
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล  
 3.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 5.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 6.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
  7.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 9.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 10.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 (ไม่มี) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เทศบาลตำบลหลักช้าง 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 5.นายวิรัตน์ นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกร 
 7.นางสาวอังคณา สถาพร  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 
 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง) 
 8.นายศรากร หนูเอก  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ที่ 2 (ทุ่งสง) 
 9.นางอุไรวรรณ ไชยคช  ตำแหน่ง  หัวหน้างานสารสนเทศ 
 10.นายขจรศักดิ์ ไชยรัตน์  ตำแหน่ง  พนักงานคอมพิวเตอร์ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม ได้
เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   และเทศบาลตำบลหลักช้างมีพนักงานมาปฏิบัติราชการใหม่  1 ท่าน คือ 
     นางสาวอังคณา  สุภาพร ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ขอเชิญแนะนำตัว
     ต่อสภาฯครับ 
นางสาวอังคณา  สุภาพร   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ 
นักทรัพฯ     ดิฉันนางสาวอังคณา  สุภาพร เคยปฏิบัติงานในสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ขอ
     โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลหลักช้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันก็เป็นคนพ้ืน
     เพตำบลหลักช้างค่ะ ขอบคุณค่ะ 
      ครับ และนายกฯมีการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีคนใหม่ คือ 
     นายวิรัตน์ นุ่มนวล ขอเชิญแนะนำตัวครับ 
 
นายวิรัตน์ นุ่มนวล   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ 
ที่ปรึกษานายกฯ   ผมนายวิรัตน์ นุ่มนวล ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 
     1 เมษายน 2562 ก็รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานกับคณะผู้บริหารและ
     สมาชิกสภาฯ ผมคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดครับ 
       
ที่ประชุม    - รับทราบ -   
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภาฯ   แล้วด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน          8           เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน          0           เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน          2           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      8      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดโครงการ  
ประธานสภาฯ   จำนวน 7 โครงการ (กองช่างเทศบาล) 
      เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข 
     เปลี่ยนแปลงโครงการครับ 
 
นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
      ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
     และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
     เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
      ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
     ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
     เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสมชาย ยะโส   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการนายก   ทุกท่าน กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
     เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณในเทศบัญญัติ

   เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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     ๑. เรื่องเดิม 

   เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น  

     2.  ข้อกฎหมาย 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) 
    หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 และข้อ 29 

   3. ข้อเท็จจริง 
   ตามรายละเอียดคำชี้แจงเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี

   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
   โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทางกองช่างยังไม่ได้มีการใส่รายละเอียดของโครงการให้
   สมบูรณ์ครบถ้วน จำเป็นจะต้องใส่รายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์ ครบถ้วน จึง
   จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป   

 
     4. ข้อควรเสนอ 
      4.1  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดโครงการ 
    จำนวน 7 โครงการ คือ 
 
       โครงการซ่อมแซมถนนสายควนบ่อเรียน 

  ข้อความเดิม 
    4.1.1  ซ่อมแซมถนนสายควนบ่อเรียน หมู่ที่  2 

  จำนวน 60,000.00 บาท 
  ข้อความใหม่ 

       ซ่อมแซมถนนสายควนบ่อเรียน หมู่ที่ 2 ตำบลหลัก
   ช้าง ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 
   เมตร ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 88 
   ลบ.ม. (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณ
   ค่าจ้างจำนวน 60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 

 
       โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งหราด 

    ข้อความเดิม 
    4.1.2   ซ่อมแซมถนนสายทุ่ งหราด หมู่ ที่  2 ,9 

  จำนวน 60,000.00 บาท 
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    ข้อความใหม่ 
    ซ่อมแซมถนนสายทุ่งหราด หมู่ที่ 2,9 ตำบลหลักช้าง 

  ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
  ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 88 ลบ.ม. 
  (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณค่าจ้าง
  จำนวน 60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
  2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 

 
      โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองยง 

  ข้อความเดิม 
    4.1.3  ซ่อมแซมถนนสายหนองยง หมู่ที่ 4 จำนวน 

  80,000.00 บาท 
    ข้อความใหม่ 

    ซ่อมแซมถนนสายหนองยง หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง 
  ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร 
  ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 160 ลบ.ม. 
  (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณค่าจ้าง
  จำนวน 80,000.00 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
  2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 

 
       โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนาใหม่ 

  ข้อความเดิม 
    4.1.4  ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 5 

  จำนวน 20,000.00 บาท 
    ข้อความใหม่ 

    ซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบล
  หลักช้าง ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 
  เมตร ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 35 
  ลบ.ม. (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณ
  ค่าจ้างจำนวน 20,000.00 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 
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        โครงการซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ประชาอุทิศ 
  ข้อความเดิม 
    4.1.5  ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 

  8 จำนวน 50,000.00 บาท 
    ข้อความใหม่ 

    ซ่อมแซมถนนสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบล
  หลักช้าง ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 
  เมตร ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่ เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 80 
  ลบ.ม. (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณ
  ค่าจ้างจำนวน 50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 

 
    โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยวาสนา 
  ข้อความเดิม 
    4.1.6   ซ่อมแซมถนนสายซอยวาสนา หมู่ที่  4 

  จำนวน 50,000.00 บาท 
    ข้อความใหม่ 

    ซ่อมแซมถนนสายซอยวาสนา หมู่ที่ 4 ตำบลหลัก
  ช้าง ผิวจราจรเดิมเป็นลูกรังส่วนที่เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 980 เมตร 
  ดำเนินการโดยใช้หินผุถมในส่วนที่เป็นหลุมบ่อโดยใช้หินผุจำนวน 78 ลบ.ม. 
  (หลวม) ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยตลอดสายและบดเรียบ งบประมาณค่าจ้าง
  จำนวน 50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
  2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2561 หน้า 17-18 

 
    โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาปรานหมู่ที่ 3,5 

    ข้อความเดิม 
    4.1.7  ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาปราน หมู่ที่ 3,5 

  จำนวน 100,000 .00 บาท 
    ข้อความใหม่ 

    ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาปราน หมู่ที่ 3,5 ตำบล
  หลักช้าง ผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแบบดับเบิ้ล พ้ืนที่ลาดยางเสียหายจำนวน 
  270 ตารางเมตร ดำเนินการตัดขุดรื้อผิวส่วนที่เสียหายแล้วบดอัดชั้นรองพ้ืน
  ทางแล้วลงหินคลุกบดอัดเรียบเสมอผิวจราจรเดิม แล้วปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
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 คอนกรีตหนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร 

  งบประมาณค่าจ้างจำนวน 100,000.00 บาท (-หนึ่ งแสนบาทถ้วน -) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
  2/2561 หน้า 17-18 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    -ไมมี่- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม รับรองการแก้ไขข้อความใหมด่้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน          8           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน          0           เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน          2           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      8      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองการแก้ไขข้อความใหม ่
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 ญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประธานสภาฯ   จำนวน 1 รายการ   
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมชาย ยะโส   ครับ ต่อไปเป็นการขอแก้ไขคำชี้แจงเทศบัญญัติของสำนักปลัดเทศบาล 
เลขานุการนายก   ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 
    รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อ
    ได้ จำนวน 1 รายการ  
 

  ข้อความเดิม 
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา 16,000   บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
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     -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
    จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
      1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
    2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
    หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 
    แกน หรือ 
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
    3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
         -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
    กว่า 4 GB 
        -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
    หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 
    หน่วย 
        -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

        -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ ภายนอก 
    (External) จำนวน 1 หน่วย 
         -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า    ไม่น้อยกว่า 
    1 ช่อง 
         -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
          -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
     10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
     -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac) และ 
     Bluetooth (ตั้งตามกระทรวงไอทีซี) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
     2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561  หน้าที่ 60 

  
    ข้อความใหม่ 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน * ราคา 16,000 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
     -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
    โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
    เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
    จำนวน 1 หน่วย  
     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
    Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 4 MB  
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     -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
    กว่า 4 GB  
     -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
    1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
    จำนวน 1 หน่วย  
     -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
     -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
    ช่อง  
     -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
     -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
     -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
    Bluetooth  
   
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    -ไมมี่- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม รับรองการแก้ไขข้อความใหมด่้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน          8           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน          0           เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน          2           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน      8      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองการแก้ไขข้อความใหมต่ามเสนอ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 ญัตติ แขวงทางหลวงที่ 2 (ทุ่งสง) ขอความเห็นชอบสภาฯ 
ประธานสภาฯ   เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง เพื่อ
     ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานหมวดทางหลวงช้างกลาง บ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงเก็บ
     เครื่องจักร และกองวัสดุงานทาง ฯลฯ 
      เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอมตใิช้ป่า
     สงวนด้วยครับ 
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นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 

    ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
   เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของ
   ส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐ ภายในเขป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  

    ข้อ 8.3  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง และ
   ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 2 (ทุ่งสง)  หรือผู้แทน ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   รายละเอียดการขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนป่าควนพลอง แก่สภาเพ่ือทราบ ครับ 
 
นายศรากร  หนูเอก   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
รอง ผอ.แขวงทางหลวงที่ 2  กระผม นายศรากร  หนูเอก รอง ผอ.แขวงทางหลวงที่ 2 (ทุ่งสง) ขอชี้แจงการ
     ขอใช้พ้ืนที่ เขตป่าสงวนควนพลอง จากความเดิมที่มาคือตามเอกสารที่ได้
     นำเสนอต่อสภาฯ ผู้อนุญาตก็คือกรมป่าไม้ผู้ขอใช้คือกรมทางหลวง เลขที่
     ใบอนุญาตฉบับเดิม เลขที่ 15 ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 15 เมษายน 2525 อายุ
     อนุญาต 30 ปี เพ่ิงจะหมดอายุ เมษายน 2555 ระยะเวลาที่ใช้ 30 ปี เนื้อที่ 
     28 ไร่  2 งาน 40 ตารางวา เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง ตำบล
     หลักช้าง อำเภอช้างกลาง เหตุผลที่ขอใช้ก็คือเพ่ือเป็นที่ตั้งสำนักงานหมวดทาง
     หลวงช้างกลาง บ้านพักอาศัย โรงเก็บเครื่องจักร และท่ีเก็บของวัสดุงานทาง  
      สำหรับหลักเกณฑ์การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามหนังสือ
     กรมป่าไม้ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2530 กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      1. แบบคำขออนุญาต (ปส.17) 
      2. รายละเอียดโครงการ แบบแปลน หรือแผนผังโครงการ หรือ
     กิจกรรมที่มาขออนุญาตและอ่ืนๆ 
      3. แผนผังแสดงจุดที่ตั้งบริเวณท่ีขออนุญาต 
      4. หนังสือมอบอำนาจ 
      5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว   
      6. ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  
      แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้เสนอเรื่องไปยังกรม
     ทางหลวงเพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐาน เสนอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการ
     กระทรวงคมนาคม และดำเนินการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ต่อไป 
      เหตุผลและความจำเป็นการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติควนพลอง 
     สภาพพ้ืนที่ที่ตั้งสำนักงานหมวดทางหลวงช้างกลาง ริมทางหลวงหมายเลข 
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      4015 ตอน เขาธง -ฉวาง ระหว่าง กม.43+680 ถึง กม.44+157.77 
     ด้านขวาทาง เนื้อท่ี 28 ไร่  2 งาน 40 ตารางวา  
      ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนและป่าสงวน  
      ทิศใต้ จดเขต ทางหลวง หมายเลข 4015 
      ทิศตะวันออก จดถนนลูกรังในเขตป่าสงวน  
      ทิศตะวันตก จดป่าสงวน  
      ซึ่งสภาพปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็เป็นสำนักงานทางหลวงช้างกลาง และ
     เป็นที่ตั้งบ้านพักอาศัยของข้าราชการและโรงเก็บเครื่องจักร เป็นที่เก็บกองวัสดุ
     งานทางที่จะใช้ในการทำงาน ซึงทางแขวงก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
     เทศบาลฯหลักช้างเพ่ือจะได้ทำการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องต่อไป 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    -ไมมี่- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม รับรองว่าไม่มีความขัดแย้งกับประชาชน 
ประธานสภาฯ   ในพ้ืนที่ที่หมวดทางหลวงช้างกลางตั้งอยู่   
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ          จำนวน          9           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ       จำนวน          0           เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน          1           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ จำนวน      9      เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบ รับรองว่า พ้ืนที่ที่หมวดทางหลวงช้างกลางตั้งอยู่ไม่มีความขัดแย้งใน

   การใช้พื้นท่ีป่าสงวน ป่าควนพลองกับประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณข้างเคียง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ให้ทราบครับ 
ประธานสภาฯ    

   ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 

    เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

                                ------------------------------------------------------ 
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     ตามที่ เทศบาลตำบลหลักช้าง  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 
    แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการ
    แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
    แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 
    3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
    2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
    พัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเมื่อ
    วันที่  14  มิถุนายน  2562  แล้ว นั้น 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหลักช้าง  เป็นไปด้วยความ
   เรียบร้อยและถูกต้อง 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
    2561 ข้อ 24  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)  ของ
    เทศบาลตำบลหลักช้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่   14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

 

          (นายชินวรณ์  วิเชียร) 

       นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม เชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 
     (ลงชื่อ) นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต้อง 

 
 
  (ลงชื่อ)  นายอรรถพล งามพร้อม  กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร้อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ)  นายพงศ์ชัย อำลอย     กรรมการ 
   (นายพงศ์ชัย อำลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต์ มณีลาภ      กรรมการ 
   (นายอนันต์ มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
 
 

  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


