
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563    

วันอังคำรที่ 10 เดือนมีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 

ผู้มำประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล ระแบบ มัคจิตร 
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมศักดิ์ กลีบแก้ว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ 
7. นายสมบูรณ์ แป้นสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ์    แป้นสุข 
8. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นิทน สระบัว 
9. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วิชิต ทับทอง 

10. นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทร์สุวรรณ 
11. นายมงคล ไชยฤกษ์ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ์ 

ผู้ไม่มำประชมุ 

 -  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี -  
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
7. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี สุกใส 
8. นายยุทธนา สุริยะผล นายช่างโยธาช านาญงาน ยุทธนา สุริยะผล 
9. นางกวิสา ชอบประกอบกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา กวิสา ชอบประกอบกิจ 

10. นางทัดดาว ชาตรีทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ทัดดาว ชาตรีทัพ 
      

       

       /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง  ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 มีก าหนด 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 9  มีนาคม เป็นต้นไป นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554   
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมั ยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2563  ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง และ
ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระท่ี 1       เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง   - ไม่มี 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงาน
การประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจากการ
ประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน (เพื่อพิจำรณำ)  

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยเงินสะสม 
ประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปี พ.ศ.2563  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยบ้ำน 

ลุงรินทร์  หมู่ที ่1  ต ำบลที่วัง 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม 

ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

 
/หลักกำร... 
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หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2563  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลุงรินทร์  หมู่ที่ 1  ต าบลที่วัง 
(โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  โดยที่สภาเทศบาลต าบล
ที่วังได้มีมติอนุมัติในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
25  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
เหตุผล 

อำศัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง
ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น   

เนื่องจำกปัจจุบันเทศบำลต ำบลที่วังได้ด ำเนินกำรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านลุงรินทร์  หมู่ที่ 1  ต าบลที่วัง   โครงกำรฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  
เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลน  เพราะบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ
ชาวบ้านไม่ยินยอมให้ท าการก่อสร้าง ระยะทาง 20.00 เมตร จึงจ าเป็นต้องตัด 
ความยาวออก 20.00 เมตร  คงเหลือความยาวของโครงการฯ ระยะทาง 80.00 
เมตร  และได้ปรับลดวงเงิน เป็นจ านวนเงิน  68,782.00 บาท  จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าว  รำยละเอียดดังนี้ 

ข้อควำมเดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงรินทร์ หมู่ที่ 1 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยำว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 9  ล าดับที่ 13 

งบประมำณ  353,000 บำท 
ข้อควำมใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงรินทร์ หมู่ที่ 

1 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยำว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 320 ตำรำงเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 9  ล าดับที่ 13 

งบประมำณ  284,218 บำท 
 ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.
2543 ข้อ 29  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำเทศบำล  ต ำบลที่วัง  เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.
2563 ต่อไป 
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/รายละเอียด... 

 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขด้านการก่อสร้าง  กระผมขอนุญาตท่านประธาน 
สภาฯ ให้เจ้าหน้าทีก่องช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นำยยุทธนำ สุริยะผล       เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน จากการด ำเนินกำรตำมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลุงรินทร์  หมู่ที่ 1  

จำกกำรควบคุมงำนโครงกำรดังกล่ำวปรำกฏว่ำชาวบ้านไม่ยินยอมให้ท าการก่อสร้าง 
ระยะทาง 20 เมตร จึงจ าเป็นต้องตัดความยาวออก 20 เมตร  จากเดิมความยาว 
100 เมตร  คงเหลือความยาวของโครงการฯ เป็นระยะทาง 80 เมตร  และได้ปรับลด
วงเงิน เป็นจ านวนเงิน  68,782 บาท  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าว
ครับ 

นำยอุดร  รัตนพันธ์       เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อสภาครับ  โครงกำรนี้ตอนส ำรวจโครงกำรมี

ประชำคมหมู่บ้ำนร่วมส ำรวจกับกองช่ำงด้วย 2 ท่ำนครับ ตอนแรกชำวบ้ำนบอกว่ำ
ยินยอมให้เข้ำท ำโครงกำร  แต่พอเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงชำวบ้ำนไม่ให้เข้ำด ำเนินกำร 
เป็นพ้ืนที่ระยะทำงยำว 20 เมตร  จึงตัดพ้ืนที่ก่อสร้ำงออก  ตัดลดเนื้องำนไป 20 เมตร  
แต่จำกกำรตรวจสอบในผังที่ดินเก่ำปี 2537  เห็นว่ำเป็นที่ดินสำธำรณะฯ ทำงกองช่ำง
จึงด ำเนินกำรขอรังวัดสอบแนวเขตที่ดินสำธำรณะต่อส ำนักงำนที่ดินฯ เพ่ือจะได้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ต่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  11     เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2  ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำเทศบำล งบประมำณ  พ.ศ.2562 เพื่อผู้บริหำรจะได้แก้ไขสัญญำต่อไป โครงกำรปรับปรุง 

ถนนสำยชุมชนก้ำงปลำ  หมู่ที่ 3 - 4  ต ำบลท่ีวัง   
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 เพ่ือผู้บริหำรจะได้แก้ไขสัญญำต่อไป  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
หลักกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562  เพ่ือผู้บริหำรจะได้แก้ไขสัญญำต่อไป  โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชน
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ก้างปลา  หมู่ที่  3 - 4  ต าบลที่วัง  ตำมที่เทศบำลต ำบลที่วังได้ตรำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (กันเงินฯ ปีงบประมำณ 2562) 

         
  /เหตุผล... 

 
 

เหตุผล 
เนื่องจำกปัจจุบันเทศบำลต ำบลที่วังได้ด ำเนินกำรโครงการปรับปรุงถนนสายชุมชน

ก้างปลา  หมู่ที่ 3 - 4  ต าบลที่วัง  โครงกำรฯ ยังไม่แล้วเสร็จ   
จำกกำรควบคุมงำนโครงกำรดังกล่ำวปรำกฏรายละเอียด ดังนี้ 

1.  งานท่อระบายน้ า คสล.มอก ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ไม่
สามารถวางท่อได้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในรายการประมาณราคา  โดยในรายการ
ประมาณราคา  จ านวนท่อ 349 ท่อน  แต่สามารถวางได้ตามสถานที่จริง จ านวน 
291 ท่อน  ท าให้เหลือท่อจ านวน 58 ท่อน 

2.  งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร  ไม่สามารถวางได้ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในรายการประมาณราคา  โดย
ในรายการประมาณราคาได้ก าหนดจ านวนท่อ 235 ท่อน  แต่สามารถวางได้ตาม
สถานที่จริงจ านวน  201 ท่อน  ท าให้เหลือท่อจ านวน 34 ท่อน 

3.   งานรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 570 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลน  เนื่องจากในรายการประมาณราคา
ได้ก าหนดไว้ยาว  570 เมตร  แต่สถานที่ก่อสร้างจริงสามารถก่อสร้างได้เพียง  482 
เมตร  ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างได้  จ านวน 88 เมตร 

รวมทั้ ง  3 รายการ  ได้ปรับลดงานก่อสร้างและปรับลดวงเงิน  จ านวน  
213,639.- บาท  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าว 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนโครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา  หมู่ที่ 3 - 4  
ต าบลที่วัง เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม  ป้องกันควำมเสียหำยและควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน  จึงขอแก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณ  โดยอำศัยตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 31 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค ำชี้แจงงบประมำณ
รำยกำรที่เบิกตัดปี  หรือขยำยเวลำเบิกตัดปีไว้  จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มี
อ ำนำจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี  จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมรำยกำร
ดังต่อไปนี้ 

ข้อควำมเดิม  โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา  หมู่ที่ 3 - 4  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที 3 -4  โดยกำรลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต  ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร  ยำว  300 เมตร  หนำ 0.05 เมตร และขนำดกว้ำง 

4.00 เมตร  ยำว 220 เมตร  หนำ 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,680 ตำรำง

เมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.มอก ชั้น 3  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร  
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จ ำนวน 349 ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 36 ลูก  และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 

มอก. ชั้น 3  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน  35 ลูก  

และก่อสร้ำงรำงวี คสล. กว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 570 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  ตำม

แบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด  (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-

2564  เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2561  ล ำดับที่ 2  

หน้ำที่ 41)    

/ข้อควำมใหม่...   

ข้อควำมใหม่  โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา  หมู่ที่ 3 - 4  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายชุมชนก้างปลา หมู่ที 3 -4 โดยกำรลำดยำงแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร  ยำว  300 เมตร  หนำ 0.05 เมตร และขนำดกว้ำง 4.00 
เมตร  ยำว 220 เมตร  หนำ 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,680 ตำรำงเมตร 
พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.มอก ชั้น 3  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร  จ ำนวน 
291 ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน 36 ลูก  และวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.มอก. ชั้น 3  
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร  จ ำนวน 201 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. จ ำนวน  35 
ลูก  และก่อสร้ำงรำงวี คสล. กว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 482 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  
ตำมแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลที่วังก ำหนด  (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564  เทศบำลต ำบลที่วัง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  พ.ศ.2561  ล ำดับที่ 
2  หน้ำที่ 41)   

  ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 
31  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอต่อที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลที่วัง  พิจำรณำอนุมัติ
แก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือผู้บริหำรจะได้
แก้ไขสัญญำต่อไปครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  ไชยฤกษ์      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล โครงการนี้กระผมพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ลงพ้ืนที่ ร่วมส ารวจ  เพ่ือ

เจรจากับประชาชนในพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  โดยมีการยินยอมอุทิศท่ีดินเพ่ือจะ
ได้ด าเนินโครงการฯ เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่จะได้มีน้ าใช้  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
การใช้น้ าต่อไป  จากการส ารวจเพ่ือท าแบบแปลนกับการเริ่มด าเนินโครงการฯ จริงมี
ความคลาดเคลื่อนมาก  จ านวนท่อจากเดิม จ ำนวน 349 ท่อน  ลดลงเป็นจ านวน  
291 ท่อน  ขอเรียนต่อท่านประธานสภาฯ แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
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 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นำยเชำวลิต เจริญพงศ์ นำยกเทศมนตรีต ำบลที่วัง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
นำยกเทศมนตรี                ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา เพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องด่วน    

      
    /เรื่องขอความเห็น... 

 
  

 เรื่องขอความเห็นชอบการการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์
ต่างๆ ตามโครงการก่อสร่างวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 2 
โครงการ  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ผมขอบรรจุวาระการประชุมในคราวนี้  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอด้วยวาจานี้  
ประธำนสภำเทศบำล ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติครับ 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นำยกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบการการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่งมอบท่อ

ประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค  จ านวน 2 โครงการ  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
หลักกำร 

เทศบำลต ำบลที่วัง ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและวำงท่อระบบประปำและขยำยเขต
จ ำหน่ำยน้ ำประปำส่วนภูมิภำค จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้   

   1. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำส่วนภูมิภำค ม.1 - 11 (ตอน 2)  ต ำบลที่วัง 
   2. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำส่วนภูมิภำค สำยควนพล  หมู่ที่ ๒ ต ำบลที่วัง  

เหตุผล 
โครงการก่อสร้างและวำงท่อระบบประปำและขยำยเขตจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  

จ านวน 2 โครงการ  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เทศบาลต าบลที่วังจึงขอส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นผู้รับไปด าเนินการจ าหน่ายน้ าประปาเพ่ือ
บริการประชาชน   

เนื่องจากเทศบาลต าบลที่วังไม่สามารถด าเนินการดูแลรักษาหรือปรับปรุงได้  
เพราะไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญงานด้านเทคนิคเฉพาะทางในเรื่องระบบประปา 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และไม่สามารถที่จะจัดหาแหล่งน้ าที่สะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอส าหรับให้บริการผู้ใช้น้ าที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาได้อย่าง
ทั่วถึงเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หาก
เทศบาลต าบลที่วังจะคงไว้จะต้องตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ตลอดจนค่า



๘ 
 

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง  ประกอบกับการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 4  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อม  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงสามารถด าเนินการได้ 

เทศบาลต าบลที่วัง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับการ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ถาวร และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลที่วัง  จึงขอความ
เห็นชอบโอนสิทธิเรียกร้องการส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ
ก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

1. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำส่วนภูมิภำค ม.1 - 11 (ตอน 2)  ต ำบลที่วัง 
2. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อประปำส่วนภูมิภำค สำยควนพล  หมู่ที่ ๒ ต ำบลที่วัง  
ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  รับไปด าเนินการบริการประชาชนให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
/ในการด าเนินการ... 
 

 ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ 
1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(3)  โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 
(7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

2. บทเฉพาะกาล  ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

มาตรา 122  ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ   ยั งคงใช้บั งคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้ งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

3.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 

ข้อ 150  หลังการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานขอรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 



๙ 
 

(3)  โอน ให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หน่วยงาน
อ่ืน  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มี
หลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ข้อ  155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

4.  ตามค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 195/2553 เรื่อง การขอวางท่อขยาย
เขตจ าหน่ายน้ าประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  และค าสั่งการ
ประปาส่วนภูมิภาค ที่ 1085/2554 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ 195/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 

 
/ข้อ 4 เมื่อ... 

 
ข้อ 4  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะด าเนินการวางท่อขยาย

เขตจ าหน่ายน้ าเอง  จะต้องด าเนินการตามแบบแปลนและยอมรับเงื่อนไขการ
ด าเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขตแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเข้าร่วมตรวจและควบคุมงาน  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ 5  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ าต่อไป 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ท าหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนามรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยสัญญำ  เทวภักดิ์      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล กระผมขอน าเรียนว่าญัตตินี้เป็นการที่ท่านนายกฯ ขอเสนอญัตติด้วยวาจา  กระผมขอ

สอบถามว่าโครงการขยายเขตประปาทั้งสองโครงการนี้  การด าเนินการเสร็จสิ้น
เมื่อไหร่ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ โครงการประปาทั้งสองโครงการนี้  มีการตรวจรับงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการ  
นำยกเทศมนตรี เสร็จสิ้นเมื่อประมาณ  2 เดือนที่แล้ว ยังเหลือการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคอีกสอง

สายการด าเนินโครงการยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับ   ในส่วนของสองโครงการที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว   จ าเป็นจะต้องมีการส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  เพ่ือขั้นตอนต่อไปประชาชนจะสามารถด าเนินการขอใช้
น้ าประปาส่วนภูมิภาคได้ครับ 



๑๐ 
 

นำยสัญญำ  เทวภักดิ์      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล ท่านประธานสภาฯ ครับ  จากการที่กระผมถามว่าโครงการสองโครงการนี้เสร็จเมื่อไหร่  

ท่านนายกฯ แจ้งว่าเสร็จเมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว  เหตุใดจึงไม่รีบน าเสนอเข้าที่
ประชุมเมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 ที่เพ่ิงผ่านมา  แทนที่จะ
น าเสนอญัตติด้วยวาจาในการประชุมครั้งนี้ครับ  กระผมมีเห็นว่าเรื่องน้ าดื่มน้ าใช้เป็น
เรื่องส าคัญ  ควรต้องเร่งด าเนินการให้ทันต่อสภาวการณ์เนื่องจากตอนนี้เข้าหน้าแล้ง
แล้ว  ยิ่งต้องรีบแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โครงการขยายเขต
ประปาฯ ที่เหลือก็ควรที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดภาวะการ
ขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นของท่านสัญญาฯ ครับ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธำนสภำเทศบำล บ้างครับ   
 

/นำยสมบูรณ์... 
 
นำยสมบูรณ์  แป้นสุข      เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมำชิกสภำเทศบำล ท่านประธานสภาฯ ครับ  กระผมคิดว่ารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฯ ต่างๆ 

ของเทศบาลต าบลที่วัง  ควรจะสรุปให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ทราบว่าโครงการใด
ด าเนินการเสร็จแล้ว  และยังเหลือโครงการใดบ้างท่ียังไม่ได้ด าเนินการ  หรือด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ  เพ่ือที่สมาชิกสภาฯ  จะได้ทราบความคืบหน้าและชี้แจงกับพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีได้ครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณส าหรับความคิดเห็นของท่านสมบูรณ์ฯ ครับ  ในการประชุมคราวหน้า   
ประธำนสภำเทศบำล ก็ควรจะมีการสรุปโครงการต่างๆ ให้ได้ทราบครับ  ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
  ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   

 นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
นำยกเทศมนตรี   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเรียนรายงานสถานะการเงินการคลังของ  
   เทศบาลต าบลที่วังเพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบสถานะการเงินการคลังในขณะนี้ครับ  

  ในส่วนของรายละเอียด  กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ให้ผู้อ านวยการกอง
คลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำงสำวพรรณี  สุกใส  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 

 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอเรียน
รายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลที่วัง  ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลที่วังได้ประมาณการรายรับไว้ 



๑๑ 
 

เป็นเงิน 105,830,000 บาท  เพียงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เทศบาลต าบลที่วังมี
สถานะการเงินการคลัง ดังนี้  มีเงินรายรับรวม  38,955,526.32 บาท  มีรายจ่าย
รวม  28,690,410.25 บาท  มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพียง  10,265,116.07 
บาท  จากการตรวจสอบพบว่าสถานะการเงินการคลังประจ าปี 2563 แตกต่างจาก
ปีงบประมาณ 2562  เนื่องจากในช่วงเดียวกัน ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับถึง 
57,799,485.78 บาท  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรรเงินรายรับ
มากกว่าปี 2563 ประกอบกับรายรับที่จัดเก็บเองในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่มีการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท าให้สถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลที่วัง
มีผลกระทบกับการเบิกจ่าย  ได้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีฯ ควรพิจารณา
อนุมัติการจัดท าโครงการตามเทศบัญญัติฯ เฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็นก่อน  เพ่ือ
รอให้งบประมาณเข้าเพียงพอ  และให้ทุกกองตรวจสอบงบประมาณที่มีความจ าเป็น
ก่อนขออนุมัติด าเนินการและเบิกจ่าย  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ  
                        /นำยบุญสม… 

 
นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังส าหรับรายละเอียดสถานะการเงินการคลังของ   
ประธำนสภำเทศบำล เทศบาลต าบลที่วัง  มีท่านใดมีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญครับ 
นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
นำยกเทศมนตรี  ร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือกับ

เชื้อไวรัส Covid 19 ครับ ส าหรับรายละเอียด  กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  
ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  
นำงทัดดำว  ชำตรีทัพ  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอเรียนว่าทางเทศบาลต าบลที่วัง  ได้เตรียมพร้อม 
ช ำนำญงำน ส าหรับสถานการณ์โรคติดต่อ จากเชื้อไวรัส Covid 19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย แต่อาการตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสแล้ว  ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนต าบลที่วัง  และได้
จัดท าโครงการให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน และการสอนท าหน้ากากผ้า  ในวันพรุ่งนี้ 
วันที่ 10 มีนาคม ค่ะ กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม อสม.  กลุ่มองค์กรสตรี  จิตอาสา  และ
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม  ขอประชาสัมพันธ์ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทราบเพ่ือจะได้
แจ้งให้ชาวที่วังทราบต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส าหรับรายละเอียดสถานการณ์ การ  
ประธำนสภำเทศบำล รับมือกับเชื้อไวรัส Covid 19  ครับ  มีท่านใดมีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญ

ครับ 
นำงกวิสำ  ชอบประกอบกิจ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า 
ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19   
  ได้มีประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องขอความร่วมมืองด เลื่อน หรือชะลอการจัด

กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 )  ทางผู้บริหารของเทศบาลต าบลที่วังจึงได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ที่วังคัพ  เพ่ือเป็นไป
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 



๑๒ 
 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษา ส าหรับข้อมูลครับ มีท่านใดมีเรื่องอะไรเพ่ิมเติม 
ประธำนสภำเทศบำล อีกบ้างครับ   

ที่ประชุม ไม่มี 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธำนสภำเทศบำล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก  
กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563  เมื่อ
วันที่…………..……………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                              (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจบันทึกกำรประชุมแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่วัง  
 


