
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที่  24 ธันวาคม  2563   เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  (ชั้น 3) 

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

     ผู้มาประชุม 

  ล าดับที ่      ชื่อ  -  สกุล           ต าแหน่ง   

      1.   นายแทน  โหรา   ประธานสภาเทศบาล 

      2.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์  รองประธานสภาเทศบาล 

      3.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

      4. นายวีระศักดิ์     นิ่มนวล   สมาชิกสภาเทศบาล   

      5.  นายจีรศักดิ์      ม่วงสุข   สมาชิกสภาเทศบาล    

      6. นายวิศาล          สามัคคีธรรม         สมาชิกสภาเทศบาล  

      7. นางมลตา  ชัยเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาล  

      8. นายมานพ                  ชนะเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 

      9. นายต้น            วงษ์เพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล   

    10. จ่าสิบเอกสมศักดิ์    ชมวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   

    11. ร้อยตรีมนัส       แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล   

    12. ร้อยตรสีุรชัย      เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล   

    13. นางสาวปุญญิศา สุขดี              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

       1.  นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร  หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

       2.  นายเดชา  พุ่มพวง   ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 

       3.  นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

       4.  นายบรรเทิง  บัวหลวง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

       5.  นางสาวดวงแข  เทอดศักดิ์ศรี  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       6.  นางสาวอาริยา  เชื้อทอง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

.      7. นายอธิวรรษ  แสงเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

       8. นายธนาคาร  วิเศษสิงห์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

       9. นายฉัตรชัย  สัตยกาญจน์  นายช่างโยธาช านาญงาน 

     10. นางนภิา  รู้ทัน   เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชชี านาญงาน 

     11. นายไตรรงค์  ไกรเทพ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

     12. นางจีรวรรณ  กองแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     13.  นางสาวอัญชลี จติตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   

           /14....... 
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    14. นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

    15.  นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว  
     

         เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่   1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองบัว ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ไปยังอ าเภอเมอืงกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา          

ข้อราชการเร่งด่วน  ในส่วนรายละเอียดขอใหเ้ลขานุการช้ีแจง 

เลขานุการสภา   ตามที่สภาเทศบาล  ได้รับแจง้เทศบาลต าบลหนองบัว โดยปลัดเทศบาล 

   ต าบลหนองบัวปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มีความประสงคท์ี่จะน าเรื่องเข้าที่ประชุม 

   เพื่อท าการพิจารณาเร่งด่วน สภาเทศบาลต าบลหนองบัว จึงขอเปิดประชุม  

สภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ.  

2563 มีก าหนด  7  วัน นับตั้งแต่วันที่   24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   

เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน  ซึ่งอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แจ้งประกาศอ าเภอ  

เมืองกาญจนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล  หนองบัว สมัยวิสามัญ  

สมัยที่  2 ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2563 ลงวันที่  18   ธันวาคม  2563   

ซึ่งได้มีการอนุมัติให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ รายละเอียดตามประกาศ  

อ าเภอเมืองกาญจนบุรีที่ ได้ส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

ประธานสภาฯ   ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  ได้จัดส่งรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2563  

ลงวันที่ 1 ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        

ได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความใดหรอืไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มที่านใดเพิ่มเติมหรอืตัดทอนข้อความ ขอมตทิี่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ลงวันที่   1 ธันวาคม  2563 

 

        /ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 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.รอ้ยตรีสุรชัย   

เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การพิจารณาแนวเขตรั้วของการประปาเทศบาลต าบลหนองบัว  

         (หลังเก่า) 

ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  การพิจารณาแนวเขตรั้วของการประปาเทศบาล 

  ต าบลหนองบัว  (หลังเก่า)  ขอเชญิปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง 

ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  

 ในกรณีที่ตอ้งขอความกรุณาจากประธานสภาและท่านสมาชิกสภาในการประชุม 

ครั้งนี ้ ซึ่งเป็นการประชุมเร่งด่วนเนื่องจากเป็นสมัยวิสามัญ  เนื่องจากได้รับแจง้ 

จากกองช่างว่าได้มกีารไปชีแ้นวเขตที่บริเวณการประปาเก่าใกล้กับบ้าน ส.ท.ต้น   

ปรากฏว่าได้มีปัญหาบางส่วนเกิดขึ้น ในส่วนรายละเอียดขอใหท้างผู้อ านวยการ 

กองช่างช้ีแจง แต่ก่อนจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้ชีแ้จงรายละเอียด ขออนุญาต

อธิบายเอกสารที่ทางกองช่างได้แจกใหก้ับทุกท่านประกอบด้วย หนังสือชีแ้นวเขตและ

แผนผัง ขออนุญาตชี้แจงว่าประปาตัวเก่าด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็น

ช่วงการขนย้ายบ่อขยะเก่าข้างบ้าน ส.ท.ต้น ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลหนองบัว 

และได้มีการปรับที่  ซึ่งในขณะนั้นนายกฯ ปัญญายังไม่ได้เข้ามารับต าแหน่ง อยู่ในช่วง

ของการเลือกตั้ง แต่ว่าได้รับค าสั่งจากประธานสุขาภิบาลคนเดิม คือ นายสมชาย  

ไขว้พันธุ์ นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ว่างานที่ทางเทศบาลต าบลหนองบัวซึ่งยกฐานะ

มาจากสุขาภบิาลต้องท าอันดับแรกคือ ให้ท าการขนย้ายบ่อขยะที่บริเวณหมู ่8  

เอาไปทิ้ง เนื่องจากมีโครงการเข้ามาเป็นโครงการประปา หมู่ 8  ที่เป็นประปาตัวเก่า 

และในช่วงนั้นทางกรมโยธาธิการเป็นผู้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการชี้แนวเขตท ารั้ว

ด้วย ซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่สามารถให้ค าตอบได้ว่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ เป็นอะไร    

โดยครั้งแรกเป็นรั้วลวดหนามมาเป็นระยะเวลาประมาณสิบปี ต่อมาได้มีการขออนุมัติ

จากสภาในการขอสร้างรั้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการสร้างรั้วตอนนั้นก็สร้างตามแนวรั้ว

ลวดหนามเดิม ประมาณปี พ.ศ.2549  จนกระทั่งได้มีการชี้แนวเขตเมื่อวันที่ 7 

ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีการซื้อขายที่ดินกัน และได้มอบหมายให้ ผอ.บรรเทิง ไป

ชี้แนวเขต เพราะหลักการในการปฏิบัติงานตั้งแต่ท่านนายกปัญญาเสียไป จะ

มอบหมายใหท้างผู้อ านวยการกองชา่งไปด าเนินการ  

ชีแ้นวเขต เพราะเรื่องการช้ีแนวเขตทางกองช่างจะรู้พื้นที่มากกว่า และทาง  

            /ผอ.บรรเทิง.... 



- 4 - 

ผอ.บรรเทิงได้โทรแจ้งว่า ที่ได้ล้ าเข้าไปในเขตรั้ว และทางเจ้าของที่ขอด าเนินการ

บางอย่าง  จึงได้แจ้งว่าเป็นอ านาจของสภาในการอนุมัติให้ด าเนินการ  ต้องมาดู

ระเบียบว่าท าได้หรือไม่ จึงได้ประสานกับประธานสภาเพื่อท าเรื่องขอเปิดประชุมสมัย

วิสามัญเพื่อพิจารณา ระหว่างวันที่ 24 –30 ธันวาคม  2563 ระยะเวลา 7 วัน  

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญในวันนี้  ต่อไปขอใหท้างผู้อ านวยการ

กองชา่งช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา 

นายบรรเทิงฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง ผมนายบรรเทิง  บัวหลวง ผูอ้ านวยการกองชา่ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  

ผมได้รับมอบอ านาจให้ไปชีแ้นวเขตที่ดนิของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณรัตน์ ก่อสร้าง 

โดยพืน้ที่อยู่ด้านข้างของรั้วประปาหลังเก่า ซึ่งวันที่ไปชีแ้นวเขตได้ท าการรังวัด  

ซึ่งแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับรั้วด้านท้ายของเรา เขาบอกว่า  รั้วด้านห้องสุดท้าย

 เลยเข้ามาจากรั้วเราอีกตามแผนที่ที่ผมได้ให้กับสมาชิกทุกท่าน  คือ ด้านหลังจากรั้ว 

เราไป คอื 16.331 เมตร ส่วนอีกด้านหนึ่งคอืด้านหนา้เข้าไป  2.141 เมตร  

คือที่ดนิเราเข้าไปอยู่ในพืน้ที่ของเขา ความกว้างความยาวตามที่แจง้  ประเด็นแรก 

ที่เขาอยากรู้คอื พืน้ที่รั้วของเราอยู่ในพืน้ที่ของเขาประมาณไหน  ประเด็นที่สองคือเขา 

อยากรู้ในเรื่องทางสาธารณะที่เป็นรอยเส้นประในตัวที่ผมแนบหนังสือที่เป็นสีสม้คือ 

แนวที่เป็นทางสาธารณะ แตผ่มตรวจสอบพืน้ที่สามรายด้านหน้าคือเป็นของป้าใจ ของ 

น้องพีที่ท าโรงเห็ด และของพี่ที  และของพีท่ีเขาได้ท าการรังวัดและยกที่ของเขาจาก 

รั้วเราแบ่งเป็นทางสาธารณะแล้ว 6 เมตร ส่วนของ น้องพีกับของป้าใจ ได้ไปคุยกัน 

2 รอบแล้ว เพื่อขอหลักฐาน ส.ค.เขามาถ่ายให้  แตลู่กชายเขาที่ช่ือโบ้ไม่ได้ให้เอกสาร 

แตเ่อกสารที่ผมเห็นทีเ่ขาให้ดูเป็น ส.ค. เขียนว่าทางทิศตะวันออกติดทางเกวียน  

ตอนนี้ที่ผมวัดจากหลักไม้ไปถึงรัว้เราประมาณ 1.46 เมตร โดยมีทั้งหมด 3 แปลง 

ก่อนถึงที่ดินของหา้งหุ้นสว่นจ ากัดสุวรรณรัตนก์่อสร้างคอื มีป้าใจ  น้องพี  และพี่ที  

เขาอยากรู้วา่ทางเกวียนกว้างเท่าไร ซึ่งเราวัดจากหลักไม้ป้าใจถึงรั้วประปาประมาณ 

1.46 เมตร วิธีการที่จะท าคือ 1. เราตอ้งท าการส ารวจพื้นที่ของประปาและพืน้ที่ 

ตรงทางเกวียน เพื่อหาแนวเขตที่แน่นอน โดยต้องให้ทางที่ดนิมาชีแ้นวเขต 2.เรื่องที ่

เข้าสภาก็จะม ี2 ประเด็นคือ 1. แนวที่ดินที่รัว้เราเข้าไปในที่ของเขาแนวหมุด 

อยู่ตรงไหน 2.แนวทางเกวียนมขีอบเขตกว้างเท่าไร  หมุดอยู่ตรงไหน สรุปภาพรวม 

คือรัว้ของเราเข้าไปในที่ของเขาในชว่งท้าย  แตย่ังไม่ได้ขอ้สรุปที่แท้จริง ต้องรอดูต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่  เชญินายวีระศักดิ์ฯ 

นายวีระศักดิ์ฯ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ทุกท่าน ขออนุญาตสอบถามว่าพืน้ที่ประปาที่เราก่อสร้างมีเอกสารอะไร 

 

            /นายบรรเทิงฯ....  
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นายบรรเทิงฯ  เป็นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้ระบุว่ามีเอกสารอะไร 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

ปลัดเทศบาล  ที่บริเวณนีไ้ม่ทราบว่ามีเอกสารหรอืไม่มี  แตต่รงบ่อขยะเดิมที่ย้ายไปมเีนือ้ที่

ประมาณหา้ไร่เป็น ภ.บ.ท.5 ซึ่งตอนที่มาท างานบริเวณนีเ้ป็นที่สาธารณะส าหรับทิง้ขยะ  

ซึ่งตอนมารับต าแหนง่ก็ต้องด าเนนิการย้ายขยะ เนื่องจากจะใชพ้ืน้ที่ก่อสร้างประปาและเริ่ม

ก่อสร้างรัว้แล้ว  เทศบาลต้องด าเนินการขนขยะออกให้เขา ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่   

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดซักถาม ผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่าส่วนที่เกินเข้ามาในรั้ว 

   ของเรา ไม่ทราบว่าเจา้ของที่เขามีเจตจ านงที่จะยกให้หรอืขอที่ดนิคืน 

นายบรรเทิงฯ   ประเด็นคือ ตอนนีเ้ขาไปซือ้ที่อยู่ด้านใน เขาจงึอยากตรวจสอบว่าพืน้ที่เขามี 

ผูอ้ านวยการกองช่าง จ านวนเท่าไร และเขาเห็นว่าเป็นเส้นประตามแผนผัง แต่ในนีเ้ขียนว่าเป็นทางสาธารณะ 

     เขาไม่แน่ใจว่าเป็นทางสาธารณะกว้างยาวเท่าไร สรุปประเด็นแรกคือ เขาอยากรู้ว่า 

เนือ้ที่อยู่ตรงไหนแน่ แล้วเส้นประที่เป็นทางสาธารณะบริเวณไหน และขอบเขตถึงไหน   

เขาอยากรู้ความกว้างของทางเกวียนหรอืทางสาธารณะเพื่อด าเนนิการขั้นตอนตอ่ไป 

แตใ่นส่วนของการรื้อรัว้ ได้คุยเบือ้งตน้กับเจ้าของที่ดิน เขาบอกว่าถ้ามีการรื้อรัว้ 

เขาจะด าเนินการสร้างให้ใหม่โดยทางเทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

นายวีระศักดิ์ฯ   อยากทราบว่าที่ดนิที่เขาซือ้มีหลักฐานอะไร 

ปลัดเทศบาล   เป็นโฉนด  

นายวีระศักดิ์ฯ   หากเป็นโฉนดก็ต้องยอมรับ ตอ้งรอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อย 

   มาคุยกันอีกครั้ง 

ปลัดเทศบาล   สาเหตุที่บริษัทนีเ้พิ่งเข้ามา เพราะเพิ่งซื้อขายที่ดนิแปลงนีเ้มื่อเดอืนตุลาคม 

   2563 และมีหนังสือชีแ้นวเขตเข้ามาเมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 โดยแจ้งให้ 

ไปชีแ้นวเขตในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ขณะนีอ้ยู่ในกระบวนการออกโฉนด จงึท าให้ 

   เกิดประเด็นนีข้ึน้มา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่    

ที่ประชุม  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดซักถาม ผมขอเพิ่มเติมคอื สมัยก่อนผมไปเดินรังวัด 

 กับนายกปัญญา เขาอ้างสทิธิว่าเป็น ภ.บ.ท.5 สมัยก่อนชาวบ้านใช้หลักเกณฑใ์น 

การวัดโดยยึดจากแนวหลักผูใ้หญ่เกี๊ยวซึ่งเสียชีวติไปแล้ว ตอนสร้างรัว้ก็มีปัญหาว่า 

รั้วเข้าไปในที่เขา จึงได้ให้เอาหลักฐาน ภ.บ.ท.5 มาวัดกันใหม่ โดยครั้งนี้มีผู้ใหญ่เก้ว 

มาวัดด้วย ซึ่งการวัดครั้งนีเ้ขาก็ยินยอมและไม่ได้ท้วงติงอะไร  หากที่ดนิจะรังวัดใหม่ 

ก็จะได้ช้ีชัดได้ว่าแต่ละด้านกว้างยาวเท่าไร  

                          /นายบรรเทิงฯ.... 
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นายบรรเทิงฯ   ประเด็นคือผมถามที่ดินว่า ทางเกวียนเขาวัดจากทางเข้าประปาซึ่งเป็นแปลง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง ด้านหน้า ตรงนัน้เป็นโฉนดวัดได้ 195 เมตร  และวัดจากหมุดไม้ถึงรั้วเราได้ 1.46 

   เมตร หมายความว่า รั้วเราไม่เขา้ไปในที่ป้าใจแน่นอน 

ประธานสภา   สมัยที่ท ารัว้ได้เดินวัดโดยการนับไม้แล้วไม่เข้าที่ของป้าใจ มสีมาชิกท่านใด 

   มีขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอเพิ่มเติมอกีเรื่องหนึ่งคือ การรังวัดที่บริเวณนี้ 

   ไปทับกบัรางระบายน้ า  และได้พูดคุยด้วยวาจากันว่าคนละครึ่ง แปลงนี้ที่ท าร่อง 

   ระบายน้ าที่เป็นคลองดิน  เจา้ของเดิมเขาเซ็นต์ไว้ให้  แต่ปัจจุบันเจ้าของใหมเ่ขาซือ้ 

   เพื่อท าธุรกรรม  

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมขออนุญาตเรียนสอบถามในความหมายของท่านประธานคือที่แปลงนี้ 

   ถ้าหากจะด าเนินการก่อสร้างบ้านจัดสรรก็จะเป็นเหมอืนก าแพงกั้นน้ า เป็นเขื่อน 

   กั้นน้ า ท าให้น้ าที่เคยจะผ่านทางนี้เพื่อระบายได้  หมายความวา่ หากโครงการนี้ 

   เกิดขึ้น  จะท าให้กลายเป็นเขื่อนกั้นน้ าไม่ให้น้ าตรงนี้ระบายได้  ดังนั้น ดา้นที่อยู่ 

   หนา้เขื่อน  ต่อไปท าการเกษตรคงล าบากหน่อยเนื่องจากมีน้ าท่วมขัง ในส่วนตรงนี้ 

   ต่อไปคงเป็นหนา้ที่ของทางเทศบาลในการของบประมาณเพื่อด าเนนิโครงการ 

   ดึงน้ าลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้  ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเรื่องแนวรั้ว 

   ประปา ตามเอกสารที่ทางกองช่างสง่มา จะมีการทับถนนสาธารณะ ถือว่าเป็น 

   การใชป้ระโยชน์ร่วมกัน ไม่น่ามีปัญหาอะไร ประชาชนก็ได้ประโยชน์ในการใชส้ัญจร 

   ร่วมกัน  ผมเห็นด้วย 

ปลัดเทศบาล   ถ้าเขาสร้างบ้านจัดสรร สิ่งที่เขาจะต้องท าคอื ตอ้งขอเชื่อมรางระบายน้ า 

   ของเทศบาล คอื เขาต้องมรีะบบการวางท่อระบายน้ าภายในโครงการ และต้อง 

   ขอเชื่อมทางสาธารณะและเชื่อมท่อระบายน้ า ซึ่งระบบประปาของเราจะมีน้ า 

   ที่ตอ้งดเีลย์ออกไป และจะล้นบ่อไม่มีทางไปเนื่องจากมีการสร้างบ้านจัดสรร   

   เพราะฉะนั้นจึงมแีนวคิดว่า จะท าทางออกน้ าใหม่ส าหรับท่อที่ทางโครงการจะ 

   ต้องท าออกมาให้จนถึงบริเวณปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว  ซึ่งเราจะดีเลย์น้ าของเรา 

   ผา่นท่อตรงนี้ดว้ยในอนาคต  อาจมกีารวางท่อแนบก าแพงมาเพื่อระบายน้ า 

   ถ้าท้ายที่สุดต้องมกีารรื้อรัว้ ซึ่งในการซื้อขายเขารู้อยู่แล้วว่ารั้วเราล้ าเข้าไปในที่เขา 

และขณะที่เราสร้างรั้ว เจ้าของเดิมไม่ได้ปกปิด และสร้างมาตั้งแต่ปี 2542 เจ้าของ 

เดิมรู้ แตย่ินยอมใหเ้ราท ารั้วโดยไม่ท้วงติง แต่ตามระเบียบที่ได้ศกึษามา การจะรื้อ 

   ต้องท าข้อหารอืไปยังส่วนกลางก่อน และหา้งหุ้นสว่นจ ากัด สุวรรณรัตน์  ไม่ได้ 

ครอบครองที่ดินแปลงนี้มาตั้งแตต่้น  ถ้าจะรื้อต้องมีค าสั่งมาจากส่วนกลาง 

นายจีรศักดิ์ฯ   ผมได้ยินแบบนีก้็สบายใจ  เพราะกรณีแบบนีต้้องมีอีกแน่ ยกตัวอย่างเช่น 

   ตลาดเย็น เจ้าของตลาดบ่นทุกครั้งที่มกีารประชุมว่าป้ายเทศบาลเราไปอยู่ในโฉนด 

   ที่เขา  ทางปลัดก็เคยได้ยิน ซึ่งก็เป็นแค่ค ากล่าวอ้างที่ไม่มีโฉนดใหดู้  และตอนทีท่ า 

     /โครงการ... 
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   โครงการก็ท าเพื่อสาธารณประโยชน์และท ามาเป็นเวลานานแล้ว เวลาจะจัดการ 

   จราจรในตลาดก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทุกครั้ง  อกีเรื่องหนึ่ง  ขอสอบถามเรื่องท่อน้ าทิ้ง 

   ที่ปลัดได้ช้ีแจง ขออนุญาตสอบถามวันที่คุณปอท าโครงการได้ท าการถมพืน้ที่ไว้ 

   นานพอสมควรกว่าจะสร้างบ้าน ผมไม่แน่ใจว่าประมาณหนึ่งปีหรอืไม่ ในส่วนนี้ 

   หากทางเจ้าของโครงการมาด าเนนิการถมที่ไว้ก่อน โดยยังไม่ด าเนินการจดแจง้ 

   เป็นบ้านจัดสรร เขาก็ยังไม่จ าเป็นต้องวางท่อระบายน้ า  ดังนัน้ เราจะเอาน้ าทิง้ 

   ก็ยังท าไม่ได้  จะท าให้เกิดความล าบากกับเราหรอืไม่  ขออนุญาตเรยีนสอบถาม 

ปลัดเทศบาล   อย่างที่แจ้งคอื อาจตอ้งขุดสระเพื่อให้ใหญ่ขึน้ เพื่อรองรับน้ าทิง้บริเวณนั้น 

   ซึ่งน้ าทิง้บริเวณนีห้ลังจากที่เราท าการปรับระบบการบริหารจัดการประปาแล้ว  

น้ าทิง้ที่จะล้นออกไปข้างนอกจะค่อนข้างนอ้ย ขณะนีเ้ราเริ่มบริหารจัดการประปา 

ตามระบบแล้ว จะท าให้น้ าระบายได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน หากเกิดปัญหาว่าโครงการ 

ยังไม่วางท่อ ก็จะท าการแก้ไขปัญหาโดยการขุดบ่อให้ใหญ่และลกึขึ้น  ข้อต่อไปคือ  

อาจท าบ่อพักปูนเพื่อให้น้ าล้นออกมา เพื่อใหร้ถดับเพลิงไปดูดน้ ามารดต้นไม้ 

ในอนาคตได้ 

นายบรรเทิงฯ   ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจากปลัดคือ จากถนนเทศบาล 1 เส้นใหญ่เข้ามา 

ผูอ้ านวยการกองช่าง ที่ประปาเรา ตอนนี้ทางดา้นขวามือจากทางเข้าเรามีท่อระบายน้ าอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง 

   ของตัวตัดที่รองรับตัวเคลื่อนของการดีเลย์น้ าทิง้หรอืระบายหน้าทราย ถ้าบริหาร 

   จัดการด ีน้ าก็น่าจะเพียงพอ ไม่งัน้ก็ต้องไปลอกถังใหพ้ืชที่มอียู่ในสระออกไป  เพื่อให้ 

   รองรับน้ าได้มากขึ้น ส่วนเรื่องที่ประธานพูดว่า ด้านท้าย ส่วนนี้ผมยังไปไม่สุดไม่ทราบ 

ว่าเป็นรอ่งน้ าอย่างไร สว่นนี้ผมขอรับเรื่องไว้เพื่อไปคุยกบัเจ้าของโครงการ สว่นประเด็น 

ที่มกีารแก้ไขอาจท าเหมอืนประปาข้างเทศบาลอาจมกีารเชื่อมท่อออกมา ถ้าในอนาคต 

   น้ าไม่มทีางไป เป็นการวางท่อระบายน้ าจากบ่อออกมาสู่บ่อพักด้านนอกเพื่อเป็นการ 

   แก้ปัญหา  ส่วนประเด็นที่สอง  ในเรื่องของพืน้ที่ที่เราลุกล้ า ขอทราบแนวทางปฏิบัติ 

ในขั้นตอนตอ่ไป เราต้องท าอย่างไรกันบ้าง  จะได้น าไปตอบข้อซักถามกับเจ้าของที่ดิน 

   และในส่วนอื่นที่เขาได้สอบถาม 

ปลัดเทศบาล   โดยระเบียบของบ้านจัดสรร เวลาประชุมรว่มกันกรณีมีบ้านจัดสรรในเขต 

   จะให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นช้ีแจง  ถ้าปริมาณบ้านจัดสรรที่มอียู่กับท่อที่เรามีอยู่ 

ไม่รองรับกัน เช่น ปริมาณน้ าเสียทั้งหมดกี่หลังคาเรือน มีจ านวนเท่าไร ถ้าท่อที่มอียู่ 

   รองรับกับปริมาณน้ าเสียไม่ได้ ทางหมู่บ้านจัดสรรจะต้องท าการแก้ไข ซึ่งทางเทศบาล 

   จะไม่น างบประมาณมาด าเนินการในส่วนนี้  และในวันนีจ้ะขอมตทิี่ประชุมเพื่อใช้เป็น 

   แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.ต้องมกีารสอบแนวเขตให้ชัดเจน 

   2. ต้องมีการรังวัดที่ดิน  และ 3.ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ 

   มีเนื้อที่ประมาณแปดไร่กว่า  จัดสรรได้ไม่ต่ ากว่าห้าสิบหลัง 

                /นายวีระศักดิฯ์.... 
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นายวีระศักดิ์ฯ   ผมขอเสนออีกข้อหนึ่งคือ ใหห้ารือกันโดยหลังจากท าการรังวัดแล้วให้หารอื 

   ขอความอนุเคราะหฝ์่ายต่อฝา่ย โดยใช้ขอความอนุเคราะหก์่อนการใช้กฎหมาย 

ปลัดเทศบาล   ทางบริษัทยินดีที่จะท าตาม หากต้องรื้อก็ยินดีที่จะรื้อให้โดยออกค่าใช้จ่าย 

   เองทั้งหมด และต่อไปจะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับมติจากสภาแล้ว 

นายจีรศักดิ์ฯ   ขอสอบถามว่า ตามที่ผูอ้ านวยการกองช่างได้น าเรียนประธานสภาว่า จะขอ 

   ความคิดเห็นหรอืจะขอเป็นมตใิด ๆ แต่จากที่ประชุม ค าถามนี้คงได้รับค าตอบจาก 

   ทางปลัดเรียบร้อยแล้ว ทางสภาคงไม่ต้องด าเนินการให้ความคิดเห็นหรอืมติแล้ว 

   ซึ่งทางปลัดได้แจ้งข้อกฎหมายข้อระเบียบที่จะด าเนินการตอ่ไปในเรื่องนี้แล้ว 

ปลัดเทศบาล   อันนั้นถือเป็นแนวคิดที่จะปฏิบัติ แตต่้องขอมติจากสภาว่าจะให้ด าเนนิการ 

   ตามนี้เพื่อถือปฏิบัติตอ่ไป คือเป็นการเสนอสภาเพื่อให้สภาลงมตเิพื่อให้น าไปปฏิบัติ 

   เนื่องจากโครงการนี้เป็นค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ในการด าเนนิการต้องน าเรื่องผา่น 

   สภา  ขอ้เสนอของฝ่ายปฏิบัติมดีังนี้  1.ใหม้ีการรังวัดให้เป็นที่แนชั่ด 2.ใหด้ าเนนิการ 

   ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 3.ให้มกีารเจรจากับผูท้ี่มผีลกระทบ  หากสภา 

   มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามนี้ จะได้ด าเนินการตอ่ไป 

ประธานสภาฯ   โครงการแรกที่เขาท า เจ้าของโครงการโทรมาถามผมว่า เมื่อไรจะประชุม 

ชาวนาเพราะมีผลกระทบกับเหมอืงไปพ่วงกับกลุ่มสหกรณ์ผูใ้ช้น้ า ตามที่ได้ทราบคือ 

ท าบ้านไม่ผ่าน ผมเลยตอบไปว่า ต้องน าเข้าที่ประชุมสภาเพื่อลงมตใิห้ความเห็นชอบ 

โดยได้สอบถามทางเทศบาลว่า จะมีการประชุมเมื่อไร เมื่อแจง้วันประชุมแล้วเขาก็ไม่มา 

อีกเรื่องหนึ่ง  ที่ปลัดแจ้งว่า โครงการนีเ้กิดขึ้นน่าจะมีปัญหาตรงช่องป้าใจ ที่ช่างเทิง 

บอกว่าไม่ถึง 20 เมตร หากท าร่องมามันไม่ได้อยู่แลว้ เนื่องจากที่ไม่พอ  ป้าใจ 

ไม่ยอมแน ่นอกจากว่าเจ้าของโครงการจะขอซือ้ที่ป้าใจอีกประมาณ 6 เมตรให้เป็น 

ทางสาธารณะ  โดยแจง้เจ้าของโครงการแล้วให้เขาด าเนินการเอง 

นายบรรเทิงฯ   ตรงนีม้ีสองแปลงคอื ป้าใจกับน้องพี ซึ่งยังไม่ได้ท าการรังวัด ยังเป็น ส.ค.อยู่ 

   ติดทางเกวียน  ส่วนแปลงของพี่ทีกับหา้งหุ้นส่วนจ ากัดสุวรรณรัตน์ ท าการชีแ้นวเขต 

   และรังวัดใหมแ่ล้ว ของพี่ทีท าการรังวัดและแบ่งออกแล้ว แต่ของป้าใจกับของนอ้งพี 

   ไม่รู้วา่จะท าการรังวัดเมื่อไร  ผมได้คุยทางโทรศัพท์ 1 ครั้งและลงไปดูหน้างาน 1 ครั้ง 

   วัดให้เห็นเลยว่าหมุดไม้ยังอยู่นะ วัดจากหมุดไม้ไปถึงรั้วประมาณ 1.50 เมตร 

ประธานสภาฯ   สมัยก่อนเป็นทางเกวียนไม่มีระบุว่ากว้างกี่เมตร ประมาณ 4 เมตร เกวียนก็ 

   สามารถไปได้  แต่ถ้าเป็นรถกระบะตอ้งกว้างประมาณ 6 เมตร จึงจะไปได้  

นายบรรเทิงฯ   ผมเองอยากใหม้ีการชีแ้นวเขตให้แน่นอน จะได้รูว้ิธีการแก้ไขและด าเนินการ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อรองหรอือะไรก็แล้วแต ่ขอให้เรารู้แนวเขตที่แน่นอนก่อน 

   เพื่อจะได้ช้ีชัดได้  ที่ท าการรังวัดไปแล้วทางเกวียนกว้างประมาณ 2 เมตร 

 

/ประธานสภาฯ.... 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด   

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแนวเขตรัว้ของการประปาเทศบาล 

ต าบลหนองบัว  (หลังเก่า)  ดังนี้  1.ให้มกีารรังวัดให้เป็นที่แนชั่ด 2.ให้ด าเนินการตาม 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 3.ใหม้ีการเจรจากับผูท้ี่มผีลกระทบ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 9 คน  (1.นายจีรศักดิ์  มว่งสุข   

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

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

8. ร้อยตรมีนัส แย้มมาลี  และ 9.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์) 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรอืไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับวาระนี้มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องแรก เรื่องนายสวงค์  โหรา 

  ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  โดยก่อนเกษียณได้รับเงินเดือน 

  ในเดือนกันยายน 2563 อัตรา 19,100.- บาท และในการพิจารณาเลื่อนขัน้ 

  เงินเดอืนของเดือนกันยายน 2563 ท าการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตั้งแตว่ันที่ 

  1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  ซึ่งเรื่องนี้ได้มขี้อตกลงร่วมกัน 

  ไว้วา่ จะใหส้องขัน้กับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปีนั้น 

  เพื่อที่จะได้ท าให้ได้รับเงินก้อนเพิ่มในการรับบ าเหน็จหรือบ านาญ จากการพิจารณา 

  เลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งนีท้ าใหน้ายสวงค์ได้รับเงินเดือน 20,040.- บาท หลักของการ 

  พิจารณาเมื่อมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จะท าให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้น 

  แตส่ าหรับกรณีขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ จะให้ค าสั่ง 

  มีผลตั้งแตว่ันที่ 30 กันยายน ของปีนัน้  สาเหตุที่ใหม้ีผลตั้งแตว่ันที่ 30 กันยายน 

  เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม นายสวงค์ จะไม่ได้ปฏิบัติงานแลว้ และจะน าเงินเดือน 

  ใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน ซึ่งปรับขึน้จาก 19,100.- บาท เป็น  20,040.- บาท 

  และจะน าเงินเดอืนใหม่ จ านวน 20,040.- บาท คูณด้วยจ านวนปีที่รับราชการของ 

  นายสวงค์ ประมาณ 17 ปี  ทั้งหมดนีค้ือสิ่งที่ต้องด าเนินการตามระเบียบ แต่ปัญหา 

  คือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลได้จ่ายเงนิเดือนอัตรา 19,100.-บาท 

  ให้กับนายสวงค์แล้ว เพราะว่าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม ่อัตรา 20,040.- บาท 

  ของนายสวงค์ ออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และสาเหตุที่ค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

  ของเทศบาลออกช้าเนื่องจากเทศบาลไม่มนีายกเทศมนตรี ในการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาญจนบุรีก่อน เพราะฉะนั้น ตอนที่จ่ายเงินเดือน 

               /นายสวงค์.... 
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นายสวงค์ จ านวน 19,100.- บาท แต่พอค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหม่ออกมา  

นายสวงค์มีสทิธิได้รับเงินเดือน 20,040.- บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน  

2563  หมายความว่า ตั้งแตว่ันที่ 1 - 29 กันยายน 2563 นายสวงค์ได้รับ 

เงินเดอืน 19,100.- บาท แตใ่นวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสวงค์ต้องได้รับ 

เงินเดอืน จ านวน 20,040.- บาท ท าให้มีผลต่างโดยต้องน ามาหักลบกัน ซึ่งถ้า 

คิดเทียบเป็นวันออกมา คือ อัตรา 19,100.- บาท รับวันละประมาณ 636.67 บาท  

ถ้าเป็นอัตรา 20,040.- บาท รับวันละประมาณ 668.- บาท  และได้จ่าย 

  เงินเดอืนไปแล้วสว่นหนึ่ง  ดังนัน้ ยังมีสว่นต่างที่จะต้องจ่ายเพิ่มจ านวน 31.33 บาท 

  สาเหตุที่ตอ้งน าเรื่องนี้เข้าสภาเนื่องจาก เงนิปีไหนตอ้งจา่ยปีนัน้ เงินที่ตอ้งจ่ายเป็นเงิน 

  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แต่ขณะนีเ้ป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว และ 

ต้องจ่ายเงนิจ านวนนีใ้ห้กับนายสวงค์ ระเบียบก าหนดไว้ว่า ผู้บริหารสามารถท าการ 

จา่ยเงนิสะสมได้ ส าหรับการจา่ยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจา้งประจ า  

ดังนัน้  เงินจ านวน 31.33 บาท จึงน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาในการขอจ่ายขาดเงนิ 

สะสม ซึ่งจะมีผลท าใหเ้งนิสะสมที่เคยรายงานต่อสภาไว้ลดลงอีกจ านวน 31.33 

บาท แตใ่นส่วนของบ าเหน็จบ านาญที่ตัง้ไว้มยีอดต่างที่ต้องโอนเพิ่มอกีจ านวนห้าพัน 

กว่าบาท เนื่องจากมีการปรับเงินเดอืนจาก 19,100.- เป็น  20,040.- บาท 

ใช้วธิีโอนเพิ่มงบประมาณโดยผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการตัง้งบประมาณไว้ในปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ขออนุญาตน าเรียน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อคดิเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อซักถามเพิ่มเติม เชิญปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล   เรื่องต่อไป  ทางเทศบาลได้ท าโครงการประปาเสนอของบประมาณ ซึ่งเหลอื 

เวลาอีกแค่หนึ่งคนื   แตท่างจังหวัดได้ขยายเวลาให้อีก  2  วัน  1 คืน โดยกองช่าง 

ได้เรง่ด าเนินการและส่งได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นโครงการเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจของกิจการประปา งบประมาณสองล้านสองแสนกว่าบาท  ดังนัน้ ตามที่ 

เคยแจ้งต่อสภาไว้วา่เงนิของโครงการซอยวิลล่า 55 หรือซอยบ้านนายเขา เราขอใช้ 

เงินเหลอืจ่ายจากโครงการ  แตเ่ราไม่ได้รับอนุมัตงิบประมาณส่วนนัน้  ขณะนีไ้ด้ขอ 

โครงการเพื่อขอรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เข้าไป ตอ่มา 

มีการจัดซื้อจัดจา้งถนนแอสฟัลท์ตกิ และมีการเสนอราคาลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งในวันนีก้ าลังท าการเซ็นต์สัญญาจา้ง ซึ่งได้พูดคุยกับกองชา่งและกองช่างได้เสนอ

โครงการลาดยางหนา้บ้านยายเปีย โดยด าเนินการแค่หมดงบประมาณ   โดยทาง 

กองชา่งจะเสนอโครงการในอาทิตย์หน้าต่อไป คือโครงการที่ได้งบประมาณมา 

จ านวน  510,000.- บาท ที่มกีารแก้ไขข้อความจาก“ทางเข้า”เป็น “ทางเท้า” 

            /ซึ่งทาง.... 
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ซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติกลับมาแล้ว ขณะนี้พัสดุก าลังด าเนินการลงระบบในการจัดซื้อ

จัดจา้ง ซึ่งโครงการนีห้ากมีเงนิเหลือจ่ายก็ต้องน ามาท าโครงการประเภทเดียวกัน  

โครงการต่อมาคือ  โครงการสวนพฤกษาซึ่งเราสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วแตม่ีการขอ

เปลี่ยนแปลงแบบ และทางเทศบาลตอ้งประสานกับทางโยธาธิการเอง  โครงการ 

ที่มีงบประมาณจ านวน 1,420,000.-บาท  หากมีเงินเหลอืจา่ยจากโครงการก็จะ

ท าโครงการประปาต่อ ส่วนโครงการในเทศบัญญัติได้พูดคุยกับกองชา่งและพัสดุแล้ว 

จะด าเนินการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน และในส่วนของการสร้างรั้ว งบประมาณ  

2,216,000.-บาท ตอนนี้กองชา่งก าลังด าเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถานการณ์

โควิด ขณะนีไ้ด้ท าการปิดสนามด้านหน้าเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ท าการปิด

การจัดประสบการณ์แต่มีการด าเนินการเรื่องอาหารกลางวันใหเ้ด็กโดยใหผู้ป้กครอง

มารับทุกวัน    อีกเรื่องหนึ่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณโ์ควิด โดยการท า

อุโมงค์เพื่อพ่นสเปรย์โดยซือ้อุปกรณ์และด าเนินการโดยพนักงานเทศบาล โดยท าไว้

ทั้งด้านหน้า และด้านหลังทางเข้าเทศบาลใช้งบประมาณ  จ านวน 4,000.- บาท 

โดยประมาณ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการน ารถออกพ่นฆ่าเชือ้

ป้องกันโควิดใหก้ับสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ตลาด ส่วนการจัด

กิจกรรมวันเด็กร่วมกับทางโรงเรยีนวัดศรอีุปลาราม ในปีนี้งดไม่เขา้ร่วมงาน และ 

ในวันที่ 8 มกราคม2564 เดิมจะมีการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมปีใหม ่ก็ยกเลิก

กิจกรรม   และในวันที่  28  ธันวาคม  2563 จะมีการอบรมแกนน าผูสู้งอายุก็ขอ

เลื่อนไปก่อน   ส าหรับสวนสาธารณะเรายังไม่ได้ท าการปิด  เนื่องจากยังไม่มคี าสั่ง 

ให้ปิด ส่วน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีนีไ้ม่มกีารตัง้ด่าน เรื่องตอ่ไป เรื่อง

การศกึษาดูงานของเทศบาลหากมีข้อบกพร่องขอนอ้มรับเพื่อน าไปปรับปรุง เรื่อง

สุดท้าย เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านไป

ได้ดว้ยดี    แตเ่ราได้เก็บเกี่ยวประสบการณเ์กี่ยวกับปัญหาเรื่องหนว่ยเลือกตั้งของ 

หมูท่ี่ 2 เนื่องจากมีจ านวนผู้มีสิทธิ์เยอะ ต่อไปอาจต้องเพิ่มเป็น 2 หน่วยเลือกตั้ง  

และหมู่ที่ 3 ก็อาจต้องเพิ่มหนว่ยเลือกตั้งอีก 1 หน่วย ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งเพิ่มขึ้น  อาจตอ้งท าการโอนงบประมาณเพิ่ม  และในการก าหนดหนว่ย

เลือกตั้งและที่เลือกตั้ง รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกัน  

และต่อไปหากมีเรื่องด่วนเกี่ยวกับสถานการณโ์ควิดอาจต้องเชญิทุกท่านมาประชุม

เร่งดว่นอีกครั้ง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ เชญิร้อยตรีมนัสฯ 

ร้อยตรมีนัสฯ   กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมีเรื่องเดียวคือเรื่อง 

   ถนนลาดยางจากหน้าบ้านเจเ๊ปียไปถึงถนนใหญ่ที่จะไปเชื่อมตอ่กับทางหลวง 

   ขอสอบถามกองช่างว่า ตรงทางที่เลี้ยวเข้า เราวัดไปถึงตรงไหน เชื่อมต่อกันหรอืไม่ 

           /ปลัดเทศบาล... 
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ปลัดเทศบาล   ตรงนีใ้นแบบเรายังไม่สามารถตอบได้วา่ท าไปได้ถึงตรงไหน  เรามี 

งบประมาณจ านวน 510,000.- บาท ท าจนหมดงบประมาณ ท าได้ถึงตรงไหน 

ก็แค่นั้น  โดยท าจากถนนใหญ่เข้าไป 

ร้อยตรมีนัสฯ   ที่ผมสอบถามคือ ตรงปากทางเข้าล าบากมาก ก็อยากใหเ้ชื่อมตอ่กับ 

   ทางหลวง จะได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดรอ้นของชาวบ้านได้ 

ปลัดเทศบาล   ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าได้แค่ถึงเสาไฟ เนื่องจากจ ากัดด้วยระยะเวลา 

เพราะหากจะท าการเชื่อมต่อทางหลวงจะต้องขออนุญาตไปยังแขวงการทางจังหวัด 

กาญจนบุรี และแขวงการทางจังหวัดกาญจนบุรีตอ้งส่งเรื่องไปยังแขวงการทาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี และรอการตอบกลับมาถึงจะด าเนินการได้ ซึ่งตอ้งใช้ระยะเวลา 

พอสมควร ซึ่งตอนนีเ้ราเหลือระยะเวลาในการด าเนินการแคเ่ดือนมกราคม แตห่าก 

เป็นความประสงค์ของสภาก็ขอให้ระบุไว้ในรายงานการประชุมเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

นายบรรเทิงฯ   ตอนแรกที่คุยกับปลัดไว้ คือท าจากทางบ้านเป้าเข้ามา กว้าง 6 เมตร  

ผูอ้ านวยการกองช่าง ทางบ้านยายเปียกว้าง 5 เมตร ประเด็นที่เคยคุยเมื่อก่อนเราเคยคุยเรื่องการเชื่อม 

กับทางหลวงกับท้องถิ่น คอื เคยมีการท าประชาคมเชื่อมถนนลาดยางสายเทศบาล

หนองบัวถึงเขตลาดหญ้าแล้ว ซึ่งไม่ได้ประมาณการทางเชื่อมตอ่ไว้ แตห่ลักเกณฑ์ 

ในการเชื่อมต่อกับทางหลวงคือ เราตอ้งท าหนังสอืถึงแขวงการทาง นั่นคือแนวทาง

ปฏิบัติ แตเ่ราท าโครงการอาจเป็นการขอผูร้ับเหมาให้ท าทางราดเพิ่มไป เขาอาจท าให้

เราได้ในเรื่องของการเช่ือมทาง ส าหรับกรณีที่เราไม่ได้ขอเชื่อมกับทางหลวง  แต่กรณี

ที่ขอเช่ือมกับทางหลวงตอ้งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปลัดเทศบาล   ด้วยงบประมาณเราไม่สามารถลาดยางไปถึงได้ สว่นที่คิดไว้คอื งบประมาณ 

   จ านวน 510,000.- บาท ถ้ามีการฟันราคาอีกเราจะมีเงินเหลอืจ่ายและเราอาจให้ 

   ผูร้ับเหมาท าการเทลาดแถมให้ได้ แต่ถ้าเป็นการขอเชื่อมทางหลวง จะต้องใชเ้อกสาร 

   และระยะเวลาค่อนข้างเยอะ เกรงว่าจะไม่ทันในการขออนุมัติ 

ร้อยตรมีนัสฯ   ก็เป็นเรื่องที่ขอฝากไว้ ส่วนจะท าได้หรือไม่ได้อยู่ที่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

   ในอนาคตน่าจะต้องท าให้เขา เพราะมันล าบากมากจริง ๆ ถ้ายังท าไม่ได้ตอนนี ้ 

   ก็รองวดหน้า ขอฝากเรื่องกองช่างไว้ด้วย  ฝากท าให้กว้างขึ้นเพื่อใหส้ัญจรได้สะดวก 

   มากขึ้นส าหรับซอยรวมใจพัฒนา 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีสมาชกิท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือขอ้ซักถามเพิ่มเติม ผมขอเสริมว่า 

   งบประมาณ 510,000.- บาท มีระยะทางประมาณเท่าไร 

นายบรรเทิงฯ   ตอนแรกที่คิดไว้เข้าทางบ้านเป้า และที่คุยกับเทปไว้คอื เข้าจากบ้าน  

ผูอ้ านวยการกองช่าง ป้าจ าเนียรมาประมาณ 100 เมตรกว่า 

          /นายจีรศักดิ์ฯ.... 
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นายจีรศักดิ์ฯ   ขออนุญาตสอบถาม ผอ.กองช่างผ่านประธานสภาว่า เรื่องเทคนิคการท า 

   ผมเคยเห็นถนนคอนกรีตแต่ไม่ใช่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ถนนคอนกรีตเมื่อ 

   ท าเสร็จแล้วพื้นยุบและแตก และแก้ไขโดยปูแอสฟัลท์ตกิทับ อยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือน 

   หลังจากนั้นก็จะแยกตัว  ขออนุญาตสอบถามทาง ผอ.กองช่างว่า ถนนสายตรง 

   สามแยกเหมือง มีบางจุดที่มีปัญหาเรื่องการช ารุด แตก ยุบ เอียง ในทางเทคนิค 

คือ เราปูทับไป โดยเมื่อสองสามปีที่แล้วท าแบบนี ้ แต่ปัจจุบันขอเรียนสอบถาม  

ผอ.กองช่างว่ายังมีระบบนีอ้ยู่หรอืไม่ 

นายบรรเทิงฯ   เรื่องถนนคอนกรีตที่มกีารแตกร้าวและไปลาดยางทับ ประเด็นแรกคือ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง โครงสรา้งพื้นฐานของเขาไม่แข็งแรง  เช่น  ซอยข้างเทศบาล เราก็รือ้ออกและ 

   ท าโครงสรา้งใหม ่ซึ่งหากโครงสรา้งพื้นฐานแข็งแรง พื้นผวิก็จะไม่เป็นอะไร 

   ประเด็นที่สองคือ เรื่องการขยายตัวของคอนกรีตที่เป็นประเด็นของเราในซอย 

   ป้าจ าเนียรมันโก่งตัวออก วิธีแก้คือ ต้องตัดในส่วนนั้น ตัดออกใหห้า่งจากรอย 

แตกร้าวประมาณไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และเทคอนกรีตเหมอืนเดิมและตัด 

จอ๊ย หยอดยาง 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่  

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น 

ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

   ในวันนี ้ ขอปิดการประชุม 

 

 ปิดการประชุม  เวลา   10.55  น. 

 

(ลงช่ือ)          ผูจ้ดรายงานการประชุม        

   (นางสาวอัญชลี  จิตตั้งสกุล)            

              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 

(ลงช่ือ)                                    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวปุญญิศา  สุขดี) 

              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 

 

 

   /คณะกรรมการ.... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

    (ลงช่ือ) 

     (นายมานพ   ชนะเลิศ) 

 

                

    (ลงช่ือ) 

     (นายวิศาล   สามัคคีธรรม) 

 

    (ลงช่ือ) 

 

     (นางมลตา  ชัยเจรญิ) 

 
 
 
 
 
 
                   (นายแทน      โหรา) 
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 


