
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร ์ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 

ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  3.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 4.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1    
 6.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นายคนิน ชาญสวัสดิ์    ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล *ขาด ไม่ได้แจ้ง ประธานสภาฯ  
                      เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา 

 2.นายสมควร นุ่มนวล    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1       *ขาด ไม่ได้แจ้ง ประธานสภาฯ  
                      เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา 

  3.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1          *ขาด ไม่ได้แจ้ง ประธานสภาฯ  
                      เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา 

 4.นายอธิปติ นาคราช    ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2    *ลา โทรแจ้งประธานสภาฯ โดยวาจา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวินัย มีแก้ว   ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 5.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
 6.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
 7.นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 8.นางวาสนา รักษาแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9.นางสาวสุวรรณอัมพร เพ็ญพอรู้ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 10.นางสาวปุณนัฏฐา ด้วงกูล ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 
 11.นางสุภาพร ศรีรัตน์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 12.นายถาวร จันทบุรี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล            
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม             
ได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2562 ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาญัตติ ยกเลิก มติการจ่ายขาดเงิน

สะสม  
   ครั้งที่ 1 ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

2562   เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 ซึ่งก่อนที่จะประชุมได้มีข้าราชการมาบรรจุจำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 
2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ขอให้แนะนำตัวทั้ง 3 ราย ให้สมาชิกสภาฯ 
ได้รู้จักขอเชิญครับ 

 

นางสาวปัณนัฏฐา ด้วงกูล  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาว 
เจ้าพนักงานพัสดุ   ปุณนัฏฐา ด้วงกูล มาบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ก่อนหน้านี้เคย 
     ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ณ อบจ.นครศรธรรมราช คะ 
 

น.ส.สุวรรณอัมพร เพ็ญพอรู้  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาว 
จพง.การเงินและบัญชี  สุวรรณอัมพร เพ็ญพอรู้ มาบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี              
     ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อบต. 
     คลองปราง อ.รัษฎา จ.ตรัง คะ 
 

นางสุภาพร ศรีรัตน ์   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสุภาพร  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศรีรัตน์ มาบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  
     2562 เป็นคนชะอวด ก่อนมาบรรจุที่นี่ประกอบธุรกิจส่วนตัวรับจัดดอกไม้ 
     สด และผูกผ้างานรัฐพิธี คะ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับที่ประชุมขอต้อนรับพนักงานที่มาบรรจุใหม่ทุกท่านนะครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบล            

หลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวัน
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควร
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีกระผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ประธานสภาฯ    ด้วยครับ 
 

นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน 6 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 
 

ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน 5 เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน 0 เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน 1 เสียง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 เสียง รับรองรายงาน 
ประธานสภาฯ   การประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา ยกเลิก มติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 
ประจำปีประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งก่อน)  
   ตามที่ นายชินวรณ์ วิเชียร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง              

ได้เสนอญัตติ ยกเลิก การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เนื่องจากทางฝ่ายบริหารได้ให้เหตุผลไว้ว่า ในขั้นตอนการเสนอ
เรื่องโดยกองช่างเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของโครงการทั้งหมดนั้น  ไม่ได้ผ่าน 
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   เจ้าหน้าที่งบประมาณในตอนแรก แต่ตอนนี้มีการเสนอผ่านเจ้าหน้าที่
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การให้ความเห็นชอบของสภาฯในการ
ประชุมครั้งก่อนนี้ จึงควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง มติ ของสภาฯให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
 แต่ก่อนที่สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจง
กฎระเบียบและข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 

 

นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

เทศบาลตำบลหลักช้าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548  
 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ 
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
 ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณ
รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้
ช่วยเหลือ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

1. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
2. ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

และหนี้ 
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3. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้

ผูกพัน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงตามญัตติที่เสนอเข้าสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมตรีฯ กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอ

ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ดังนี้ 
      

เรื่อง เสนอญัตติ ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  
            พ.ศ.2563 (ครั้งก่อน) 
     เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
        ข้าพเจ้า นายชินวรณ์  วิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง                 
     ขอเสนอ ญัตติเรื่อง “ยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งก่อน)” เนื่องจากในการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 นั้น โครงการของกองช่างเทศบาลไม่ได้ผ่าน
การพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่งบประมาณ เนื่องจากเป็นเพียงการสำรวจและ
รายงานปัญหาโดยกองช่างเทศบาลเท่านั้น 

    จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหลักช้างโปรดพิจารณา ยกเลิกการจ่าย 
ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งก่อน) ต่อไป 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือ 
พิจารณาต่อไป  
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                  (ลงชื่อ)         ชินวรณ์ วิเชียร     ผู้เสนอ 

                                                              (นายชนิวรณ์  วิเชียร) 
                                                  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นควรให้ ยกเลิก มติ เห็นชอบจ่าย 
ประธานสภาฯ ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ         จำนวน 5 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ                  จำนวน 0 เสียง 
     งดออกเสียง        จำนวน 1 เสียง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 เสียง ให้ยกเลิกมติ 
ประธานสภาฯ   ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งก่อนนี้ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา ญัตติ การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจำปี
ประธานสภาฯ    งบประมาณ พ.ศ.2563  
      ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
 

นายสมชาย ยะโส    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมตรีฯ กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอ

ชี้แจงกรณี ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังต่อไปนี้ 
 

                                                                          คำแถลงงบประมาณ 
                                                         ประกอบงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
                                                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

      -------------------- 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้าง จะได้เสนอร่าง
โครงการ จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลหลักช้าง ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้างจึงขอแถลงให้
ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังต่อไปนี้ 
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     1.  สถานะการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ประมาณ

การ รายรับไว้จำนวน 43,700,000.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่
เทศบาลตำบลหลักช้างจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ 
จำนวน 43,700,000.-บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการ
สาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณของ
เทศบาลตำบลหลักช้าง เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล(รายจ่าย
เท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้เทศบาลตำบลหลักช้าง มีเงินสะสมคง
เหลืออยู่ จำนวน 32,192,545.11.-บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)ข้อมูล ณ วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

      -ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30   เป็นเงิน  43,106,175.65.-
บาท                 พฤศจิกายน 2562 
     -ยอดเงินสะสมที่สามารถ  เป็นเงิน  32,192,545.11.-
บาท 
       นำมาจ่ายได้ 
      เพราะฉะนั้นคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริง                    

ณ ปัจจุบันเป็นเงิน  32,192,545.11.-บาท 
 

     2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลหลักช้าง            

จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือ
บริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่เทศบาล
ตำบลหลักช้างก็จะพยายามดำเนินกิจการให้ครอบคลุมทุกอำนาจหน้าที่และ
สามารถดำเนินการตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ 

 

     3.  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
พ.ศ.2548) ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่
ใน 
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     อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ 

ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่ 
กฎหมายกำหนด 

 

                                         บันทึกหลักการและเหตุผล 
                                           ประกอบร่างงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม 
                                                  ประจำปีงบประมาณ 2563 
                                         ของเทศบาลตำบลหลักช้าง 
                                      อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                         ----------------------------- 
     หลักการ 
     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  10,251,000.-  บาท 
 

     แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
     ก.ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)     
ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ยอดรวม    10,251,000.-บาท 

 

     เหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับหนังสือจากสมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลหลักช้าง กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เรื่อง ขอให้เทศบาลตำบล
หลักช้างดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีด้วย
ความเร่งด่วน ประกอบกับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการนำเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความ
สะดวก และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ทันท่วงทีในกรณีเกิด
เหตุการณท์างธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม 
สะดวก รวดเร็ว ในการใช้เส้นทางในการจราจรไป – มา ระหว่างหมู่บ้าน 
การนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดด้วยความเร่งด่วน ตลอดจนถึงการ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพ้ืนที่แบบยั่งยืนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึน 
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ซ้ำซากในพ้ืนที่ตำบลหลักช้างเมื่อเข้าช่วงฤดูแล้งจะทำให้ประชาชนไม่มีน้ำใน
การอุปโภค และบริโภค   

พร้อมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า เพ่ือเป็นการ
แก้ไข ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัย
แล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ 
ให้สำรวจข้อมูลจัดส่งให้จังหวัดทราบนั้น  และได้รับการแจ้งกลับจากจังหวัด
ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ  ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – 
บริโภค ในพ้ืนที่ตำบลหลักช้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่ใหญ่และจำต้อง
ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

 

                         รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม 
                                                                    ประจำปีงบประมาณ 2563 
                                                                     ของเทศบาลตำบลหลักช้าง 
                                                            อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                                     ----------------------------- 
                                        รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน 
                                       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว               
ในการใช้เส้นทางในการจราจรไป – มา ระหว่างหมู่บ้าน  ตลอดจนถึงการ
นำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดด้วยความเร่งด่วน 

2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่แบบยั่งยืน และเป็นไป
ตาม ความต้องการของราษฎร 

      3.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
  4.  เพ่ือจัดให้มีและนำเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ในการอำนวยความ
สะดวกในการ ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
เพ่ือให้สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วง
หน้าแล้ง 
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     งานที่ทำ 
      1.  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบล 
      2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล 
      3.  ซ่อมแซมถนนภายในตำบล 
      4.  ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบล 
      5.  ซ่อมแซมระบบผลิตประปาหมู่บ้าน 
 

     หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      กองช่าง งบประมาณ 10,251,000.-บาท 
 

                                                 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม 
                                                    ประจำปีงบประมาณ 2562 
                                                    ของเทศบาลตำบลหลักช้าง 
                                                  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                   ----------------------------- 
    หน่วยงานกองช่าง 
      ตั้งงบประมาณรายจ่าย จำนวน 10,251,000.-บาท จ่ายจากเงิน 

สะสม ประจำปี 2562 
 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ 10,251,000.-บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1. ประเภทถนน ตั้งไว้  488,000.-บาท 
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหูนบ-หนองซอม  ต.หลักช้าง  
    หมู่ที่ 3 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

ลักษณะโครงการ ดำเนินการงานชั้นพื้นทางทำการเกรดปรับถนน
เดิม พร้อมลงหินผุถมเสริมซ่อมแซมผิวถนนเดิมและในส่วนที่ความกว้าง
ไม่ได้ใช้หินผุ จำนวน 30 ลบ.ม.(คิวหลวม) แล้วทำการรื้อชั้นพื้นทางทำการ
เกรดและบดอัดแน่นกว้าง 4.00 เมตรยาว 230.00 เมตรชั้นพื้นทาง                    
(หินคลุก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้หิน
คลุกจำนวน 165.60 ลบ.ม. (คิวแน่น) บดอัดแน่นให้ได้ระดับ  ผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร  
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หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
กรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบเลขท่ีทถ-2-303 แผ่นที่ 23 และแบบผังแสดงสถานที่
ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหลักช้างรายการก่อสร้างตาม  ปร.4 กำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย ณ สถานที่
ก่อสร้าง งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  488,000.-บาท (-สี่แสน
แปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
ตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 

 

2. ประเภทถนน ตั้งไว้ 484,000.-บาท 
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไสปง ต.หลักช้าง   

หมู่ที่ 3 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หรือ
พ้ืนที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ-2-206 แผ่นที่ 17 และแบบผัง
แสดงสถานที่ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหลักช้างรายการก่อสร้างตามปร.4 
กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 484,000.-บาท (-สีแ่สนแปดหม่ืนสี่
พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 

 

3. ประเภทถนน ตั้งไว้ 446,700.-บาท 
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาปราน หมู่ที่ 3,5 ตำบลหลักช้าง 

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ลักษณะโครงการ เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืนถนน

เดิมช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
259.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 44 ลบ.ม. (แน่น) ทำการเกรดเกลี่ย
บดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร ปูทับผิวจราจรลาดยาง
แบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,036 ตารางเมตร พร้อม
ผนังเรียงหินยาแนว รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลัก
ช้าง   

 
 
 
 



-12- 
 

แบบเลขที่ 007/2562  ลงวันที่  7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น  446,700.-บาท (-สี่แสนสี่หม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
บรรจุ                  อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 

 

4.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 488,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านในไร่ ต.หลักช้าง หมู่ที่ 5 

ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ลักษณะโครงการ ดำเนินการงานชั้นพื้นทางทำการเกรดปรับถนน

เดิมพร้อมลงหินผุถมเสริมซ่อมแซมผิวถนนเดิมและในส่วนที่ความกว้างไม่ได้
ใช้หินผุ จำนวน 30 ลบ.ม.(คิวหลวม) แล้วทำการรื้อชั้นพ้ืนทางทำการเกรด
และบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร  ชัน้พื้นทาง(หิน
คลุก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้หินคลุก
จำนวน 165.60 ลบ.ม.(คิวแน่น) บดอัดแน่นให้ได้ระดับ  ผิวจราจรลาดยาง
แบบแอลฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 4 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ-2-303 แผ่นที่ 23และแบบผังแสดงสถานที่
ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหลักช้างรายการก่อสร้างตามปร.4 กำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย ณ สถานที่
ก่อสร้าง งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000.-บาท (-สี่แสน
แปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
ตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 

 

     5.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 460,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง ต.หลักช้าง              

หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน

ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 290.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 58 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย           
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4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง  แบบเลขที่ 008/2562             
ลงวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
460,000.-บาท (-สี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 

 

6.  ประเภทถนน ตั้งไว ้484,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ  

หมู่ที ่8 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลัก
ช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  484,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลัก
ช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47 

 

7.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 490,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเกาะบะ หมู่ที่ 5 

ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน

ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจร เป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 62 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขท่ี 
009/2562 ลงวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 490,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ใน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565)               
หน้า 43 

 

8.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 460,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสี่แยกโคกสะท้อน-

บ้านหนองห้าก้อน หมู่ที่ 9 ต.หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช     

ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน
ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 62 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย                 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง 
แบบเลขท่ี 012/2562                ลงวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่า
ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  460,000.-บาท (-สี่แสนหกหม่ืนบาทถ้วน-) 
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 48 

  

9.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 484,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกโคกสะท้อน-

หนองโมกขันธ์ หมู่ที่ 2,9  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
 ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลัก
ช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  484,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลัก
ช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 

 
 
 
 
 



-15- 
 

10.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 490,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหรำ-นาใหม่  หมู่ที่ 5 

ตำบล   หลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน

ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจร เป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 62 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 
010/2562  ลงวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 490,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565)                
หน้า 45 

 

11.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยก

กองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน
ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 455.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 62 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,820  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขท่ี 
006/2562              ลงวนัที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 
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12.  ประเภทถนน ตั้งไว ้484,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านหาร             

(บ้านนางสุพร พิทักวงษ์-นายพลัด ฤทธิ์มาก) หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง อำเภอ 
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลัก
ช้างกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 484,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลัก
ช้าง (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 42 

 

13.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 484,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายบ้าน-หนอง             

โมกขันธ์ (ตอน 2)  หมู่ที่ 2,9 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
 ลักษณะโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกอ่สร้างเทศบาลตำบลหลัก
ช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  484,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืน
สี่พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลัก
ช้าง (พ.ศ.2561-2565)              หน้า 42 

 

14. ประเภทถนนตั้งไว้ 464,000.-  บาท 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนลาดยางสายบ้านสองแพรก-

เจดีย์พ่อท่านคล้ายบริเวณคลองบางสะพาน หมู่ที่ 9 ตำบลหลักช้าง อำเภอ
ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 1.80 เมตร           
สูง 1.80 เมตร ยาว 9.00เมตร แบบหนึ่งช่องทาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนมาตรฐานท่อลอดเหลี่ยมที่เทศบาลตำบลหลักช้างกำหนด พร้อมติดตั้ง 
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ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  464,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นสี่
พันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 

 

15.  ประเภทประปาตั้งไว้  153,000.-  บาท 
โครงการขยายระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หลัก

ช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลักษณะโครงการ ขยายท่อเมนประปาจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จาก

ถนนสายบ้านโคกโหนด-บ้านนายวิจิตร  มณีฉาย  ใช้ท่อPE  Ø 50 มม.            
PN 6 ยาวประมาณ 165 เมตร จุดที่ 2 จากท่อลอดถนนรถไฟ-บ้านนาง
สงบ หมานเจริญ ใช้ท่อ PE Ø 50 มม. PN 6 ยาวประมาณ 535 เมตร
และท่อ PE  Ø 75 มม. PN 6 ยาว 3 เมตร รวมความยาวท่อไม่น้อยกว่า 
703 เมตร โดยประสานกับท่อเมนจ่ายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งประตูน้ำ
ทองเหลืองขนาด Ø             2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างเทศบาลตำบล            หลักเลขท่ี 017/2560 ลงวันที่ 4 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชั่วคราว  ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน               1 ป้าย งบประมาณค่า
ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  153,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันบาท
ถ้วนบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 53 

 

16.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 498,000.-บาท 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกมัน (ตอน 5) หมู่ที่ 4  

ต.หลักช้าง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ลักษณะโครงการ ดำเนินการงานชั้นพื้นทางทำการเกรดปรับถนน

เดิมพร้อมลงหินผุถมเสริมซ่อมแซมผิวถนนเดิมและในส่วนที่ความกว้างไม่ได้
ใช้หินผุ จำนวน 30 ลบ.ม.(คิวหลวม) แล้วทำการรื้อชั้นพ้ืนทางทำการเกรด
และบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร  ชัน้พื้นทาง (หิน
คลุก) กว้าง 4 .00 เมตร  ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้หิน
คลุกจำนวน 169.20 ลบ.ม. (คิวแน่น) บดอัดแน่นให้ได้ระดับ  ผิวจราจร
ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
235.00 เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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แบบเลขที่ ทถ-2-303 แผ่นที่ 23และแบบผังแสดงสถานที่ก่อสร้างของ
เทศบาลตำบลหลักช้างรายการก่อสร้าง ตามปร.4 กำหนดพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง 
งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหม่ืน
แปดพันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบล
หลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 

 

17.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 498,000.-บาท   
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน หมู่ที่ 1,2 ตำบล              

หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ลักษณะโครงการ   ดำเนินการงานชั้นพื้นทางทำการเกรดปรับ

ถนนเดิมพร้อมลงหินผุถมเสริมซ่อมแซมผิวถนนเดิมและในส่วนที่ความกว้าง
ไม่ได้ใช้หินผุ จำนวน 30   ลบ.ม. (คิวหลวม) แล้วทำการรื้อชั้นพ้ืนทางทำ
การเกรดและบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ชั้นพื้น
ทาง (หินคลุก) กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ใช้หินคลุกจำนวน 169.20 ลบ.ม. (คิวแน่น)  บดอัดแน่นให้ได้ระดับ  ผิว
จราจรลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขท่ี ทถ-2-206 แผ่นที่ 17 และแบบผัง
แสดงสถานที่ก่อสร้างของเทศบาลตำบลหลักช้างรายการก่อสร้างตามปร.4 
กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย ณ 
สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  498,000.-บาท (-
สี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 

 

18.  ประเภทถนน ตั้งไว้ 487,000.-บาท 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเลี่ยงเมืองจันดี-สาย 

ท้ายบ้าน  หมู่ที่ 2,7 ต.หลักชา้ง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช     
ลักษณะโครงการ  เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพ้ืน

ถนนเดิมช่วงที่ผิวจราจร เป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 320.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 58 ลบ.ม.(แน่น) ทำการเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร ปทูับผิวจราจร
ลาด 
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ยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 1,280  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 
013/2562  ลงวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณคา่ก่อสร้างเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 487,000.-บาท (-สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565)               
หน้า 38 

 

  19.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  264,950.-  บาท 
  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร หมู่ที่ 4 ต.หลักช้าง อำเภอ 
ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ Ø 6 นิ้ว 
โดยใช้ท่อ PVC Ø ชั้น 13.5 ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43 - 100 เมตร 
สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ชม. (จากผลการทดสอบ
ปริมาณน้ำ) ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลและตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำขนาด 2 แรงม้า 
220 VAC พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องจนสามารถใช้งานได้ 
สำหรับราคาค่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้ 
 -บ่อบาดาลที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43.00-100 เมตร ต้อง
สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง งบประมาณ 264,950.-บาท (ข้อกำหนด
คุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 

 

20.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  282,700.-  บาท 
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนตม หมู่ที่ 2  ต.หลักช้าง  อำเภอ

ช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ Ø 6 นิ้ว 
โดยใช้ท่อ PVC Ø ชั้น 13.5 ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43 - 100 เมตร 
สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ชม. (จากผลการทดสอบ
ปริมาณน้ำ) ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลและตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อ 
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บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำขนาด 2 แรงม้า 
220 VAC พร้อมตู้ควบคุม มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องจน
สามารถใช้งานได้ สำหรับราคาค่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้- 
  - บ่อบาดาลที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43.00-100 เมตร ต้อง
สามารถ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง งบประมาณ 282,700.-บาท (ข้อกำหนด
คุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 

 

21.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  282,700.-  บาท 
เจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ 8  ต.หลักช้าง  อำเภอช้างกลาง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ Ø 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ 
PVC Ø ชั้น 13.5 ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43 - 100 เมตร สามารถให้
ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ชม. (จากผลการทดสอบปริมาณน้ำ) 
ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำขนาด 2 แรงม้า 220 VAC พร้อม
ตู้ควบคุม มิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวเนื่องจนสามารถใช้งานได้ 
สำหรับราคาค่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้- 
  - บ่อบาดาลที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43.00-100 เมตร ต้อง
สามารถ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่าง
ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง งบประมาณ 282,700.-บาท (ข้อกำหนด
คุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล)  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 

 

       22.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  264,950.-  บาท  
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนาพังละ หมู่ที่ 5 ต.หลักช้าง อำเภอ

ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 บ่อ ขนาดปากบ่อ Ø 6 นิ้ว 
โดยใช้ท่อ PVC Ø ชั้น 13.5 ที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43 - 100 เมตร 
สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. /ชม. (จากผลการทดสอบ
ปริมาณน้ำ) ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อบาดาลกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลและตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำขนาด 2 แรงม้า  
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220 VAC พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องจนสามารถใช้งานได้  
สำหรับราคาค่าจ้างตามรายละเอียดดังนี้ 

       - บ่อบาดาลที่ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43.00-100 เมตร ต้อง
สามารถ 

สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ที่ทำการสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำ
กว่า  3 ชั่วโมง งบประมาณ 264,950.- บาท(ข้อกำหนดคุณลักษณะการ
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาล
ตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 

 

       23.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  499,000.-  บาท  
โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาบ้านควนตม หมู่ที่ 2 ตำบล

หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการก่อสร้างหอถัง
สูงขนาด 20 ลบ.ม. (ทรงแชมเปญ) รายละเอียดตามแบบแปลนกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                   
ณ สถานที่ก่อสร้าง งบประมาณ 499,000.- บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลหลักช้าง (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 

 

       24.  ประเภทงานประปา  ตั้งไว้  314,000.-  บาท  
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.หลักช้าง  

อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ  
- ปรับปรุงระบบกรองน้ำดิบ  จำนวน 1 ระบบ 
- ปรับปรุงงานระบบท่อส่ง-ท่อรับน้ำ  จำนวน 1 ระบบ 

อาคารโรงสูบน้ำ 
- ปรับปรุงงานไฟฟ้าและระบบควบคุม จำนวน 1 งาน 

การสูบน้ำอาคารโรงสูบน้ำ 
- ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  จำนวน 1 งาน 
- ซ่อมแซมอาคารโรงจ่ายสารเคมี   จำนวน 1 หลัง 
- ปรับปรุงระบบท่อส่ง-รับน้ำอาคารสูบน้ำและบริเวณโรงสูบ 
- ซ่อมแซมหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. 
- ปรับปรุงบริเวณท่ีตั้งระบบประปา 

  ปริมาณงานตามแบบ ปร.4 กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ณ สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 314,000.-  บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น   
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สี่พันบาทถ้วน)  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบล               
หลักช้าง (พ.ศ.2561-2565)หน้า 52 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในประเด็นใด  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไปเป็นการลงมติในวาระนี้ ก่อนลงมติผมขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   นับองค์ประชุมในที่ประชุมด้วยครับ 
    
นายภราดร บัวพรหม   เรียนประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน 6 ท่าน  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ  
 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน 5 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน 0 เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน 1 เสียง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 เสียง เห็นชอบให้จ่าย
ประธานสภาฯ    ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด
ที ่
     ฝ่ายบริหารเสนอมานะครับ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายสมชาย ยะโส    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมตรีฯ กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติด้วยวาจาต่อท่ีประชุมสภาฯ เนื่องจากมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ก่อนท่านเลขานุการนายกฯจะเสนอญัตติ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายก่อนครับ เชิญเลขาสภาฯครับ 
 

นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ กระผมภราดร บัวพรหม ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายดังนี้ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

   ข้อ 38 วรรค 4 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการ
รับรองตามวรรคหนึ่ง 

   วรรค 5 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภา
ท้องถิ่นได้ โดยให้นำความในข้อ 39 มาใช้บังคับ (6) ญัตติที่ประธานที่
ประชุมเห็นควรอนุญาต 

   วรรค 6 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่
ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 63 วรรคหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าว
ถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เมื่อประธานสภาฯ
อนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนเองหรือ ณ ที่จัดไว้ก็ได้ 
และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ผมวินิจฉัยแล้ว เห็นควรอนุญาตให้บรรจุในระเบียบวาระเป็น
ประธานสภาฯ    ญัตติที่ 3.3 ครับ 
      3.3 พิจารณา ญัตติ ขอแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดครุภัณฑ์ 
     คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)  
      เชิญฝ่ายบริหารครับ 
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นายสมชาย ยะโส    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน
เลขานุการนายกเทศมตรีฯ  กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ได้รับ 
     มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้แถลงรายละเอียดของการขอแก้ไข  
     เพ่ิมเติม รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ดังนี้ 
 

     ญัตติเรื่อง  ขอแก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
              (เครื่องพิมพ์ฯ) 

     เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
      1.เรื่องเดิม 

  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หน้าที่ 57 
ข้อ 3.1.1.1 

     2. ข้อเท็จจริง 
 ตามรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หน้า 52 ข้อ 3.1.1.1 

     ข้อความเดิม 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27  หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาท ี(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที  (ipm)  

     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  

 ในการนี้สำนักปลัด ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจาก 
กระทรวง ไอซีที มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์ฯ) 
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3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 สำนักปลัด ขอแก้ไขเพ่ิมเติม คำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หน้าที่ 57  ข้อ 
3.1.1.1 ดังนี ้

     ข้อความใหม่ 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27  หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาท ี(ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้ 
      - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi  
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 

      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100  Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n) ได ้ 

      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
      - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

3.2 การดำเนินการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตาม
ประกาศ ของกระทรวง ICT ประจำปี พ.ศ.2562 

3.3 เห็นควรให้เจ้าหน้าที่นำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตำบล หลักช้าง เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ตามข้อ 
3.1 ต่อไป 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานำเข้าสภาฯเพ่ือสภาฯ 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
        ชินวรณ์ วิเชียร 
    (นายชินวรณ์  วิเชียร) 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามในประเด็นนี้บ้างครับ  
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ก่อนลงมติในวาระนี้ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมในท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมด้วยครับ 
    

นายภราดร บัวพรหม  เรียนประธานสภาฯ กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการ 
เลขานุการสภาฯ  สภาฯ มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน 6 ท่าน  
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติม  
ประธานสภาฯ  รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ฯ) โปรดยกมือครับ  
 

ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน 5 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน 0 เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน 1 เสียง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน 5 เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่อง

พิมพ์ฯ) ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารเสนอมานะครับ 
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายก 
นายก ทต.หลักช้าง  เทศมนตรีตำบลหลักช้างและคณะผู้บริหาร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 
      ทุกท่านที่ลงมติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2563  ครับ ทางฝ่ายบริหารจะได้เบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินงาน 
     โครงการต่างๆตามแผนงานที่วางไว้ต่อไปครับ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
     ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
    

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นายอนันต์ มณีลาภ   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ 
สมาชิกสภาฯ   ทุกท่าน กระผมนายอนันต์ มณีลาภ สมาชิกสภาฯ ขอสอบถามเรื่อง 
     รถดับเพลิงเนื่องจากใกล้ภัยแล้งแล้วรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ครับ 
 

นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
นายก ทต.หลักช้าง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง กรณีรถดับเพลิงขณะนี้อยู่ระหว่าง 
     ดำเนินการซ่อมแซม เนื่องจากไม่มีงบประมาณ เพราะไตรมาส 1 มี 
     งบประมาณไม่เพียงพอ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับ 
 

นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ กระผมนาย 
สมาชิกสภาฯ   อรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาฯ กระผมขอฝากประธานสภาฯ ถึง  
     ผู้บริหาร เรื่องการขอขยายประปาสายหน้าวัดธาตุน้อยว่าไปถึงไหนแล้วและ 
     ขอให้ช่วยถมถนนหน้าโรงเรียนวัดจันดี ประมาณ 2 คิวบิกเมตรครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ผมขอนำเรียนที่ประชุมแห่งนี้ว่า มีหนังสือร้องเรียนโดย
ประธานสภาฯ   ชาวบ้าน ได้ร่วมลงชื่อกันร้องเรียนเรื่อง การขุดลอกคูคลองของหมู่ที่ 2  
     นะครับ ซึ่งนายกฯ ได้อนุมัติไปแล้ว แต่หนังสือดังกล่าวมีความเห็นของ 

ปลัดฯ ว่า “เนื่องจากย่างเข้าหน้าแล้งจึงไม่มีความจำเป็นต้องขุดลอกวัชพืช” 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ 
 อีกเรื่อง มีชาวบ้านถามว่า ทำไมบิลค่าน้ำไม่เป็นปัจจุบัน เชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงครับ 

 

นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
นายก ทต.หลักช้าง  ขอให้ ผอ.กองคลัง ชี้แจงในรายละเอียดครับ 
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นางวาสนา รักษาแก้ว   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน 
ผู้อำนวยการกองคลัง นางวาสนา รักษาแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง คือ กอง

คลัง ประสบปัญหาเรื่องการจดมาตร เนื่องจากผู้จดมาตรจดไม่ทันตั้งแต่เม่ือ
สองปีที่แล้ว ผู้ที่จดมาตรจดมาส่งกองคลังไม่ได้เราจึงทยอยเก็บทีละเดือน ซึ่ง
ผู้จดมาตรจะนำบันทึกการจดมาส่งล่าช้าง เช่น สี่เดือน หกเดือน เราก็เข้าใจ
ชาวบ้านคะ 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ พอจะมีวิธีใดเร่งรัดการจดมาตรน้ำได้บ้าง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
ประธานสภาฯ     
 

นางวาสนา รักษาแก้ว   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง   ตอนนี้ก็ให้ทางท่านปลัดฯ ดำเนินการ กองคลังก็รายงานปลัดตลอดแต่แกนิ่ง  
     เฉย แกก็เกษียนหนังสือมาว่าให้กองคลังไปดำเนินการให้เป็นที่พอใจหากไม่ 
     เป็นที่พอใจก็จะตั้งกรรมการสอบสวน 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ นิติกรพอจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ     
 

นายเนติลักษณ์  สุวรรณมณี  ครับ สำหรับปลัดเทศบาล นายกฯท่านมีคำสั่งและประกาศมอบ  
นิติกร     อำนาจให้โดยสิทธิขาดในการแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าน้ำค่าขยะ อย่างวันนี้ก็ 
     มีหนังสือจากท่านนายกฯเชิญให้เข้าประชุมสภาฯเพ่ือจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 
     ต่างๆ แต่ท่านก็ไม่เข้าโดยท่านอ้างว่าไม่มีระเบียบ กฎหมายใดบังคับให้ท่าน 
     ต้องเข้าร่วมประชุม  จริงๆแล้วสภาฯแห่งนี้ มีอำนาจในการเรียกข้าราชการ 
     ประจำมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสภา หรือมาชี้แจงต่อสภา  ยกตัวอย่างเช่น  
     รัฐสภาฯของไทยเราก็มีคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ ชุดต่างๆคอย 
     ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ เราต้องใช้กลไกของสภาฯในการดำเนินการ  
     กรณีนี้เราก็สามารถเรียกปลัดมาชี้แจงต่อสภาได้ หากไม่มาเราก็สามารถตั้ง 
     กรรมการสอบสวนแล้วรายงานต่ออำเภอ จังหวัด ให้ดำเนินการต่อไป 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ก็ควรดำเนินการอย่างนั้นครับ  มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกบ้าง 
ประธานสภาฯ 
 

นายอนันต์  มณีลาภ   หนังสือที่ส่งไปเรียกเก็บค่าน้ำ ลงชื่อโดยใครครับ 
สมาชิกสภาฯ 
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นางวาสนา รักษาแก้ว   หนังสือที่ส่งไปเรียกเก็บค่าน้ำ เสนอโดยกองคลังค่ะ แล้ว                       
ผอ.กองคลัง   ปลัดเทศบาลก็ลงชื่อออกนอกหน่วยไปยังผู้ใช้น้ำ 
 

นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภา ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เรื่องค่าน้ำประปา  
นายก ทต.หลักช้าง ฝากท่าน ส.ท. ทุกท่าน ด้วยครับว่า หากชาวบ้านถาม ก็ขอให้ไปถาม

ปลัดเทศบาล เพราะนายกฯได้มอบอำนาจให้ไปดำเนินการแล้ว  ท่านก็จะได้
อธิบายกับพ่ีน้องประชาชนได้ 

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปว่า ขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยชี้แจงกับชาวบ้านด้วยครับ ว่า
ประธานสภาฯ    เหตุใดบิลค่าน้ำเป็นปี พ.ศ.2561 แต่มาเก็นปี พ.ศ.2562 รายละเอียด
ตามท่ี  
     ผอ.กองคลังชี้แจงมาครับ 
   เชิญ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายถาวร จันทบุรี  เรียนประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร  สำหรับบิลค้างค่า                 
ผอ.กองช่าง  น้ำประปา นั้น ไม่เป็นปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 -2558 แล้วครับ กอง

ช่างเริ่มจดมาตรน้ำเดือนกันยายน พ.ศ.2557 แต่ก่อนหน้านั้นเป็นการเก็บ
ย้อนหลังตลอด ข้อเท็จจริง คือ คนของกองช่างเหลือคนเดียวไม่ได้หามาเพ่ิม 
ผมพยายามอธิบายชาวบ้านตลอดว่าบิลไม่เป็นปัจจุบันมีหนังสือจากปลัดฯ 
เมื่อวานว่า ให้กองคลังและกองช่างจัดหาคนเก็บค่าน้ำประปา ก็เลยเรียน
สมาชิกเพ่ือทราบครับ ตอนนี้กองช่างมีพนักงานจดมาตรอยู่หนึ่งคน และอยู่
ระหว่างจัดหาเพิ่มครับ 

   อีกเรื่องขอชี้แจงเพ่ิมครับว่า เราเป็นเทศบาลต้องร่วมกันแก้ปัญหา 
เพราะสุดท้ายแล้วปัญหาก็ไปถึงท่านนายกฯเพราะท่านเป็นผู้บริหาร 

 

นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภา ผมขอชี้แจงว่า ไม่เฉพาะเรื่องน้ำประปา ขนาด 
นายก ทต.หลักช้าง  เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม นายกฯนั่งคุยกับนิติกรกับประธานสภาฯต่อหน้า  
     ผอ.กองช่าง ว่าให้เสนอเรื่องจ่ายขาดให้ถูกข้ันตอน คุยกันแล้ว ผอ.กองช่าง  
     ยังไปทำอีกแบบ 
      เรื่องน้ำประปา ผมจำได้ มีการค้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2554 
ตอนนี้ 

ก็ยังมีปัญหาอยู่  ผมก็ฝากนิติกรด้วยหากปลัดเทศบาลเสนอข้ึนมาให้ 
สอบสวนผมก็ว่าต้องสอบกันบ้างทั้งกองคลังกองช่าง   

 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านอื่นจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ อีก หรือไม่ครับ เชิญครับ 
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นายสมชาย ยะโส    เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
เลขานุการนายกเทศมตรีฯ กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอแถลงรายงาน  

ดังนี้ 
          

             ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 
                                              เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                                -------------------------------- 

     อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 6 ข้อ 29  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และการประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 
2562 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                                                              ประกาศ ณ วันที่  20  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 

                       
                       ชินวรณ์ วเิชียร 
                   (นายชินวรณ์  วิเชียร) 

                       นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
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                        ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 
                  เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนนิงาน ประจำปีประมาณ ๒๕63 

                                    ------------------------------ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2559 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  

บัดนี้  เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน  ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ ณ วันที่  25  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
        
                                                                                          ชินวรณ์ วิเชยีร 
                                                                                     ( นายชินวรณ์  วเิชียร ) 
                                   นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ที่ประชุมรับทราบนะครับ 
ประธานสภาฯ    
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านอ่ืนจะเสนอเรื่อง
ประธานสภาฯ    ใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัย
ประธานสภาฯ     วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 27 เดือนธันวาคม                   
     พ.ศ.2562 ขอบคุณครับ 
 
     ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
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     (ลงชื่อ)   นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน) 
             นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ผู้รบัรอง 
           (นายเกรียงศักดิ ์บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


