
  
(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2563    

วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวัง 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

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

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นายสมศักดิ์    กลีบแก้ว  (ขาดประชุม) 
2. นายชัยณรงค์   เจริญธรรมรักษ ์  (ขาดประชุม) 
3. นายนิทน สระบัว  (ขาดประชุม) 
4. นายมงคล ไชยฤกษ์  (ขาดประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ์ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แป้นสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แป้นสุข 
4. นางสาววัชร ี นุ่นสังข ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุ่นสังข ์
5. นายธีรศักดิ์ คำแหง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คำแหง 
6. นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล กัญช์ อินทนู 
7. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อุดร รัตนพันธ์ 
      

       

 

       /เริ่มประชุม...  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตำบลที่วังอ้างถึงประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2563  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ตามหนังสือที่ อ้างถึง สภาเทศบาลตำบลที่วัง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง      
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2554  
ข้อ 23  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563   
ในวันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง และดำเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายบุญสม  วังบัวทอง   เนื่องจากวันนี้นายมงคล  ไชยฤกษ์  เลขานุการสภาฯ  ขาดประชุม ติดภารกิจไม่ 
ประธานสภาเทศบาล สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้ระบุไว้
ตามข้อ 19 วรรคท้ายว่าในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น  โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ  

  ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ  
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่  
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากัน 

  จากระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าว กระผมจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ครับ เชิญครับ 

นายสมบูรณ์  แป้นสุข      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ กระผมขอเสนอนายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ ครับ 
 ผู้รับรองโดยนายสัญญา เทวภักดิ์   นางอุไรวรรณ  แสงเงิน 

/นายบุญสม… 
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นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอสรุปว่านายบุญยืน 
ประธานสภาเทศบาล จันทร์สุวรรณ  ได้รับการเลือกให้แต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือ

ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้ครับ 
นายบุญสม  วังบัวทอง แจ้งรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่ีวัง (พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล  – 2565) ประจำปี พ.ศ.2563 
นายบุญสม  วังบัวทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาเทศบาล  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3)  และ
ข้อ 13 (5) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง  ได้ดำเนินการประชุมติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือสรุปรายงาน
การติดตามและประเมินผลฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ 
ที่ได้มอบให้ท่านไว้แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อความ หรือ ความหมายใดที่คลาดเคลื่อนจาก
การประชุม  มีสมาชิกท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดบ้างหรือไม่  หาก
ไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที ่2/2563 ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องด่วน(เพื่อพิจารณา)  
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สิน  โอนสิทธิ เรียกร้อง  
ประธานสภาเทศบาล ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ตามโครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วน
ภูมิภาค    

จำนวน 1 โครงการ คือ  โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนน
สายบ้านนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง   

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
  /นายเชาวลิต… 
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นายเชาวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สิน โอน

สิทธิเรียกร้อง ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ตามโครงการวางท่อขยายเขตระบบ
ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ คือ  โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปา
ส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง  เนื่องจากเทศบาล
ตำบลที่วัง  ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอส่งมอบ
ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เนื่องจากเทศบาลตำบลที่วังไม่สามารถดำเนินการดูแลรักษาหรือปรับปรุงได้  เพราะไม่
มีบุคลากรที่มีความชำนาญงานด้านเทคนิคเฉพาะทางในเรื่องระบบประปา เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และไม่สามารถที่จะจัดหาแหล่งน้ำที่สะอาด ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะอย่าง
เพียงพอ  ประกอบกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
ความพร้อม  มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

เทศบาลตำบลที่วัง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ถาวร และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่วัง  จึงขอความ
เห็นชอบการโอนสิทธิเรียกร้อง การส่งมอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ
โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง 
หมู่ที่ 1 ตำบลที่วัง  ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  รับไปดำเนินการบริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
เหตุผล 
ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายดังนี้ 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(3)  โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 
(7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 
ข้อ  155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 

3.  ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 195/2553 เรื่อง การขอวางท่อขยาย
เขตจำหน่ายน้ำประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  และยอมรับ
เงื่อนไขการดำเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตกำหนด  และคำสั่งการประปา
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ส่วนภูมิภาค ที่ 1085/2554 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 
195/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 

/ข้อ 4 เมื่อ... 
 
ข้อ 4  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะดำเนินการวางท่อขยาย

เขตจำหน่ายน้ำเอง  จะต้องดำเนินการตามแบบแปลนและยอมรับเงื่อนไขการ
ดำเนินการตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขตกำหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการการประปา
ส่วนภูมิภาคเขตแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเข้าร่วมตรวจและควบคุมงาน  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ข้อ 5  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมอบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้งานบริการผู้ใช้น้ำต่อไป 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตเป็นผู้ลงนามรับ
โอนสิทธิเรียกร้อง 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกฎหมายดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลที่วังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ที่ประชุมใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  7       เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  -        เสียง 
 งดออกเสียง  -        เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่ป่าตาม 
ประธานสภาเทศบาล พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2559  โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ป่าไม้ พ.ศ.2484  เพ่ือดำเนินการโครงการ

ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับรายละเอียดขออนุญาตให้
ปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญ นายกัญช์   อินทนู   ปลัด เทศบาล  ชี้ แจงรายละเอียดต่อที่ ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายกัญช์  อินทนู   เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
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ปลัดเทศบาล นายกัญช์  อินทนู  ปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดใน ญัตติดังน้ีครับ 
/หลักการ... 

 
 

หลักการ 
เรื่ องขอความ เห็ นชอบ ในการ เข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ภ ายใน เขต พ้ืนที่ ป่ าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2559 ของสำนักงาน กสทช. 
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลที่วังได้รับแจ้งจากอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2559  โดยสำนักงาน กสทช.  กำหนดดำเนินการโครงการ
ดังกล่าว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน  และ
โครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล จำนวน 15,732 หมู่บ้าน  
ซึ่งจากการดำเนินการพบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 17,233 จุด  กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ใน
เขตความรับผิดชอบของ 4,488 ตำบล  โดยในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต
ป่า  ต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาอนุญาต
ของกรมป่าไม้  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ที่สำนักงาน กสทช.  จะขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเสนอเรื่องให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความเห็นต่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว 

จากข้อมูลของ สำนักงาน กสทช.  พบว่าบริเวณเขตพ้ืนที่ตำบลที่วังที่จะดำเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวอยู่บริเวณหมู่ที่ 2  บ้านหัวนา  หมู่ที่ 4  บ้านฉาง  หมู่ที่ 5 บ้าน
ชายเขา  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอเข้าวาระการ
ประชุมเสนอสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ   มีท่ านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมบูรณ์  แป้นสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล     ขอสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในการดำเนินการตามโครงการจัดให้มีสัญญาณ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายของ  และโครงการ
จัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล  ตามข้อมูลบ่งชี้ว่าบริเวณเขตพ้ืนที่
ตำบลที่วังที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอยู่บริเวณหมู่ที่ 2  บ้านหัวนา  หมู่ที่ 4  
บ้านฉาง  หมู่ที่ 5 บ้านชายเขา  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล  อยากทราบข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
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ในพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อยาก
ทราบว่าอยู่ในพื้นท่ีป่าใด อย่างไรครับ  

/นายกัญช.์.. 
 
 

นายกัญช์  อินทนู   สำหรับข้อมูลตามหนังสืออำเภอทุ่งสง ที่ นศ 0023.16/ว 616 ลงวันที่ 5 ตุลาคม  
ปลัดเทศบาล 2563  ด้านท้ายของหนังสือได้ระบุว่า ข้อมูลพ้ืนที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต

ป่าไม้สามารถใช้ QR Code ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0820.3/ว 2920 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563  จากข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสแกน
ข้อมูล QR Code  ได้สแกนดูข้อมูลหลายครั้งจากโทรศัพท์หลายเครื่อง  ปรากฎว่า
สแกนเข้าดูข้อมูลไม่ได้  จึงโทรศัพท์สอบถามไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้แนะนำให้เข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกรมฯ ให้ดาวน์โหลดหนังสือราชการและให้ดู
ข้อมูลไฟล์เอกสารแนบ  ปรากฎว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลไฟล์เอ็กซ์เซลแสดงข้อมูลทั้ง
ประเทศ  จึงได้ค้นหาในเขตตำบลที่วังพบว่ามีพ้ืนที่ตามโครงการอยู่ 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 
2  บ้านหัวนา  หมู่ที่ 4  บ้านฉาง  หมู่ที่ 5 บ้านชายเขา  หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งอินทนิล  
ข้อมูลระบุเพียงว่าชื่อป่าและประเภทป่าเป็นประเภทป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ.2484  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 โครงการห่างไกล  บริการ WiFi 
หมู่บ้าน สถานที่ติดตั้งคือ WiFi หมู่บ้าน คู่สัญญาที่ให้บริการในพ้ืนที่คือบริษัท อินเตอร์
ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  สัญญาใต้  ละติจูด  ลองติจูด  และข้อมูลอ่ืนๆ แต่
ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดพ้ืนที่ป่าและตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้มีระบุชี้ชัดครับ  ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครบั 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ   มีท่ านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสัญญา  เทวภักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล     ให้ความเห็นว่าโครงการโครงการทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ จำนวน 3,920 
หมู่บ้าน  และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล จำนวน 
15,732 หมู่บ้าน ถือเป็นโครงการที่ดี จะทำให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น
ส่งผลในด้านการรับทราบข้อมูล การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต  ซึ่งจากการดำเนินการ
โครงการ  พบว่ามีจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 17,233 จุด  กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ในเขต
ความรับผิดชอบของ 4,488 ตำบล  ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ ระบุพ้ืนที่ป่าได้ไม่ชัดเจน 
หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วังมีมติเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพ้ืนที่
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484   ก็ควรจะกำหนดไว้ในมติด้วยว่าควรจะ
ดำเนินการเช่นไร ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ   มีท่ านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ   7    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 
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โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวต้องไม่กระทบกับท่ีดินทำกินของประชาชน
ในตำบลท่ีวัง                               

                       /นายบุญสม...  

 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน เรือท้องแบนแบบติดตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล เครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 ลำ และไซเรนมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ       

 นายเชาวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี                ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอน 

 ทรัพย์สิน เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 1 ลำ  และ
ไซเรนมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้จากจากโครงการที่เสนอของบ
จังหวัด  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง 

 หลักการ 
 ด้วยเทศบาลตำบลที่วัง  ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดำเนินโครงการการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่าง
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  กิจกรรมศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล  ซึ่งใน
กิจการรมดังกล่าวได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์มองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
2 รายการ  ได้แก่  เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน  
1 ลำ  และไซเรนมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง  

 เหตุผล 
 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อ 1  

ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  โดยคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 3  บัญญัติว่า ให้
ยก เลิ กบ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ พั สดุ  ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ าง  ห รื อการบ ริห าร พั สดุ   
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3   
มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว  จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หมวด 9 การบริหารพัสดุต่อไป ขอบคุณครับ 
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/นายบุญสม...   

 
 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์  
 เห็นชอบ  7    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   -     เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตติเรื่องขออนุมัติใช่จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 
ประธานสภาเทศบาล ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 12 โครงการ  

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์      เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้า
นายกเทศมนตรี                 รว่มประชุมทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวด 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จำนวน 12  โครงการ 

     โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
    หลักการ 
     ขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมหมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 12 โครงการ  
 เหตุผล 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสำรองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่ยอดเงินสะสม
คงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้
ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  (2) กรณีที่ปีใด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
นำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขข้อ ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด 
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 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

/(3) ให้กันเงิน... 
 

  (3)  ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   
 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาล
ตำบลที่วังจึงขอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 
12 โครงการ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนพล – คลอง
ใหม ่หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงพ้ืนทางและปูผิวใหม่ไม่
น้อยกว่า 640 ตารางเมตร  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 990.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ปูผิวใหม่ไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) พ.ศ.2561-2565) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 
  งบประมาณ 1,916,000  บาท 

  2.  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำสายคลองร็อง หมู่ที่  7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6 

  งบประมาณ  158,000  บาท 
  3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 2  

ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 581 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เทศบาลตำบลที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 

  งบประมาณ 364,000 บาท 
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้างปลา ซอย 4  หมู่ที่  3  

ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร  (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 3 

  งบประมาณ 459,000 บาท  
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/5. โครงการ... 
 
 

  5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าเขื่อน หมู่
ที่ 4 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 4 

  งบประมาณ 347,000 บาท 
  6. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง  

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ปูผิวใหม่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบล
ที่วัง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 

  งบประมาณ 463,000 บาท 
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 50 ซอย 3 หมู่ที่  9 ตำบลที่วัง 

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 297.5 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7 

  งบประมาณ 314,000 บาท 
  8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองทราย หมู่ที่ 

11 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 8    

  งบประมาณ 490,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองฉีด ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบล

ที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 5    

  งบประมาณ 191,000 บาท   
  10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกคลอง

ทราย – สายเภาลาย หมู่ที่ 11 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700 ตาราง
เมตร หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2563 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 9    

   งบประมาณ 399,000 บาท 
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/11. โครงการ... 
 
 
  11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไร่เหนือ – ควน

ม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6  
ลำดับที่ 10 

  งบประมาณ 476,000 บาท 
  12. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยรากไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอ 

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,070 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 11    

  งบประมาณ 315,000 บาท 
 รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   จำนวนทั้งหมด  5,892,000  บาท  
 งบประมาณเงินสะสม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563   
 เพียงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลที่วัง มีเงินสะสมคงเหลือ ตามรายละเอียด

ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563     31,258,536.70 
หัก  จ่ายขาดเงินสะสม  ค้างจ่ายปีก่อน  1,165,300.00  

 หัก  เงินฝาก กสท.    9,003,789.37 
 หัก   ลูกหนี้ภาษ ี        33,834.03 
 หัก  ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระแล้ว    411,109.98 
 หัก  เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ จำนวน 3 เดือน 6,600,000.00 
 หัก  สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4,500,000.00 
 หัก  คชจ.กรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10  3,125,853.67 24,839,887.05 
 เงินสะสมคงเหลือ สามารถนำไปใช้จ่ายได้  6,418,649.65  บาท 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

 ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  6    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   1     เสียง (นายสัญญา  เทวภักดิ์) 
 

/นายบญุสม... 
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นายบุญสม  วังบัวทอง  4.5 ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธารสภาเทศบาล เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นายเชาวลิต เจริญพงศ์   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ.2564  เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสาย
โพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ    

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาคถนนสายโพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2  โดยตั้งจ่ายรายการใหม่  เนื่องจาก
ปรับลดปริมาณงาน  
เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  กองช่าง  ขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนน
สายโพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2 

โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายโพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2  งบประมาณตั้งไว้  
490,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ 179,591 บาท  โอนลดจำนวน  310,409 
บาท    

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้ง
งบประมาณไว้  500,000 บาท  โอนเพ่ิม 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น  650,000 บาท 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้ง
งบประมาณไว้  300,000 บาท  โอนเพ่ิม 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น  400,000 บาท 

 
/โอนเพิ่ม… 
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โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งงบประมาณ
ไว้  450,000 บาท  โอนเพ่ิม 60,409 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น  510,409 
บาท 

ดังนั้น เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ต่อไป 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ   6    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -     เสียง 
 งดออกเสียง   1    เสียง  (นายสัญญา  เทวภักดิ์) 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2564 
        ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ  
นายเชาวลิต เจริญพงศ์ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

ก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ สำหรับ
รายละเอียดขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง เชิญนายอุดร  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอุดร รัตนพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายอุดร  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติ โดยมีหลักการ

และเหตุผลดังนี้ 
หลักการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  ตามที่เทศบาลตำบลที่วังได้

ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เหตุผล 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
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รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

/1. แผนงาน… 

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย หมู่ที่ 

11 

   ข้อความเดิม  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย หมู่ที่ 11 โดยใช้ท่อ 

HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 660 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22 

   ข้อความใหม่ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย หมู่ที่ 11 โดยใช้ท่อ 

HDPE 100 ชิ้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 660 เมตร พร้อม

อุปกรณ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22  

  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ 1 

 ข้อความเดิม  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ 1 โดยใช้ท่อ HDPE 

PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 728 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 

 ข้อความใหม่ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ 1 โดยใช้ท่อ HDPE 

100 ชิ้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 645 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 
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  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 

  3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่

ที่ 11 

/ข้อความเดิม...  

 

 

 ข้อความเดิม  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่ายายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่ที่ 11 โดยใช้ท่อ 

HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 570 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วัง

กำหนด) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3  หน้าที่ 9 ลำดับที่ 21 

 ข้อความใหม่ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่ายายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่ที่ 11 โดยใช้ท่อ 

HDPE 100 ชิ้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร ยาว 570 เมตร พร้อม

อุปกรณ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ตำบลที่วังกำหนด) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3  หน้าที่ 9 ลำดับที่ 21 

  4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายโพรงงู ซอย 1  

หมู่ที่ 2 

 ข้อความเดิม  

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายโพรงงู ซอย 1 หมู่ที่ 2 โดยใช้ท่อ 

HDPE PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,265 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด) 
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  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4 

 ข้อความใหม่ 

 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายโพรงงู ซอย 

1 หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง โดยใช้ท่อ HDPE 100 ชิ้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 

มิลลิเมตร ยาว 410 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด  

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลที่วัง เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4    

  ดังนั้น  เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อไป 

/นายบุญสม...   
 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอขอบคุณสำหรับการชี้แจงครับ   มีท่ านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม อนุมัติด้วยมติเอกฉันท์  
 อนุมัติ  6    เสียง 
 ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 งดออกเสียง  1    เสียง (นายสัญญา  เทวภักดิ์) 

ระเบียบวาระท่ี 5             การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และการกำหนดวันเริ่มประชุม 
                                   สภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
นายบุญสม วังบัวทอง         ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง เสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล          พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัยแรกของปีถัดไป 
นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ      ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย 
สมาชิกสภาเทศบาล            สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1-30 พฤษภาคม  2563  กำหนด 30 วัน 
                                    สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1-30 สิงหาคม   2563  กำหนด 30 วัน 
                                    สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน  2563  กำหนด 30 วัน 
                                   สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนด 28 วัน 

ครับ 
นายบุญสม วังบัวทอง           ขอผู้รับรอง ตามที่ท่านบุญยืน  จันทร์สุวรรณ เสนอ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล            ผู้รับรองถูกต้อง นายสมบูรณ์  แป้นสุข และ นางอุไรวรรณ  แสงเงิน  
                                     เมื่อมีผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมรับรอง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 
                                     พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป ครับ 
ที่ประชุม                          เห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ 
                                     เห็นชอบ                6       เสียง 
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                                     ไม่เห็นชอบ             -      เสียง 
                                     งดออกเสียง            1       เสียง (นายสัญญา  เทวภักดิ์) 

 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                                       
ประธานสภาเทศบาล ที่ให้ความร่วมมือ และการประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เลิกประชุม  12.00 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที…่…………………. 

 
 
 

                 ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                           (นายบญุยืน  จันทร์สุวรรณ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลที่วัง 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ………………………………………………….. 
 

 

ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
 

                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง 
  
                  ลงชื่อ.............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ)   
                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง  
 


