(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
ผูมาประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
11.
12.

ชื่อ - สกุล
นายบุญสม
นายระแบบ
นายสัญญา
นายสมศักดิ์
นางอุไรวรรณ
นายชัยณรงค
นายวิโรจน
นายสมบูรณ
นายนิทน
นายวิชิต
นายบุญยืน
นายมงคล

ผูไมมาประชุม

วังบัวทอง
มัคจิตร
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
สระบัว
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ

1. นายระแบบ
2. นายนิทน

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
บุญสม
สัญญา
สมศักดิ์
อุไรวรรณ
ชัยณรงค
วิโรจน
สมบูรณ
วิชิต
บุญยืน
มงคล

มัคจิตร
สระบัว

วังบัวทอง
เทวภักดิ์
กลีบแกว
แสงเงิน
เจริญธรรมรักษ
วงศเมฆ
แปนสุข
ทับทอง
จันทรสุวรรณ
ไชยฤกษ
(ขาดประชุม)
(ขาดประชุม)

ผูเขารวมประชุม
ที่
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล
นายเชาวลิต
นายราเชษ
นายสมชาย
นางสาววัชรี
นายธีรศักดิ์
นายอนุชา
นายทวีศักดิ์

เจริญพงศ
เอียดเสน
แปนสุข
นุนสังข
คําแหง
ธนาวุฒิ
อนุสุวรรณ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการกองชาง (ทม.ทุงสง)
วิศวกรโยธา (ทม.ทุงสง)

ลายมือชื่อ
เชาวลิต
สมชาย
วัชรี
ธีรศักดิ์
อนุชา
ทวีศักดิ์

เจริญพงศ
แปนสุข
นุนสังข
คําแหง
ธนาวุฒิ
อนุสุวรรณ

๒
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ มพร อ ม นายบุ ญ สม วั งบั ว ทอง ประธานสภาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง จุ ด ธูป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย หลังจากนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลที่วังอานประกาศอําเภอทุงสง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ตามหนั งสื อ ที่ อ า งถึ ง สภาเทศบาลตํ าบลที่วั ง ได ป ระกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลตํา บลที่ วั ง
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ประจํ า ป พ.ศ. 2559 มี กํ า หนดไม เ กิ น 30 วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 – 30 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2559 นั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2554
ขอ 23 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป
พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง
โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่สงมาดวยนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะต อ งดํ า เนิ น การติ ดตามประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่ ว กั น อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป ทั้ ง นี้ ใ ห
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ ไดดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของเทศบาลและ
ใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อใหเปนไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ และเพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๓
การจัดทําแผนพัฒนาสามป สอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ขึ้น และสรุปรายงานผล
เสนอและเสนอความคิดเห็น ตอนายกเทศมนตรีแลว เมื่อวัน ที่ 18 ตุลาคม 2559
เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วังและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลโดยให
ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามเลมรายงานที่ทุกทานไดรับนี้แลว
ประกาศเทศบาลตําบลที่วัง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2559-2561) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตามที่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 แลวไดรายงานผลการติดตามฯ และเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนตอผูบริหารเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2559
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 จึ ง ขอประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.
2559 - 2561) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.
๒๕๕9 – ๒๕61) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ที่แนบมาพรอมนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(นายเชาวลิต เจริญพงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
1.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่ ไ ด มี ป ระกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง และนายกเทศมนตรีไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลตําบลที่วังตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 เรียนเสนอตอสภาเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 และทาน
สมาชิ ก สภาเทศบาลผู ท รงเกี ย รติ ไ ด รั บ ทราบถึ ง นโยบายการบริ ห ารงานดั ง กล า ว
ไปแลวนั้น

๔
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคหาซึ่งกําหนดใหนายกเทศมนตรีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป นายกเทศมนตรีจึง
ขอเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายในชวงปงบประมาณ 2559 โดย
สรุปสาระสําคัญและรายละเอียดตามเลมรายงานที่ทุกทานไดรับนี้แลว
ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
การประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลที่ วั ง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 2/2559
ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 ขอใหที่ประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุม อี กครั้ งหนึ่ งหากมี ขอ ความ หรือ ความหมายใดที่
คลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกทานใดที่จะมีการแกไขถอยคําหรือขอความ
ใดบางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
-

กระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่เสนอใหม (เพื่อพิจารณา)
4.1 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 10 โครงการ ผมขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจง
รายละเอียดในการขออนุมัติในครั้งนี้ครับ

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา
รวมประชุมทุกทานครับ สําหรับรายละเอียดการใชจายเงินสะสม ทั้ง 10 โครงการ
นั้น ตามที่กองคลังไดมีบันทึกขอความ เรื่อง รายงายผลการประชุมเพื่อซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น
และรายงานเงินสะสมคงเหลือ ที่สามารถนําไปใชได ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
มียอดเงินสะสมตามบันทึกขอความที่ทุกทานไดรับแลวตามระเบียบขอกฎหมายและ
หลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
หัก สงสมทบเงินฝาก ก.ส.ท.

23,180,471.11 บาท

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

9,970,607.90

บาท

=
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนําไปใชได

๕
การขออนุมัติใชจายเงินสะสมในครั้งนี้ทั้ง 10 โครงการ มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ
หลักการ
ขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จํานวน 10 โครงการ
เหตุผล
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิ น การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสว นทองถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเกี่ย วกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูน รายได
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ทํ า เพื่ อ บํ า บั ด ความเดื อ ดร อ น
ของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ไดส งเงิน สมทบกองทุน สง เสริม กิจ การขององค กรปกครองสว นท องถิ่ น
แตละประเภทตามระเบียบแลว
(๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดํ า เนิ น การก อ หนี้ ผู กพั น ให เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาไม เ กิน หนึ่ ง ป ถั ด ไป หาก
ไมดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสว นทองถิ่น มียอดเงิน สะสมคงเหลือเพีย งพอที่จะจาย
คาใชจายประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสม
ใหคํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับเปนโครงการที่อยู
ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการใชน้ําอุปโภคบริโภค การ
คมนาคมขนสงใหมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร และสามารถระบายน้ํา
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เทศบาลตํ า บลที่ วั ง จึ ง ขออนุ มั ติ ใ ช จ า ยเงิ น สะสมประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบนควน ซอย 1 หมูที่ 9
ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
690 ตารางเมตร ตํ าบลที่วั ง อําเภอทุง สง จัง หวัดนครศรีธ รรมราช ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไขฉบับที่ 1/2560 ลําดับที่ 4 ลงวันที่
12 กันยายน 2559
งบประมาณ 454,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบนควน ซอย 2 หมูที่ 9
ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 66 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 264
ตารางเมตร ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไขฉบับที่ 1/2560 ลําดับที่ 5 ลงวันที่ 12 กันยายน
2559
งบประมาณ 170,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

๖
3. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานบอสองลูก หมูที่ 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 ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
งบประมาณ 945,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
4. โครงการวางทอระบายน้ํา สาย 403 (แนวเกา) ดานฝงตะวันออก หมูที่ 1
ยาว 448 เมตร โดยใชทอ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ∅ 0.60 เมตร จํานวน 404
ท อน พร อมกอสรางรางวี คสล. ยาว 404 เมตร ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) แกไขฉบับที่
1/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
งบประมาณ 2,006,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายบานฉาง ซอย 1
หมูที่ 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 375 ตารางเมตร ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560 ลําดับที่ 4 ลงวันที่
12 กันยายน 2559
งบประมาณ 116,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
6. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 (บานนายปน) ขนาดความจุ
12 ลูกบาศกเมตร พรอมเจาะบอบาดาล ขนาด ∅ 6 นิ้ว วางทอ PVC ขนาด ∅ 2 นิ้ว
ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 1,063 เมตร ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560 ลงวันที่
12 กันยายน 2559
งบประมาณ 583,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
7. โครงการขยายเขตจําหนายน้ําการประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 2 ถนนสายบาน
กางปลา – จุฬาภรณ ฝงขวา เริ่มจากสามแยกหัวนา เขตติดตอระหวาง หมูที่ 2 กับ
หมูที่ 5 โดยใชทอ HDPE 100 ∅ 160 มิลลิเมตร PN6 ยาว 1,179 เมตร พรอม
อุปกรณ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
งบประมาณ 711,409 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
8. โครงการขยายเขตจําหนายน้ําการประปาสวนภูมิภาค หมูที่ 5 ซอยหนองฉีด,
ซอยหนาวัดถ้ําพระกรุ โดยใชทอ HDPE 100 ∅ 160 มิลลิเมตร PN6 ยาว 1,543
เมตร พรอมอุปกรณ ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏตาม
แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2/2560 ลงวั น ที่ 12
กันยายน 2559
งบประมาณ 993,011 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)

๗
9. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายอาวเขาขิง
หมู ที่ 5 ขนาดกวาง 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมี พื้น ที่
ไมนอยกวา 2,800 ตารางเมตร ตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช
ปรากฏตามแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
งบประมาณ 1,406,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
10. โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต สายโคกกฐิน –
คลองทราย หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,065 เมตร
หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 4,260 ตารางเมตร ตํ า บลที่ วั ง อํ า เภอทุ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช ปรากฏตามแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) หนา 28
ลําดับที่ 42
งบประมาณ 1,962,000 บาท
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลที่วังกําหนด)
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวนทั้งหมด 9,346,420 บาท
ดังนั้น กระผมจึงนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไปครับ
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ ถาหากไมมีผมขอมติที่ประชุม
ครับ

ที่ประชุม

อนุมัติดวยมติเอกฉันท
อนุมัติ
8
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
1

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.2 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตของเทศบาลเมืองทุงสง
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับ

นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรี ย นท า นประธานสภา ท า นรองนายกเทศมนตรี ท า นสมาชิ ก สภาเทศบาลและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามที่สภาเทศบาลตําบลที่วัง ไดมีมติเลื่อนการลงมติใน
วาระนี้เมื่อการประชุมครั้งที่แลว เพื่อใหสภาไดพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนั้น ในครั้งนี้ผม
ก็ขอมอบหมายใหตัว แทนจากเทศบาลเมืองทุงสงเปน ผูชี้แจงรายละเอีย ดในเรื่องนี้
จึงขอใหทานประธานไดพิจารณาอนุญาตอีกครั้งครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญตัวแทนจากเทศบาลเมืองทุงสงครับ

นายอนุชา ธนาวุฒิ
ผอ.กองชาง(ทม.ทุงสง)

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีเมืองทุงสง ใหมาชี้แจงใน
รายละเอียด ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ด ว ยเทศบาลเมื อ งทุ ง สง ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย เมื อ งทุ ง สงแบบ
บู ร ณาการเพื่อ เตรี ย มความพร อ มรองรับ กั บ ป ญ หาอุ ทกภั ย น้ํ า ท ว มฉับ พลั น น้ํ า ป า
ไหลหลากและน้ํ า ล น ตลิ่ ง ซึ่ ง ขณะนี้ เ ริ่ ม เข า ฤดู ฝ นช ว งมรสุ ม พื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาล

เสียง
เสียง
เสียง

๘
เมืองทุงสงมักประสบปญหาการระบายน้ําไมทัน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมในบริเวณพื้นที่
เศรษฐกิ จ และทํ าใหป ระชาชนไดรับ ความเสีย หายทั้งในชีวิตและทรัพยสิ น ดังนั้ น
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เทศบาลเมืองทุงสงจึงจําเปนตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ทาแพ (ชวงที่ 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 เพื่อชวยระบายน้ํา
จากคลองทาแพใหรวดเร็วยิ่งขึ้น แตเนื่องจากพื้นที่ที่จะดําเนินการอยูนอกเขตเทศบาล
เมื อ งทุ ง สง หากเทศบาลเมื อ งทุ ง สงจะดํ า เนิ น การต องได ความเห็ น ชอบจากสภา
เทศบาลตําบลที่วังและสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
กอนดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบ
กับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534
โดยเทศบาลเมืองทุงสง ไดจัดทําแบบแปลนพรอมประมาณการโครงการขุดลอก
คลองทาแพ (ชวงที่ 2 ) แนบมาใหทานนายกเทศมนตรี เพื่อสงตอไปยังทานประธาน
และทานสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ดวย
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ขอ 38 วรรค 5
(3) และวรรค 6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ทวิ ประกอบกับ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 จึงนําเรียนมา
เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลที่วังพิจารณาใหความเห็นชอบ และเทศบาลเมืองทุงสงจัก
ไดขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในลําดับตอไป ขอบคุณครับ
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาน ผอ.กองชางครับ มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ

นายสมบูรณ แปนสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุ มทุ กท านครับ ถาหากโครงการนี้เริ่มดําเนินการขอใหเปนชวงหนาแลงและที่
สําคัญการขุดลอกโครงการ ขอใหทําการขุดลอกจากทายนําขึ้นมาหาตนน้ํา เพราะถา
หากเกิดฝนตกหนักน้ําทวม ปญหาที่จะเกิดกับตําบลที่วัง ก็จะมีนอย

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาน สท.สมบูรณ แปนสุข ที่เสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนกับทุกฝาย
มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ

นายสัญญา เทวภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ เปนเรื่องที่ดีสําหรับโครงการนี้ เพราะถาหากเทศบาลเมืองทุงสงไม
ดําเนินการ หนาที่ความรับผิดชอบก็เปนของเทศบาลตําบลที่วังอยูแลว และเปนการลด
งบประมาณของเทศบาลตําบลที่วัง แตที่สําคัญการดําเนินการขอใหยึดแบบแปลนที่ได
กําหนดไว โดยเฉพาะความลึกความกวาง เพราะพื้นที่แตละชวงสูงต่ําไมเทากัน ก็ขอ
ฝากไวแคนี้ ขอบคุณครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทาน สท.สัญญา เทวภักดิ์ ที่เสนอความคิดเห็นครับ มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะ
สอบถามเพิ่มเติมบางครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ

๙
ที่ประชุม

เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
7 เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
3 เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.3 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ ผมขอเชิญผูเสนอ
ญัตติในเรื่องนี้ครับ

นายบุญยืน จันทรสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ ในญัตตินี้มีหลักการและเหตุผลดังนี้ครับ
หลักการ
ขอความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎรอุทิศ
เหตุผล
ตามที่สํานักสงฆบานวังยวน หมูที่ 8 ตําบลที่วัง โดยคณะกรรมการสํานักสงฆฯ ได
รวมกันปรึกษาหารือและมีมติรวมกัน ควรมีการขอใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จํานวน 15 ไร เพื่อการศาสนาจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร
อุทิศ เพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมดานศาสนาและใชประโยชนรวมกัน โดยตาม
ขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตใชที่ดินดังกลาว จะตองมีความเห็นของสภาทองถิ่นและ
หากเปนกิจการที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยูจะตอง
ผานความเห็นชอบจากชุมชนทองถิ่นวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความ
เปนอยูชองประชาชน ใชเปนหลักฐานประกอบคําขอดวย
ดังนั้น เพื่อใหการยื่นคําขออนุญาตใชที่ดินของสํานักสงฆบานวังยวน เพื่อจัดตั้ง
วัดวังยวนราษฎรอุทิศ เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงเรียนมาและ
เสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบวาการจัดตั้งวัดวังยวน
ราษฎรอุทิศไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความเปน อยูของประชาชนและ
สํานักสงฆบานวังยวนจักไดดําเนินการในลําดับตอไปครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ ถาหากไมมีผมขอมติที่ประชุม
ครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
8 เสียง
ไมเห็นชอบ
เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

4.4 ญัตติ เรื่องขออนุมัติความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (สถานที่จําหนาย
น้ํามัน) ของนายวีระชัย ทองปสโน ผมขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียดในการขอมติ
ในเรื่องนี้

๑๐
นายเชาวลิต เจริญพงศ
นายกเทศมนตรี

เรียนทานประธานสภา ทานรองนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขา
รวมประชุมทุกทานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ครับ
หลักการ
ขอความเห็นชอบใชที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
เพื่อประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (สถานที่จําหนายน้ํามัน ) ของนายวีระชัย
ทองปสโน
เหตุผล
ตามที่นายวีระชัย ทองปสโน ประชาชนหมูที่ 8 ไดดําเนินการแจงการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตอเทศบาลตําบลที่วังเพื่อการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง โดย
เปนการขออนุญาตกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
(อํ า นาจคณะกรรมการปฏิรูป ที่ดิน จั งหวัด ) โดยตามขั้น ตอนการยื่น คํ าขออนุญาต
ดั ง กล า ว จะต อ งมี ค วามเห็ น ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยสภาท อ งถิ่ น ว า กิ จ การนั้ น
ไม ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ความปลอดภั ย ของราษฎร
ในพื้นที่ ใชเปนหลักฐานประกอบคําขอดวย ซึ่งสถานที่ดังกลาวอยูในหมูที่ 8 ตําบล
ที่วัง ในพื้นที่เขต 2 ทานสมาชิกสภาในเขต 2 ก็เห็นวาไมมีผลกระทบใดๆ ที่กอใหเกิด
มลพิษหรือเปนอันตรายตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ดั งนั้ น เพื่อใหการยื่น คําขออนุญ าตของนายวีร ะชัย ทองปส โน เพื่ อประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 (สถานที่จําหนายน้ํามัน) เปนไปโดยถูกตองและบรรลุตาม
วัตถุประสงค เพื่อพิจารณาเห็นชอบวาการขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการดังกลาว
ไมกอใหเกิดมลพิษตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความปลอดภัยของราษฎรในพื้นที่
ซึ่งก็เปนดุลพินิจของทานสมาชิกสภาเทศบาลในการพิจ ารณาวาจะเห็นชอบหรือไม
ในลําดับตอไปครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใด มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมบางครับ หากไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
8 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
(ประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที)

ระเบียบวาระที่ 5
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.250 และการกําหนดวันเริ่มประชุม
สภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป
ผมขอใหทานสมาชิกสภาฯเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 และกําหนด
วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป

๑๑
นายสัญญา เทวภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2560 กําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 กําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 กําหนด 30 วัน
สมัยแรกของป พ.ศ. 2561 ระหวางวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561
กําหนด 28 วัน ครับ

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูรับรอง ตามที่ทานสัญญา เทวภักดิ์ เสนอครับ
ผูรับรองถูกตอง นางอุไรวรรณ แสงเงิน และนายบุญยืน จันทรสุวรรณ
เมื่อมีผูรับรองถูกตอง ผมขอมติที่ประชุมรับรอง กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป
พ.ศ. 2560 และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกของปถัดไป ครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบดวยมติเอกฉันท
เห็นชอบ
8 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6
นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาฯทานใด มีเรื่องอะไรจะเพิ่มเติมอีกบางครับ

ที่ประชุม

ไมมี

นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

กล า วขอบคุ ณ สมาชิ ก สภาเทศบาล คณะผู บ ริ ห าร และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น
ที่ใหความรวมมือ และการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี

เลิกประชุม

12.30 น.

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลที่วังพิจารณาตรวจสอบบันทึก
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่…………………….
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นายมงคล ไชยฤกษ)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลที่วัง

๑๒
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ไดตรวจบันทึกการประชุมแลว เห็นวาถูกตอง
เมื่อวันที่ …………………………………………………..
(ขาดประชุม)
ลงชื่อ.........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิทน สระบัว)
สมาชิกสภาเทศบาตําบลที่วัง
ลงชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสัญญา เทวภักดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง

ลงชื่อ..........................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญยืน จันทรสุวรรณ)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลที่วัง

