
  
(สําเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2559    

วันอังคารท่ี  22  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

ผูมาประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายบุญสม วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาล บุญสม  วังบัวทอง 
2. นายระแบบ มัคจิตร รองประธานสภาเทศบาล -  
3. นายสัญญา เทวภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สัญญา  เทวภักดิ ์
4. นายสมศักดิ์  กลีบแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สมศักดิ์ กลีบแกว 
5. นางอุไรวรรณ แสงเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุไรวรรณ  แสงเงิน 
6. นายชัยณรงค เจริญธรรมรักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชัยณรงค เจริญธรรมรักษ 
7. นายวิโรจน วงศเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วิโรจน วงศเมฆ 
8. นายสมบูรณ แปนสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมบูรณ    แปนสุข 
9. นายนิทน สระบัว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ -  

๑0. นายวิชิต ทับทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วิชิต ทับทอง 
11. นายบุญยืน จันทรสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญยืน จันทรสุวรรณ 
12. นายมงคล ไชยฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล มงคล ไชยฤกษ 
 
ผูไมมาประชุม 

1. นายระแบบ  มัคจิตร         (ขาดประชุม) 
2. นายนิทน  สระบัว    (ขาดประชุม) 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑. นายเชาวลิต เจริญพงศ นายกเทศมนตรี เชาวลิต เจริญพงศ 
2. นายราเชษ เอียดเสน รองนายกเทศมนตรี -  
3. นายสมชาย แปนสุข รองนายกเทศมนตรี สมชาย แปนสุข 
4. นางสาววัชร ี นุนสังข เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชร ี นุนสังข 
5. นายธีรศักดิ์ คําแหง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธีรศักดิ์ คําแหง 
6. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผูอํานวยการกองชาง (ทม.ทุงสง) อนุชา ธนาวุฒ ิ
7. นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ วิศวกรโยธา (ทม.ทุงสง) ทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เม่ือท่ีประชุมพรอม นายบุญสม  วังบัวทอง ประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง จุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย  หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลท่ีวังอานประกาศอําเภอทุงสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจําป พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี  25 ตุลาคม 2559 

ตามหนังสือท่ีอางถึง  สภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง     
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2559  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน               
พ.ศ. 2559  นั้น  

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2554  
ขอ 23  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจําป   
พ.ศ. 2559  ในวันอังคารท่ี  22  พฤศจิกายน  2559  เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  
โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมท่ีสงมาดวยนี้แลว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังนี้   
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศ  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ให       
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง  ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙  ไดดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม   
ท่ีดําเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและ
ใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙  และเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  



๓ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  สอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ข้ึน  และสรุปรายงานผล
เสนอและเสนอความคิดเห็นตอนายกเทศมนตรีแลว เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559  
เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวังและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยให
ทราบท่ัวกัน โดยมีรายละเอียดตามเลมรายงานท่ีทุกทานไดรับนี้แลว 

ประกาศเทศบาลตําบลท่ีวัง 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป     
(พ.ศ. 2559-2561)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 ตามท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง      
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  แลวไดรายงานผลการติดตามฯ และเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนตอผูบริหารเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 
2559 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ .ศ .    
2559 - 2561)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
การติ ดตามและประ เ มินผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพัฒนาสามป  (พ .ศ .              
๒๕๕9 – ๒๕61)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59  ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

(นายเชาวลิต  เจริญพงศ) 
นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

1.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง     

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตามท่ีได มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศผลการเลือกตั้ ง

นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง และนายกเทศมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลตําบลท่ีวังตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  เรียนเสนอตอสภาเทศบาลตําบล เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2557 และทาน
สมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารงานดังกลาว        
ไปแลวนั้น  
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เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคหาซ่ึงกําหนดใหนายกเทศมนตรีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป นายกเทศมนตรีจึง
ขอเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายในชวงปงบประมาณ 2559 โดย
สรุปสาระสําคัญและรายละเอียดตามเลมรายงานท่ีทุกทานไดรับนี้แลว 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
  การประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2/2559 
ประจําป พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  ขอใหท่ีประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งหากมีขอความ  หรือ  ความหมายใดท่ี
คลาดเคลื่อนจากการประชุม  มีสมาชิกทานใดท่ีจะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม  หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  10  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง  
 งดออกเสียง  -      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม 
 -    ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 
นายบุญสม  วังบัวทอง 4.1 ญัตติ  เรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประเภท 
ประธานสภาเทศบาล คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน 10 โครงการ  ผมขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจง                
   รายละเอียดในการขออนุมัติในครั้งนี้ครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดการใชจายเงินสะสม ท้ัง 10 โครงการ            
  นั้น ตามท่ีกองคลังไดมีบันทึกขอความ เรื่อง รายงายผลการประชุมเพ่ือซักซอมความ

เขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน
และรายงานเงินสะสมคงเหลือ ท่ีสามารถนําไปใชได ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
มียอดเงินสะสมตามบันทึกขอความท่ีทุกทานไดรับแลวตามระเบียบขอกฎหมายและ
หลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 

                                    เงินสะสมคงเหลือ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 23,180,471.11 บาท 

                                    หัก สงสมทบเงินฝาก ก.ส.ท.   6,029,831.89 บาท 

  หัก สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากร สามเดือน 6,072,186.00  บาท 

  หัก สํารองจาย กรณีสาธารณภัย รอยละสิบ 1,107,845.32  บาท 

       = 13,209,863.21  บาท 

  คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได  9,970,607.90  บาท 



๕ 
 
  การขออนุมัติใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ท้ัง 10 โครงการ มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

 หลักการ 
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง 

 สาธารณูปโภค จํานวน 10 โครงการ  

 เหตุผล 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน  ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายได     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน       
ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
แตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก           
ไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป   

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจาย
คาใชจายประจํา  และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  โดยการใชจายเงินสะสม   
ใหคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  ประกอบกับเปนโครงการท่ีอยู
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2560 – 2562) 
  เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการใชน้ําอุปโภคบริโภค การ
คมนาคมขนสงใหมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และสามารถระบายน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลท่ีวังจึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบนควน ซอย 1 หมูท่ี 9 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
690 ตารางเมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560-2562) แกไขฉบับท่ี 1/2560 ลําดับท่ี 4 ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2559                                                                   
งบประมาณ 454,000 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบนควน ซอย 2 หมูท่ี 9 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 66 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 264 
ตารางเมตร ตําบลท่ีวัง  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไขฉบับท่ี 1/2560 ลําดับท่ี 5 ลงวันท่ี 12 กันยายน 
2559 
งบประมาณ 170,000 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 



๖ 
 

 3. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานบอสองลูก หมูท่ี 9 ขนาดความจุ 
12 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอ PVC ขนาด ∅ 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 1,583 
เมตร และขนาด ∅ 2 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 8.5  ยาว 153 เมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2559  ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559 
งบประมาณ 945,000 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 4. โครงการวางทอระบายน้ํา สาย 403 (แนวเกา) ดานฝงตะวันออก หมูท่ี 1 
ยาว 448 เมตร โดยใชทอ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ∅ 0.60 เมตร จํานวน 404 
ทอน พรอมกอสรางรางวี คสล. ยาว 404 เมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไขฉบับท่ี 
1/2560  ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559 
งบประมาณ 2,006,000 บาท  (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานฉาง ซอย 1    
หมูท่ี 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 375 ตารางเมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2560 ลําดับท่ี 4 ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2559 
งบประมาณ 116,000 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 6. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 8 (บานนายปน) ขนาดความจุ 
12 ลูกบาศกเมตร พรอมเจาะบอบาดาล ขนาด ∅ 6 นิ้ว วางทอ PVC ขนาด ∅ 2 นิ้ว 
ชั้นคุณภาพ 8.5  ยาว 1,063 เมตร  ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2560 ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2559                                                                                    
งบประมาณ 583,000 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 7. โครงการขยายเขตจําหนายน้ําการประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 2 ถนนสายบาน
กางปลา – จุฬาภรณ ฝงขวา เริ่มจากสามแยกหัวนา เขตติดตอระหวาง หมูท่ี 2 กับ 
หมูท่ี 5  โดยใชทอ HDPE 100   ∅ 160 มิลลิเมตร PN6 ยาว 1,179 เมตร พรอม
อุปกรณ ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏตามแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2560 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559   
งบประมาณ 711,409 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 8. โครงการขยายเขตจําหนายน้ําการประปาสวนภูมิภาค หมูท่ี 5 ซอยหนองฉีด, 
ซอยหนาวัดถํ้าพระกรุ  โดยใชทอ HDPE 100  ∅ 160 มิลลิเมตร PN6  ยาว 1,543 
เมตร  พรอมอุปกรณ ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2560 ลงวันท่ี 12 
กันยายน 2559   
งบประมาณ 993,011 บาท   (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 
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 9. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายอาวเขาขิง      
หมูท่ี 5  ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี      
ไมนอยกวา 2,800 ตารางเมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2/2560       
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559                                                                             
งบประมาณ 1,406,000 บาท  (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 10. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายโคกกฐิน – 
คลองทราย  หมูท่ี 7  ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,065 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,260 ตารางเมตร ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 28 
ลําดับท่ี 42                                                                              
งบประมาณ 1,962,000 บาท  (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังกําหนด) 

 รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวนท้ังหมด 9,346,420 บาท  

 ดังนั้น กระผมจึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตอไปครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม อนุมัติดวยมติเอกฉันท 
 อนุมัติ  8     เสียง 
 ไมอนุมัติ  -      เสียง 
 งดออกเสียง  1     เสียง  

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.2 ญัตต ิ เรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตของเทศบาลเมืองทุงสง  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ 

นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดมีมติเลื่อนการลงมติใน 

วาระนี้เม่ือการประชุมครั้งท่ีแลว เพ่ือใหสภาไดพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนั้น ในครั้งนี้ผม
ก็ขอมอบหมายใหตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงเปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้    
จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาอนุญาตอีกครั้งครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอเชิญตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายอนุชา  ธนาวุฒิ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
ผอ.กองชาง(ทม.ทุงสง) ประชุมทุกทานครับ ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ใหมาชี้แจงใน

รายละเอียด ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ดวยเทศบาลเมืองทุงสง ไดดําเนินการแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบ     

บูรณาการเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับกับปญหาอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน น้ําปา    
ไหลหลากและน้ําลนตลิ่ง ซ่ึงขณะนี้เริ่มเขาฤดูฝนชวงมรสุม พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล     



๘ 
 

เมืองทุงสงมักประสบปญหาการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และทําใหประชาชนไดรับความเสียหายท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้น     
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลเมืองทุงสงจึงจําเปนตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ทาแพ (ชวงท่ี ๒) ตั้งแต sta.0+000-sta.6+000 บริเวณทุงสงรีสอรทถึงหนาบริษัท
แซง-โกแบง เวเบอร จํากัด ระยะทางยาว 11,600 เมตร ขนาดทองคลองกวางเฉลี่ย 
1.00 เมตร  บริเวณดินขุดไมนอยกวา 107,000  ลูกบาศกเมตร เพ่ือชวยระบายน้ํา
จากคลองทาแพใหรวดเร็วยิ่งข้ึน แตเนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการอยูนอกเขตเทศบาล
เมืองทุงสง  หากเทศบาลเมืองทุงสงจะดําเนินการตองไดความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตําบลท่ีวังและสภาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
กอนดําเนินการ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบ
กับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534  

  โดยเทศบาลเมืองทุงสง ไดจัดทําแบบแปลนพรอมประมาณการโครงการขุดลอก
คลองทาแพ (ชวงท่ี 2 ) แนบมาใหทานนายกเทศมนตรี เพ่ือสงตอไปยังทานประธาน
และทานสมาชิกเพ่ือประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) ขอ 38 วรรค 5 
(3) และวรรค 6  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 961/2534 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2534 จึงนําเรียนมา
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาใหความเห็นชอบ และเทศบาลเมืองทุงสงจัก
ไดขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลําดับตอไป ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณทาน ผอ.กองชางครับ มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมบูรณ  แปนสุข เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ถาหากโครงการนี้เริ่มดําเนินการขอใหเปนชวงหนาแลงและท่ี

สําคัญการขุดลอกโครงการ ขอใหทําการขุดลอกจากทายนําข้ึนมาหาตนน้ํา เพราะถา
หากเกิดฝนตกหนักน้ําทวม ปญหาท่ีจะเกิดกับตําบลท่ีวัง ก็จะมีนอย 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณทาน สท.สมบูรณ แปนสุข ท่ีเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนกับทุกฝาย  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ 

นายสัญญา เทวภักดิ์ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ เปนเรื่องท่ีดีสําหรับโครงการนี้ เพราะถาหากเทศบาลเมืองทุงสงไม

ดําเนินการ หนาท่ีความรับผิดชอบก็เปนของเทศบาลตําบลท่ีวังอยูแลว และเปนการลด
งบประมาณของเทศบาลตําบลท่ีวัง แตท่ีสําคัญการดําเนินการขอใหยึดแบบแปลนท่ีได
กําหนดไว โดยเฉพาะความลึกความกวาง เพราะพ้ืนท่ีแตละชวงสูงต่ําไมเทากัน ก็ขอ
ฝากไวแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอบคุณทาน สท.สัญญา เทวภักดิ์ ท่ีเสนอความคิดเห็นครับ มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะ  
ประธานสภาเทศบาล สอบถามเพ่ิมเติมบางครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

 



๙ 
 
ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  7      เสียง 
 ไมเห็นดวย  -       เสียง 

งดออกเสียง  3      เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.3 ญัตต ิ เรื่องขอความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ  ผมขอเชิญผูเสนอ

ญัตติในเรื่องนี้ครับ 

นายบุญยืน จันทรสุวรรณ เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกทานครับ ในญัตตินี้มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)            

เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ                                  

เหตุผล 
 ตามท่ีสํานักสงฆบานวังยวน หมูท่ี 8 ตําบลท่ีวัง โดยคณะกรรมการสํานักสงฆฯ ได
รวมกันปรึกษาหารือและมีมติรวมกัน ควรมีการขอใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 15 ไร  เพ่ือการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร
อุทิศ เพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรมดานศาสนาและใชประโยชนรวมกัน โดยตาม
ข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดินดังกลาว จะตองมีความเห็นของสภาทองถ่ินและ
หากเปนกิจการท่ีเห็นวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูจะตอง
ผานความเห็นชอบจากชุมชนทองถ่ินวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความ
เปนอยูชองประชาชน  ใชเปนหลักฐานประกอบคําขอดวย 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการยื่นคําขออนุญาตใชท่ีดินของสํานักสงฆบานวังยวน เพ่ือจัดตั้ง
วัดวังยวนราษฎรอุทิศ เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงเรียนมาและ
เสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบวาการจัดตั้งวัดวังยวน
ราษฎรอุทิศไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนและ
สํานักสงฆบานวังยวนจักไดดําเนินการในลําดับตอไปครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ  ถาหากไมมีผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  8      เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -       เสียง 

งดออกเสียง  1      เสียง 

นายบุญสม  วังบัวทอง 4.4 ญัตต ิ เรื่องขออนุมัติความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (สถานท่ีจําหนาย

น้ํามัน) ของนายวีระชัย ทองปสโน ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติ   
 ในเรื่องนี้ 

 



๑๐ 
 
นายเชาวลิต  เจริญพงศ เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา 
นายกเทศมนตรี รวมประชุมทุกทานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ครับ 

หลักการ 
 ขอความเห็นชอบใชท่ีดินของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
เพ่ือประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (สถานท่ีจําหนายน้ํามัน) ของนายวีระชัย 
ทองปสโน                                     

เหตุผล 
ตามท่ีนายวีระชัย ทองปสโน ประชาชนหมูท่ี 8  ไดดําเนินการแจงการประกอบ

กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ตอเทศบาลตําบลท่ีวังเพ่ือการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง โดย
เปนการขออนุญาตกิจการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2553 
(อํานาจคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด)  โดยตามข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาต
ดังกลาว จะตองมีความเห็นของชุมชนทองถ่ินโดยสภาทองถ่ินวา กิจการนั้น             
ไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมท้ังความปลอดภัยของราษฎร         
ในพ้ืนท่ี  ใชเปนหลักฐานประกอบคําขอดวย ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวอยูในหมูท่ี 8 ตําบล    
ท่ีวัง ในพ้ืนท่ีเขต 2 ทานสมาชิกสภาในเขต 2 ก็เห็นวาไมมีผลกระทบใดๆ ท่ีกอใหเกิด
มลพิษหรือเปนอันตรายตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการยื่นคําขออนุญาตของนายวีระชัย ทองปสโน เพ่ือประกอบ
กิจการควบคุมประเภทท่ี 2 (สถานท่ีจําหนายน้ํามัน) เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตาม
วัตถุประสงค  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบวาการขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการดังกลาว   
ไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมท้ังความปลอดภัยของราษฎรในพ้ืนท่ี   
ซ่ึงก็เปนดุลพินิจของทานสมาชิกสภาเทศบาลในการพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไม    
ในลําดับตอไปครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมบางครับ หากไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  8     เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -      เสียง 
 งดออกเสียง  1     เสียง  

 (ประธานส่ังพักการประชุม 10 นาที) 

ระเบียบวาระท่ี 5 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.250 และการกําหนดวันเริ่มประชุม 
 สภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป 
นายบุญสม  วังบัวทอง ผมขอใหทานสมาชิกสภาฯเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 และกําหนด 
ประธานสภาเทศบาล วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป 

 

 



๑๑ 
 
นายสัญญา  เทวภักดิ์ ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560  จํานวน 4 สมัย ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี 1-30  พฤษภาคม  2560 กําหนด 30 วัน 

สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี 1-30  สิงหาคม     2560 กําหนด 30 วัน 
สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1-30  พฤศจิกายน 2560 กําหนด 30 วัน 
สมัยแรกของป พ.ศ. 2561  ระหวางวันท่ี 1 - 28  กุมภาพันธ  2561          
กําหนด 28 วัน ครับ 

นายบุญสม  วังบัวทอง ขอผูรับรอง ตามท่ีทานสัญญา เทวภักดิ์ เสนอครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผูรับรองถูกตอง  นางอุไรวรรณ แสงเงิน  และนายบุญยืน จันทรสุวรรณ 
  เม่ือมีผูรับรองถูกตอง ผมขอมติท่ีประชุมรับรอง กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 

พ.ศ. 2560 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป ครับ 

ท่ีประชุม เห็นชอบดวยมติเอกฉันท 
 เห็นชอบ  8    เสียง 
 ไมเห็นชอบ  -     เสียง 
 งดออกเสียง  1    เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญสม  วังบัวทอง มีสมาชิกสภาฯทานใด มีเรื่องอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบางครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ท่ีประชุม ไมมี 

นายบุญสม  วังบัวทอง กลาวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผู เขารวมประชุมทุกทาน                                       
ประธานสภาเทศบาล ท่ีใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

เลิกประชุม  12.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่ีวังพิจารณาตรวจสอบบันทึก 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี……………………. 
 

 
 

                 ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                         (นายมงคล  ไชยฤกษ) 
                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 

 



๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง  

เม่ือวันท่ี ………………………………………………….. 
 

 
 

ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นายนิทน   สระบัว) 
                      สมาชิกสภาเทศบาตําบลท่ีวัง 
 
                  ลงชื่อ                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสญัญา  เทวภักดิ์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง 
  
                  ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายบุญยืน  จันทรสุวรรณ)   
                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ีวัง  
 

(ขาดประชุม) 


