
  
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562    

วันศุกร์ที่  25  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562   เวลำ 13.00 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 -  
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 -  
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 

ผู้ไม่มำประชุม 

1. นายสมบูรณ์ แป้นสุข ลากิจ 
2. นายสัญญา เทวภักดิ ์ ขาดประชุม 

  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ ค าแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ ค าแหง 
6. นายจีระศักดิ์ พรหมรักษา วิศวกรอาวุโสส่วนเหมือง จีระศักดิ์ พรหมรักษา 
7. นายประสิทธิ์ หีดเล็ก ตัวแทน บจ.ปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) ประสิทธิ์ หีดเล็ก 
8. นายสุภชาติ ภูริพงศธร ตัวแทน บจ.ปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) สุภชาต ิ ภูริพงศธร 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลำ 13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลต าบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      พระ
รัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลที่วังอ้างถึงประกาศอ าเภอทุ่งสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ าเภอทุ่งสงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 11 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมเป็นต้นไป นั้น   

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง  โดยมี
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว 

นำยบุญสม  วังบัวทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ประธำนสภำเทศบำล  

ระเบียบวำระท่ี ๑   เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยบุญสม  วังบัวทอง  การประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
ประธำนสภำเทศบำล พ.ศ.2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
 รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจาก 
 การประชุม  มีสมาชิกท่านใดท่ีจะมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความ ใดบ้างหรือไม่  หาก  
 ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมใด 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวัง สมัยวิสำมัญ สมัยท่ี 1 
ประธำนสภำเทศบำล ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 

ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องด่วน(เพื่อพิจำรณำ)  
นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.1  ญัตติเรื่องขอควำมเห็นชอบกำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ   
ประธำนสภำเทศบำล ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ำกัด  

ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ผู้บริหารเทศบาลต าบลที่วังได้เสนอญัตติในเรื่องเดียวกันนี้ ซึ่งสภา
เทศบาลต าบลที่วังได้มีมติไม่เห็นชอบ  ในการประชุมครั้งนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ
เดิมนี้เพ่ือเสนอขอความเห็นต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง
รายละเอียดในเรื่องนี้ครับ    
 

    /นายเชาวลิต... 
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นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทน 
นำยกเทศมนตรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่บริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ได้มีหนังสือถึงเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือขอให้สภาเทศบาล
ต าบลที่วังให้ความเห็นเรื่องการยื่นค าขอใบอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ของ
บริษัทฯ ผมจึงได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือให้สภาพิจารณาในวาระนี้ ส าหรับรายละเอียด
ในเรื่องนี้ผมได้เชิญตัวแทนจากบริษัทฯ มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านเข้าใจในรายละเอียดยิ่งขึ้น ผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดอนุญาตให้ตัวแทนจาก
บริษัทฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยจีระศักดิ์  พรหมรักษำ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ตัวแทนบจ.ปูนซิเมนต์ไทยฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายจีระศักดิ์  พรหมรักษา  รักษาการ

ผู้จัดการส่วนเหมือง  ในเรื่องนี้เดิมบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด  เคยขอ
ความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลที่วังมาแล้วครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้จะอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นครับ ตามที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด  
ผู้ถือประทานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมซิเมนต์) ในเขตท้องที่
ต าบลที่วัง ถ้ าใหญ่ และชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 19 
แปลง ใบอนุญาตก าหนด 25 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2578  พ้ืนที่ประทานบัตรทั้งหมด  
4,972 ไร่เศษ  ในส่วนของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือใช้ส าหรับการ
ท าเหมือง  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตไปแล้วนั้น เป็นจ านวน 1,385 ไร่ อายุ 10 ปี  
สิ้นสุดปี พ.ศ.2570 ซึ่งการใช้ท าเหมืองขณะนี้ประมาณ 800 ไร่  ในส่วนของพ้ืนที่ที่
เหลือ รวมทั้งพ้ืนที่ Buffer Zone หรือบริเวณแนวป่าที่เป็นกันชนและพ้ืนที่ป่าอีก
จ านวน 3,587 ไร่เศษ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าทั้งหมด  เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่าต้องให้ด าเนินการขออนุญาตในส่วนของพ้ืนที่ป่าที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ส าหรับการท าเหมือง  ก็ให้ขออนุญาตด้วยให้เต็มทั้งพ้ืนที่  เพ่ือที่จะได้น าเงิน
ภาษีเข้ารัฐอีกประมาณสี่ล้านบาท  ในส่วนพ้ืนที่ประทานบัตรติดท้องที่ต าบลที่วัง 16 
แปลง  ในส่วนต าบลถ้ าใหญ่และต าบลชะมาย  ได้ขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบล
ชะมาย และได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับ  ในส่วนของถ้ าใหญ่ก าลังด าเนินการอยู่  
ในส่วนของที่วังได้ขอความเห็นจากสภาต าบลที่วังในครั้งนี้ ขอให้พิจารณาด้วยนะครับ 
หากมีข้อสงสัยซักถามได้ครับ ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล  

นำยมงคล  ไชยฤกษ ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ จากการที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ได้ขอ

ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลที่วังเพ่ือจะได้น าความเห็นจากสภา  ในการยื่นค า
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  จากข้อมูลพ้ืนที่ประทานบัตรทั้งหมดมีจ านวนสี่
พันกว่าไร่ แต่ใช้ประโยชน์ในการท าเหมืองในปัจจุบันนี้ประมาณ 800 กว่าไร่  กระผม
คิดว่าจ านวนที่ได้รับอนุญาตไปแล้วหนึ่งพันสามร้อยกว่าไร่  น่าจะเพียงพอต่อการผลิต   

/และพ้ืนที่... 
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  และพ้ืนที่ติดอยู่ในท้องที่ต าบลที่วังเป็นส่วนใหญ่มีจ านวน 16 แปลงนั้น  กระผมคิดว่า
ถ้าไม่ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าทั้งหมดได้หรือไม่  เพราะพ้ืนที่นอกจากที่ใช้ 
ผลิตตอนนี้ 800 กว่าไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่  ป่าไม้เป็นเรื่องส าคัญ  ป่ามีมาก่อน
พวกเราเกิด  กระผมคิดว่าอีกสิบปี ยี่สิบปีต่อไป หากไม่มีป่าไม้  รุ่นลูกรุ่นหลานจะ
ล าบาก  กระผมคิดว่ายังไม่จ าเป็นที่จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าทั้งหมด
ครับ ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง เชิญตัวแทนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 

นำยจีระศักดิ์ พรหมรักษำ     กระผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในกรณีพ้ืนทีท่ั้งหมดสี่พันกว่าไร่ บริษัทฯ ไม่ใช้ 
ตัวแทนบจ.ปูนซิเมนต์ไทยฯ   ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ  เพราะจะต้องมีพ้ืนที่แนวป่าที่เป็นกันชน หรือพ้ืนที่ Buffer  

 Zone  เป็นการขออนุญาตทั้งหมดแต่ใช้พื้นที่ไม่หมดแน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล          
นำยบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ผมขอเรียนถามไปยัง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 

จ ากัด ว่าที่ท่านใช้ท าประโยชน์อยู่ในขณะนี้  ท่านใช้หมดแล้วหรือยัง  พันกว่าไร่ที่ได้ 
รับอนุญาตไปแล้ว  ติดพ้ืนที่ต าบลที่วังเป็นส่วนมาก  ผมคิดว่าเกิดผลกระทบกับ 
พ่ีน้องชาวต าบลที่วังอย่างมากอยู่แล้ว  ได้ประโยชน์จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ก็มี แต่
ผลกระทบก็มาก  ซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีการร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชน 
ที่ร้องเรียนมากับเทศบาลต าบลที่วังก็หลายเรื่อง กระผมขอให้สมาชิกสภาพิจารณาด้วย
ครับ ขอบคุณครับ  

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณคุณบุญยืน  จันทร์สุวรรณ  ส าหรับความเห็นเพิ่มเติม มีท่านใดจะให้ความ 
ประธำนสภำเทศบำล เห็นเพิ่มเติมหรือสอบถามอีกบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ   -     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   8    เสียง 
 งดออกเสียง   1    เสียง 

นำยบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ  เรื่องขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท 
ประธำนสภำเทศบำล ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน 29 โครงกำร   ผมขอเชิญคณะผู้บริหาร 
   ชี้แจงรายละเอียดในการขอมติในเรื่องนี้ครับ 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ส าหรับรายละเอียดที่กระผมขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 29 
โครงการ  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

    หลักกำร 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค จ านวน 29 โครงการ  
/เหตุผล... 
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เหตุผล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 

2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ 
เช่น การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้ านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม  4. ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  5. ด้านการศึกษา  และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ด า เนินการตามแนวทางดั งกล่ าว ได้   โดยยกเว้ นการกัน เ งินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความ
จ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงิน
สะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้น้ าอุปโภคบริโภค การ
คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และสามารถระบายน้ า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลที่วังจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  29 โครงการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ าประดู่ หมู่ที่ 10 
ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 
94.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 1 

งบประมำณ 190,000 บำท 
/2. โครงการ... 
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2.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ 8 
ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 
107.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 

งบประมำณ 276,000 บำท 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักตบ หมู่ที่ 9 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 
195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 2 

งบประมำณ 390,000 บำท 
4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสใหญ่ - ที่วัง หมู่ที่ 

9 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวรวม 
77.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 539 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 

งบประมำณ 247,000 บำท 
5. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ าพระกรุ  - บ้าน

นายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ. 19 – 003  หมู่ที่ 5 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 172.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 4 

งบประมำณ 345,000 บำท 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 403 (สาย

เก่า) หมู่ที่ 1 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง 9.00เมตร   
ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ.2562 หน้าที่ 7  
ล าดับที่ 5 

งบประมำณ 322,000 บำท 
7. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนอิฐ – คลองทราย 

หมู่ที่ 1 ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 116.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

งบประมำณ 234,000 บำท 
/8. โครงการ... 
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8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฉาง ซอย 3 หมู่ที่ 
4 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 
237.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 829.50 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3  

งบประมำณ 298,000 บำท 
9. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านหัวนา – 

แยกควนพล หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร ยาวรวม 68.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 306 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
หน้าที่ 7  ล าดับที่ 6 

งบประมำณ 156,000 บำท 
10. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านบนควน หมู่ที่ 9 ต าบลที่วัง อ าเภอ 

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยาว 732.00เมตร โดยใชท้่อ PVC ขนาด ∅ 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 
6  ล าดับที่ 4    

งบประมำณ 82,000 บำท 
11. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย 50 ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 9 ต าบลที่วัง อ าเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถมหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 450.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2562 หน้าที่ 8  ล าดับที่ 7    

งบประมำณ 410,000 บำท 
12. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ าประดู่ หมู่ที่ 10 ต าบลที่วัง อ าเภอ

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยาว 2,207 เมตร โดยใช้ทอ่ PVC ขนาด ∅ 2 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
หน้าที่ 8  ล าดับที่ 8    

งบประมำณ 238,000 บำท 
13. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังขวัญ หมู่ที่ 8 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 
80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 8  ล าดับที่ 9    

งบประมำณ 163,000 บำท 
/14. โครงการ... 
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14. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม –  
ควนกรด  หมู่ที่ 7 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 980 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง 1 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 7  
ล าดับที่ 8    

งบประมำณ 489,000 บำท 
15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางพริ้ม – ควนกรด 

ซอย 1 หมู่ที่ 7 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 8  ล าดับที่ 10 

งบประมำณ 341,000 บำท 
16. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางหลวง

สาย 403 หมู่ที่ 7 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 237.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หน้าที่ 6  ล าดับ 
ที่ 5 

งบประมำณ 337,000 บำท 
17. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายครัวภูผา – บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ 2 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 17 ต้น พร้อมอุปกรณ์ (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562  หน้าที่ 4  ล าดับที่ 1 

งบประมำณ 496,000 บำท 
18. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายถ้ าพระกรุ - 

บ้านนายสุรินทร์   รหัสสายทาง นศ.ถ. 19 - 003 หมู่ที่ 5 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 2.40 x 1.60 เมตร ยาว 10.00 เมตร จ านวน 
2 ช่อง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลที่วัง  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 
9 ล าดับที่ 11 

งบประมำณ 512,918 บำท 
19. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายที่วัง – ถ้ าใหญ่ 

หมู่ที่ 1 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 2.40 x 2.40 
เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 3 ช่อง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 9  ล าดับที่ 12    

งบประมำณ 1,165,335 บำท 
/20. โครงการ... 
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20. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องประ – บ่อสอง
ลูก หมู่ที่ 9 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 6    

งบประมำณ 240,000 บำท 
21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์ – บ้าน

นายดับ หมู่ที่ 9 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6  ล าดับที่ 
7    

งบประมำณ 2,916,000 บำท 
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงรินทร์ หมู่ที่ 1 ต าบล 

ที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 9  ล าดับที่ 13    

งบประมำณ 353,000 บำท 
23. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย ช่วงสาม

แยกหลุมพอ–  บ้ านคลองทราย หมู่ที่  11 ต าบลที่ วั ง  อ า เภอทุ่ งสง จั งหวัด
นครศรีธรรมราชโดยใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาด ∅ 160 มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
หน้าที่ 10  ล าดับที่ 14   

งบประมำณ 500,000 บำท 
24. โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองฝาก และถนนสาย

นายทวีกุล รักษ์ยศ หมู่ที่ 4 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE PN 6 ขนาด ∅ 110 มิลลิเมตร ยาว 600 เมตร พร้อมอุปกรณ์  (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 10  ล าดับที่ 
15    

งบประมำณ 450,000 บำท 
25. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนหลวงนาย หมู่ที่ 11 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE PN 6 ขนาด ∅ 
160 มิลลิเมตร ยาว 670 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วัง
ก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 10  ล าดับที่ 16    

งบประมำณ 500,000 บำท 
/ 26.โครงการ... 
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26. โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 11  ล าดับที่ 1    

งบประมำณ 400,000 บำท 
27. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายปิ่น หมู่ที่ 8 

ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 7  ล าดับที่ 9 

     งบประมำณ 420,000 บำท 
28. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง (โดยการติดตั้งกันสาด

บริเวณด้านหน้าอาคาร) หมู่ที่ 2 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 22.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 88 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 
11  ล าดับที่ 3    

งบประมำณ 123,000 บำท 
29. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลที่วัง (โดยใช้

กันสาดเดิมบางส่วน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 40.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 11  ล าดับที่ 2 (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

งบประมำณ 343,000 บำท 
รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   จ ำนวนทั้งหมด  12,937,253  บำท  

งบประมาณเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   

เพียงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลต าบลที่วัง มีเงินสะสมคงเหลือ ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562     31,199,147.34 
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม  ค้างจ่ายปีก่อน     
หัก  เงินฝาก กสท.      8,074,331.11 
หัก เงินเดือน ค่าตอบแทนฯจ านวน 3 เดือน 7,000,000.00 
หัก  ลูกหนี้ภาษ ี           16,476.59 
หัก  คชจ.กรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10     3,119,914.73 18,210,722.43 

เงินสะสมคงเหลือ สามารถน าไปใช้จ่ายได้    12,988,424.91 

/ดังนั้น... 



๑๑ 
 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลที่วัง เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อไป 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างครับ   
ประธำนสภำเทศบำล  
นำยมงคล  ไชยฤกษ ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำเทศบำล และผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ผมได้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุม บันทึก

ข้อความกองช่างรายงานผลการส ารวจโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนสายคลองฝาก และถนนสายนายทวีกุล รักษ์ยศ หมู่ที่ 4 ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในบันทึกข้อความได้แนบภาพถ่ายพ้ืนที่ส ารวจตามโครงการ
ประกอบนั้น  ตามภาพถ่ายไม่มีบ้านเรือนสักหลัง เป็นภาพสวนยางพารา สวนปาล์ม
ทั้งนั้น  ข้อเท็จจริงจากกองช่างมีผู้อาศัยอยู่ 2 ครัวเรือน  ผมทราบข้อมูลในพ้ืนที่ดีว่า  
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในซอยที่ต้องการน้ าประปามีมากกว่า 20 คน  ขอให้ส ารวจพ้ืนที่
ให้ชัดเจนถูกต้องด้วยครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณมากครับ  ขอให้ท่านคณะผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที่เรื่องข้อมูลการส ารวจให้ 
ประธำนสภำเทศบำล ชัดเจนถูกต้องด้วยนะครับ  และจากญัตติที่ทางนายกเทศมนตรีต าบลที่วังเสนอ

ประกอบกับการพิจารณาในรายละเอียดจากบันทึกข้อความของกองช่าง เรื่องรายงาน
ผลการส ารวจโครงการของแต่ละโครงการ  ตามเอกสารรายละเอียดประกอบญัตตินั้น  
ตามหลักระเบียบข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  ก่อนที่จะเสนอญัตติต่อสภาจะต้องด าเนินการ
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ให้เป็นไปตามความเห็นของ
กองช่าง  และเพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่จะกระท าได้  จะต้องมีการ
ด าเนินการตามบันทึกข้อความของกองช่างให้เสร็จสิ้นเสียก่อน มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มีในกรณีตามความเห็นนี้  ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
 เห็นชอบ  9    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
  งดออกเสียง  -     เสียง 
นำยบุญสม  วังบัวทอง เรื่องเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภท 
ประธำนสภำเทศบำล ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 29 โครงการ สมาชิกท่านใด  มีอะไรจะอภิปราย

เพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์ 
 อนุมัติ  9    เสียง 
 ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง  

ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธำนสภำเทศบำล  

 

 /นำยเชำวลิต… 



๑๒ 
 

นำยเชำวลิต  เจริญพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม 
นำยกเทศมนตรี ทุกท่านครับ กระผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาล

ต าบลที่วังจะจัดข้ึนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้นะครับ  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป  และจะมีการประชุมรูปแบบการจัดงานในวัน
อังคารที่ 29 ตุลาคมนี้  ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย 
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นำยบุญสม  วังบัวทอง ก็ขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวเพ่ือร่วมเสนอแนวทางการจัด 
ประธำนสภำเทศบำล งานลอยกระทงนะครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 

หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุก ท่านที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  11.55 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลท่ีวังพิจำรณำตรวจสอบบันทึก 
กำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมือ่วันที่……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ์) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลที่วัง 

 
 

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

 
 

 

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

 

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



๑๓ 
 
 
 
 
 


