิอุดหนุนตามโครงการ 

    ก่อสร้างรัว้ คสล.และรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ าชนิดท่อเหลี่ยม  

บริเวณโรงผลติน้ าประปาแหง่ใหม ่หมูท่ี่ 8  งบประมาณ  982,000.- บาท (เก้าแสน- 

แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข 2. นายวีระศักดิ์   

นิ่มนวล  3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 4. นางมลตา ชัยเจรญิ 5.นายมานพ  ชนะเลิศ   

6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7. จ่าสิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์ 8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ  

9.ร้อยตรสีุรชัย  เกษมโศธน์) 

ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตต่อเรื่องที่สาม  เทศบาลได้รับค ารอ้งทั่วไป เรื่อง การตรวจสอบแมค่้า 

   ที่เข้าร่วมอบรมสุขาภบิาลอาหารว่าถูกต้องและโปร่งใสหรอืไม่ ค าร้องลงรับวันที่ 27  

   พฤศจกิายน 2563 เวลา 14.45 น. ขออนุญาตน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเพื่อขอ 

   ค าแนะน าจากสภา ดังนี้  ขอให้ตรวจสอบแม่คา้ที่จ าหน่ายอาหารและเข้าร่วมอบรม 

   สุขาภิบาลภายในเทศบาลต าบลหนองบัวและจัดใหม้ีการไปดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ 

   แตย่ังมีแม่คา้บางคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่ควรจะเป็น เช่น 

    1.ไม่มหีน้าร้านเป็นของตัวเอง ไม่ได้ขายสินค้าประจ าทุกวัน จ าหนา่ยตามเทศกาล 

   หรอืฤดูกาลปีละ 1-2 ครัง้ ถึงเวลาเข้าอบรม ลงชื่อไปดูงานเหมาะสมหรอืไม่ 

1. เคยจ าหน่ายอาหารแต่เลิกกิจการ ถึงเวลาไปอบรม  ลงชื่อไปดูงานเหมาะสมหรอืไม ่

2. เคยจ าหน่ายแต่เลิกกิจการ ไปช่วยแมค่้าคนอื่นขาย ถึงเวลาไปอบรม ลงชื่อ 

ไปดูงาน เหมาะสมหรือไม่ 

3. จ าหน่ายสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร เช่น เสื้อผา้  ของใช้มอืสอง  เจา้หนา้ที่ให้ 

ลงช่ือไปอบรมเพื่อครัง้ต่อไปสามารถไปดูงานได้ เหมาะสมหรือไม่  

4. กลุ่มวสิาหกิจชุมชนรวมกลุ่มกัน 10-20 คน ลงชื่ออบรม เกือบทั้งหมด 

ถึงเวลาลงชื่อไปดูงาน สามารถไปได้เกือบทั้งหมดสามารถท าได้ แตก่รณีแม่คา้บางร้าน 

มีคนขาย 1-2 คนเข้าอบรม แตเ่วลาไปดูงานให้ไปได้คนเดียวเหมาะสมหรือไม่ 

        /นี่คือ.... 
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 นี่คอืปัญหาทีเ่กิดขึ้นมานานแตย่ังไม่มีการแก้ไขและปรับปรุงตรวจสอบให้ถูกต้อง 

และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แมค่้า พ่อค้า  ที่มาจ าหน่ายสินค้าจริงๆ ไม่ใชเ่พื่อ 

เอือ้ความสะดวกและผลประโยชน์แก่พวกที่เห็นแก่ตัว  ฝากใหค้ิดงานทุกอย่างมกีฎ กติกา 

ถ้าทุกคนปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ปัญหาจะไม่เกิด แตถ่้าเลือกปฏิบัติปัญหาก็จะตามมา 

ทั้งหมดนี้คอืข้อร้องเรียน จงึขออนุญาตน าเรียนปรึกษาจากสภาว่า จะให้ปฏิบัติอย่างไร 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญนายจรีศักดิ์ฯ 

นายจีรศักดิ์ฯ   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามข้อ 

ร้องเรียนนี ้ในความคิดส่วนตัวถูกต้องทุกอย่าง อยากสอบถามขอ้เท็จจริง  ในส่วน 

ของการดูงานในครั้งนี ้มีผู้ใหค้วามสนใจเยอะมาก  มกีารเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก  

ช่วงบ่ายก็มีผูส้นใจลงทะเบียนเต็มแลว้  แต่เราสามารถรับผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เพียง  

2 คัน เท่าที่งบประมาณเราด าเนนิการได้ ท าให้มีหลายท่านและหลายกลุ่มที่เข้า 

หลักเกณฑ์แตไ่ม่ได้เดินทาง ก็เป็นสิทธิที่เขาจะซักถามได้ เราต้องตอบข้อซักถามให้ 

กระจา่งและชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหาย ผมคิดว่าตามข้อซักถามนี้ เราสามารถ 

ตอบได้ ซึ่งเราเคยมีคณะกรรมการตรวจสอบไปตรวจสอบหนา้ร้าน ผมไม่แน่ใจว่ามีการ 

ตรวจแค่ครั้งเดียว หรอืมีการตรวจเป็นประจ าทุกปี  เพราะถ้าหากมีการตรวจเป็นประจ า 

ก็จะสามารถช่วยตอบข้อซักถามได้อีกทางหนึ่ง  ขอให้สมาชิกช่วยกันเสนอแนะเกี่ยวกับ 

ข้อซักถามนี้ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่ เชิญร้อยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภาและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ผมขอเสนอความคิดเห็นว่า  กติกาตั้งไว้อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่ตอ้งด าเนินการ 

ให้เป็นไปตามกติกา และต้องแก้ปัญหาโดยใช้กติกาเดิมที่เคยตั้งไว้ 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอเพิ่มเติมคอื จะมีอีกกรณีหนึ่งคอืขายของอยู่ในพืน้ที่เทศบาลต าบล 

หนองบัวจริง วันหนึ่งก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น และก็ย้ายกลับมาขายของอกี  แตไ่ม่เน่ใจว่า 

ย้ายชื่อกลับเข้ามาอีกหรือไม่  รายชื่อทั้งหมดที่ไปดูงานในครั้งนีไ้ม่ทราบว่าได้ตรวจสอบ 

ว่ามชืี่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวหรอืไม่  

ปลัดเทศบาล   ส าหรับเรื่องนี ้ให้นางสาวจุฑามาศ ส่งรายชื่อใหง้านทะเบียนตรวจสอบภายใน 

   วันนีว้่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวหรือไม่ ต่อไปขอให้สภา 

   พิจารณาจ านวนผูไ้ปศกึษาดูงานกรณีรูปแบบกลุ่ม 

นายจีรศักดิ์ฯ   ในประเด็นกลุ่มน่าจะต้องมีข้อสรุปจากสภาหรอืเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบัน 

มีกลุ่มเดียว แตอ่นาคตอาจมีอกีหลายกลุ่มอาชีพ  ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ 

ไปดูงานให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องนีอ้ีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอสอบถาม 

   นางสาวจุฑามาศฯ ว่าในการอบรมและดูงานในครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแม่คา้ 

ตามที่เคยแตง่ตั้งคณะกรรมการไว้หรอืไม่ 

นางสาวจุฑามาศฯ  ในส่วนของรายชื่อที่ลงทะเบียนอบรมและลงทะเบียนดูงานในครั้งนี้ ใชว้ิธีการ 

หน.ฝ่ายบริหารงาน อ้างอิงของเดิม คอื มคีณะกรรมการคือตัวแทนจากผูใ้หญ่บ้านแตล่ะหมูค่ัดกรองให้  

สาธารณสุข  1 ช้ัน แตใ่นกลุ่มแม่บ้าน ได้ขอรายชื่อจากกลุ่มแมบ่้านเกษตร บ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8  

ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมอบรมในปีนี้ จ านวน 9 คน  

ซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปีนี้คือ ต้องเข้าอบรมในปีที่ผา่นมา และเป็นแมค่้าที่ขาย 

ประจ าในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองบัวและอยู่ในพืน้ที่เทศบาลต าบลหนองบัว  

หรอืมีการเสียค่าใบอนุญาตในงานสาธารณสุข ได้แก่ ใบอนุญาตสะสมอาหาร 

และจ าหน่ายอาหาร และในส่วนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต้องมีในเรื่องของการท าอาหาร 

ด้วย แตว่่าในส่วนที่ยังไม่ชัดเจนคือในส่วนของการไปดูงานซึ่งเราระบุไปแล้วตามมติสภา 

ว่าหนึ่งร้านสามารถเข้าอบรมได้ทุกคน แต่ในการไปดูงานไปได้แค่รา้นละหนึ่งคนเท่านั้น  

แตใ่นส่วนของกลุ่มวิสาหกิจเปิดรับไม่จ ากัดในการเข้าอบรมเพราะเป็นการให้ความรู้  

แตใ่นการไปดูงานยังไม่ได้มีการก าหนดว่าสามารถไปดูงานได้กี่คน 

ประธานสภาฯ   เมื่อนางสาวจุฑามาศให้ข้อมูลแบบนีแ้ล้ว มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ซักถามหรอื 

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ เพื่อที่จะหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อรอ้งเรียนในอนาคตอีก  เพราะบางครัง้ผู้ร้องเรียนอาจเข้าใจ 

คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน  ผมคิดว่าต้องให้เจา้หน้าที่ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง  

นายบรรเทิงฯ   ในฐานะที่ผมดูแลกองสาธารณสุข  ผมอยากได้ข้อสรุปในการไปศกึษาดูงาน 

ผอ.กองช่าง  ของกลุ่ม โดยใหเ้ป็นมตสิภาว่าจะให้ไปได้กี่คนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ 

กองสาธารณสุข  

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางผูอ้ านวยการกองช่างเสนอมา  ตอนนีม้ีกลุ่มเดียว 

   ต่อไปอาจมหีลายกลุ่ม ควรก าหนดไว้ว่ากลุ่มหนึ่งไปดูงานได้จ านวนกี่คน  เห็นดว้ยกับ 

   การก าหนดจ านวนผู้ที่สามารถไปดูงานได้  และที่ผ่านมาได้เคยตั้งคณะกรรมการ 

   เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติไว้ ส าหรับเรื่องนีเ้ป็นเรื่องที่หนักใจ  ควรให้คณะกรรมการ 

   เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ 

 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   ในกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกหลายคน อยากให้ทางสมาชิกช่วยกันก าหนดว่าหนึ่งกลุ่ม 

   สามารถไปดูงานได้กี่คน 

นายวีระศักดิ์ฯ   ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล แต่ผมไม่ทราบว่าโครงสร้างของกลุ่มประกอบด้วย 

   ใครบ้าง มปีระธาน รองประธาน หรอืไม่  มีใครทราบบ้างว่าโครงสร้างกลุ่มมีใครบ้าง 

   ปกติการไปศกึษาดูงานทั่วไปจะให้แกนน ากลุ่มไปดูและน ากลับมาถ่ายทอดให้กับ 

   สมาชิกของกลุ่ม  

ปลัดเทศบาล   ส าหรับโครงสร้างของกลุ่มเป็นรูปแบบของเขา  การไปศกึษาดูงานน่าจะให้ 

   ทางกลุ่มแจ้งรายชื่อมาเอง  เทศบาลควรก าหนดใหว้่าไปได้จ านวนกลุ่มละเท่าไร 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมเสนอว่าให้คณะผูบ้ริหารและสภาเทศบาลชุดใหมเ่ป็นผู้ก าหนดจ านวนผูไ้ป 

   ศกึษาดูงานกรณีรูปแบบกลุ่ม 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม 

   สภาในการใหค้วามเห็นชอบว่าให้คณะผูบ้ริหารและสภาเทศบาลชุดใหมเ่ป็นผูก้ าหนด 

จ านวนผูไ้ปศกึษาดูงานกรณีรูปแบบกลุ่ม 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข  

2. นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล  3. นายวิศาล  สามัคคีธรรม 4. นางมลตา ชัยเจรญิ  

5.นายมานพ  ชนะเลิศ  6.นายต้น  วงษ์เพ็ชร 7. จา่สิบเอกสมศักดิ์  ชมวงษ์  

8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น  

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชกิสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 

ประชุมในวันนี ้และขอปิดการประชุม  

    ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
 

     (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (นางชฎารัตน์     คงทน) 

              หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 
 

 

     (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

             (นางสาวปุญญิศา   สุขดี) 

       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

        /คณะกรรมการ.... 
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    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ  ชนะเลิศ) 

 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล    สามัคคีธรรม) 

 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นางมลตา   ชัยเจริญ) 

 

 

     

 

      (ลงช่ือ) 

       (นายแทน   โหรา) 

      ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

 

 

 

 


