
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ.2561 

วันอังคาร ท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 

******************* 
 
ผู�มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสด์ิ  ตําแหน�ง  รองประธานสภาเทศบาล  
 3.นายสมควร นุ�มนวล  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายอนันต+ มณีลาภ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5.นายพงศ+ชัย อําลอย  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 6.นายอนันต+ ปานทอง  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7.นายอรรถพล งามพร1อม  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายภราดร บัวพรหม  ตําแหน�ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู�ไม2มาประชุม 
 1.นายบุญฤทธิ์ ทิพย+ญาณ  ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขาดประชุม 
 2.นายอธิปติ นาคราช           ตําแหน�ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 (ลากิจ) 
 
 
ผู�เข�าร2วมประชุม 
 1.นายชินวรณ+ วิเชียร  ตําแหน�ง  นายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง 
 3.นายวินัย มีแก1ว  ตําแหน�ง  รองนายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง 
 4.นายปราโมทย+ ชินราช  ตําแหน�ง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง 
 5.นายสมชาย ยะโส  ตําแหน�ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง 
 6.นายโชคชัย สงสวัสด์ิ  ตําแหน�ง  ผจก.กฟฟ. อ.ช1างกลาง 
 7.นางสาวเรวดี ลิบน1อย  ตําแหน�ง  ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี 7 ต.หลักช1าง 
 8.นายถาวร จันทบุรี  ตําแหน�ง  ผู1อํานวยการกองช�าง 
 9.นายเนติลักษณ+ สุวรรณมณี ตําแหน�ง  นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เม่ือถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตําแหน�ง เลขานุการสภาเทศบาล ได1เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หลักช1าง เข1าห1องประชุม และเม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช1างครบองค+ประชุมแล1ว นายภราดร บัวพรหม 
ได1เรียนเชิญนายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช ตําแหน�ง ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง ได1เปBดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต�อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ1งท่ีประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สําหรับวันนี้เปEนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2   
ประธานสภาฯ   ประจําปF พ.ศ.2561 เนื่องจากมีความจําเปEนเร�งด�วนในการ  
     พิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ 2562 
     ในวาระท่ี 2 ข้ันพิจารณา และวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ
      เรื่องท่ีสอง วันนี้ทางสภาเทศบาลได1เชิญผู1จัดการการไฟฟGาส�วน
     ภูมิภาคสาขา อ.ช1างกลางมาชี้แจงกรณีขอใช1พ้ืนท่ีปHาสงวน บ1านควนพลอง 
     เนื้อท่ี 19 ไร� ต�อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 
นายโชคชัย สงสวัสดิ์   เรียนเรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
ผจก.กฟฟ. อ.ช�างกลาง  กระผมนายโชคชัย สงสวัสด์ิ ผู1จัดการการไฟฟGาส�วนภูมิภาค สาขาอําเภอ
     ช1างกลาง เนื่องจากการไฟฟGาส�วนภูมิภาคมีความจําเปEนท่ีจะต้ังสํานักงาน
     การไฟฟGาส�วนภูมิภาคข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอช1างกลาง เพราะปIจจุบันเราใช1พ้ืนท่ี
     อยู�ในพ้ืนท่ีตําบลจันดี อําเภอฉวาง การไฟฟGาได1ยกฐานะมาเปEนการไฟฟGา
     สาขาอําเภอช1างกลาง แต�เรายังปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอําเภอฉวางอยู�  
     คณะทํางานของผู1บริหารก็จะขอใช1พ้ืนท่ีปHาไม1ในเนื้อท่ี 19 ไร� เพ่ือสร1างเปEน
     สํานักงานการไฟฟGาส�วนภูมิภาคสาขาอําเภอช1างกลาง และจะสร1างสถานี
     จ�ายไฟเพ่ือรองรับเสถียรภาพ ความม่ันคง ของระบบไฟฟGา ส�วนท่ีสามจะ
     สร1างเปEนคลังเก็บพัสดุ เก็บของ รวมถึงสร1างบ1านพักและอาคารต�างๆเปEน
     อาคารสํารองในเนื้อท่ี 19 ไร� บริเวณสามแยกบายพาสซ่ึงเปEนเนื้อท่ีของ
     สถานีควบคุมไฟปHา ผมได1หารือกับเจ1าหน1าท่ีซ่ึงเปEนหัวหน1าปHาไม1ท่ี 11 
     นครศรีธรรมราช และหัวหน1าส�วนควบคุมไฟปHาท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
     เจ1าของพ้ืนท่ีซ่ึงรับผิดชอบได1แจ1งว�าไม�ติดปIญหาใดๆ เพียงแต�ขอให1เทศบาล
     มีมติเห็นชอบมาเท�านั้น ขอบคุณครับ 
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ท่ีประชุม    - รับทราบ -   
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให1สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู1บริหารทุกท�าน ได1ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลัก

ช1าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปF พ.ศ. 2561 เม่ือวันศุกร+ ท่ี 7 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ว�ามีข1อความตอนใดควรแก1ไข หรือเพ่ิมเติม
หรือไม� ขอเชิญครับ 

 
นายสมชาย ยะโส  เรียนเรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
เลขานุการนายกฯ ผมขอแก1ไขถ1อยคํา ในญัตติพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปF 
  งบประมาณ 2561 ของกองช�างเทศบาล ข1อ  4 หน1า 20 การโอนลด 
     เดิม ขอโอนลด 50,000.00 บาท คงเหลือหลังโอน เปEนเงิน 
    250,860.00  บาท 

     แก�ไขใหม2เป>น ขอโอนลด 35,100.00 บาท คงเหลือหลังโอน 
    เปEนเงิน 265,760.00  บาท 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดขอแก1ไขข1อความ หรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ รายละเอียดการประชุมครั้งท่ีแล1ว เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาลตําบล

หลักช1าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปF 2561 ครั้งท่ี 1 ประจําปF พ.ศ. 
2561 เม่ือศุกร+ ท่ี 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อีกบ1างหรือไม�ครับ  

   หากไม�มี ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด1วยครับ 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   รับรอง           จํานวน           6        เสียง 
     ไม�รับรอง        จํานวน            -        เสียง 
     งดออกเสียง     จํานวน           2        เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/ 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์รองปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเปEนเอกฉันท+ จํานวน       6      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล1ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา ร2างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป#  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2562 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
      นายชินวรณ+ วิเชียร ตําแหน�ง นายกเทศมนตรีตําบลหลักช1าง  
     ได1เสนอญัตติ ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ 
     2562 แต�ก�อนท่ีสมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให1เลขานุการสภาฯชี้แจง
     กฎระเบียบและข1อกฎหมายวิธีการจัดทํางบประมาณ และข้ันตอนการ 
     พิจารณาให1ท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ 

2562 ของเทศบาลตําบลหลักช1าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข1อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข1อง ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน  
               พ.ศ. 2547 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
   ข�อ 51 ในการพิจารณาร�างข1อบัญญัติวาระท่ีสอง ให1ปรึกษาเรียง

ตามลําดับข1อ เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีกรรมการแปรญัตติแก1ไขเท�านั้น 
เว1นแต�ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินจะได1ลงมติเปEนอย�างอ่ืน 

   วรรค 2 ถ1าท่ีประชุมสภาท1องถ่ินลงมติเห็นด1วยกับคําแปรญัตติ 
หรือเห็นด1วยกับการแก1ไขในข1อใดแล1ว ไม�ให1เสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

   วรรค 3 ถ1าข1อความในข1อใดท่ีได1มีมติไปแล1ว ขัดแย1งกันหรือ
บกพร�องในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินจะลงมติให1ส�งปIญหานั้นไปให1
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�เฉพาะท่ีขัดแย1งหรือบกพร�องก็ได1 โดย
ไม�ให1มีการแปรญัตติในเรื่องใหม�ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส�งปIญหาไปให1
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�ดังกล�าวแล1ว การพิจารณาเฉพาะข1อ 

  นั้นๆเปEนอันระงับไว1ก�อน แต�ถ1าไม�เปEนการขัดข1องท่ีจะพิจารณาข1ออ่ืนๆ
ต�อไป สภาท1องถ่ินอาจลงมติให1พิจารณาจนจบร�างข1อบัญญัติก็ได1 

   วรรค 4 ถ1าข1อขัดแย1งหรือบกพร�องตามวรรคเกิดข้ึนในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินจะลงมติให1ดําเนินการตามความใน
วรรคสามก็ได1 

   วรรค 5 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได1ยื่นรายงานการพิจารณาข1อ
ท่ีได1ระงับนั้นตามวรรคสามแล1ว ให1ประธานสภาท1องถ่ินส�งรายงานนั้นให1แก�
สมาชิกสภาท1องถ่ินไม�น1อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันนัดประชุม เว1นแต�กรณี
ต1องพิจารณาเปEนการด�วน 
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   วรรค 6 ในการประชุมต�อวาระท่ีสอง ให1ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินลง

มติเฉพาะข1อท่ีระงับไว1เท�านั้น 
 
   ข�อ 52 การพิจารณาร�างข1อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม�มีการอภิปราย 

เว1นแต�ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินจะได1ลงมติให1มีการอภิปราย ถ1ามีเหตุอันสมควร 
   วรรค 2 ในการพิจารณาวาระนี้ ให1ท่ีประชุมสภาท1องถ่ินลงมติว�า

จะให1ตราเปEนข1อบัญญัติหรือไม� 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาเทศบาลแห�งนี้มอบหมายในการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต�อท่ีประชุม  
  ขอเชิญครับ 
 
นายอรรถพล งามพร�อม  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายอรรถพล งามพร1อม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  
     ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
    ประจําปF 2561  เม่ือวันท่ี 7 กันยายน  2561 กําหนดระยะเวลาเสนอคํา
    แปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
    ประจําปFงบประมาณ 2562 ต้ังแต�วันท่ี 11-13 กันยายน  2561  เวลา 
    08.30 ถึง 16.30 น. ณ  ห1องประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง 

     เม่ือครบระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดังกล�าวแล1ว  ปรากฏว�าไม�มี
    ผู1บริหารท1องถ่ินหรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช1างผู1ใดมาเสนอคําแปร
    ญัตติแก1ไขเพ่ิมเติม เก่ียวกับร�างข1อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปF 
    2562  แต�อย�างใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติให1คงร�างเดิมไว1 แล1ว
    นําเสนอต�อสภาทศบาลตําบลหลักช1างเพ่ือพิจารณาต�อไป 

ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได1รายงานไปแล1ว  
ประธานสภาฯ การพิจารณาแปรญัตตินั้น ปรากฏว�าไม�มีผู1ใดเสนอคําแปรญัตติและท่ี

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให1คงร�างเดิมไว1 ไม�ทราบว�ามีสมาชิก
ท�านใดจะอภิปรายบ1างครับ ถ1าไม�มีถือว�าผ�านการพิจารณาในวาระท่ี 2 

 
ท่ีประชุม    -ไม2มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ถ1าไม�มี ถือว�าผ�านการพิจารณาในวาระท่ี 2 
ประธานสภาฯ 
  
ท่ีประชุม    -รับทราบ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต�อไปเปEนการพิจารณาวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ ในวาระนี้ขอให1สภา  
ประธานสภาฯ พิจารณาว�าจะอนุมัติให1ตราเปEนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปF

งบประมาณ พ.ศ.2562 หรือไม� ผมขอมติท่ีประชุมด1วยครับ  
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         7         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน         1         เสียง 

(งดออกเสียง นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเปEนเอกฉันท+ จํานวน       7      เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให1ตราเปEนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ 
     พ.ศ. 2562 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เปEนอันว�าท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง เห็นชอบให1ตราเปEน  
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงสภาฯ
     จะนําส�งอําเภอช1างกลาง เพ่ืออนุมัติต�อไป 
 
ท่ีประชุม    -รับทราบ- 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา ขอใช�พ้ืนท่ีปFาสงวน บ�านควนพลอง จํานวน 19 ไร2 
ประธานสภาฯ   ตามหนังสือท่ี มท. 5305.83/ชก ลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 จากการ
   ไฟฟGาส�วนภูมิภาค สาขาอําเภอช1างกลาง ขอใช1พ้ืนท่ีปHาสงวน บ1านควนพลอง 
   จํานวน 19 ไร� รายละเอียดตามหนังสือดังกล�าวนั้น มีความประสงค+เพ่ือ 
    1.ก�อสร1างอาคารสํานักงานการไฟฟGาส�วนภูมิภาคสาขาอําเภอช1างกลาง 
       เพื่อให1บริการประชาชน 
    2.ก�อสร1างอาคารคลังพัสดุ เพื่อสํารองอุปกรณ+ 
    3.ก�อสร1างสถานีจ�ายไฟเพื่อให1เกิดความมั่นคงในการจ�ายกระแสไฟฟGา 
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    ท้ังน้ี การให1ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเปEนไปเพื่อให1การ 
   ไฟฟGาส�วนภูมิภาค สาขาอําเภอช1างกลาง นําไปประกอบการขออนุมัติจาก
   กรมปHาไม1ในขั้นตอนต�อไป 

      ไม�ทราบว�ามีสมาชิกสภาฯผู1ใดมีข1อคิดเห็น ข1อเสนอแนะประการใด 
     เชิญได1ครับ 
 
ท่ีประชุม    -ไม2มี- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม�มีผู1ใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมด1วยครับว�าจะให1ความ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให1การไฟฟGาใช1พ้ืนท่ีปHาสงวน บ1านควนพลอง จํานวน 19 ไร� 

หรือไม� ขอมติท่ีประชุมครับ 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน          7         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -          เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน          1         เสียง 

(งดออกเสียง นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเปEนเอกฉันท+ จํานวน       7      เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให1การไฟฟGาใช1พ้ืนท่ีปHาสงวน บ1านควนพลอง จํานวน 19 ไร� 
 
 

_______________พัก 10 นาที______________ 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 พิจารณา รับโอนโครงการก�อสร1างฟSTนฟูแหล�งน้ําของหมู�ท่ี 8  
ประธานสภาฯ ชื่อโครงการ "พรุไข�เต�า" เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวและแก1มลิง เกษตรยั่งยืน 

หมู�ท่ี 8 ต.หลักช1าง อ.ช1างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ในพ้ืนท่ี นสล. 
 
      ด1วยกองช�างเทศบาลได1เสนอผ�านนายกเทศมนตรีมายังสภาฯว�า 
     ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได1ดําเนินโครงการก�อสร1างฟSTนฟูแหล�งน้ําของ
     หมู�ท่ี 8 ชื่อโครงการ "พรุไข�เต�า" เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวและแก1มลิง  
     เกษตรยั่งยืน หมู�ท่ี 8 ต.หลักช1าง อ.ช1างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ด1วย
     งบประมาณ 7,520,000 บาท ในพื้นที่ นสล. ซึ่งโครงการดังกล�าวได1
     ก�อสร1างเสร็จสิ้นแล1ว ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจะส�งมอบโครงการ 
     ดังกล�าวให1กับทางเทศบาลตําบลหลักช1าง ซ่ึงเปEนเจ1าของพ้ืนท่ีเข1าไปใช1  
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     ประโยชน+ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงก�อสร1างถนนของโครงการภายใน 
     อนาคต 
      ท้ังนี้ การรับมอบจะต1องได1รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ผม
     ขอให1ฝHายบริหารชี้แจงครับในประเด็นดังกล�าวให1สมาชิกสภาฯทราบครับ 
     ขอเชิญครับ 
 
นายถาวร จันทบุรี   เรียนเรียนท�านประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน 
ผอ.กองช2าง   กระผมนายถาวร จันทบุรี ผู1อํานวยการกองช�างเทศบาลตําบลหลักช1าง 
      สืบเนื่องมาจากพ้ืนท่ีพรุไข�เต�าต้ังอยู�หมู�ท่ี 8 ตําบลหลักช1าง อ.ช1าง
     กลาง จ.นครศรีธรรมราช เปEนพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ นสล. มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 97 
     ไร� สภาพปIจจุบันเปEนสระน้ําซ่ึงทางเทศบาลได1เข1าไปก�อสร1างระบบประปา
     เพ่ือบริการน้ํา ให1แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 8 และหมู�ท่ี 6 บางส�วน ใน
     ปลายปF 2560 ทางจังหวัดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมี
     เอกสารสิทธิและมีความพร1อมโดยได1จัดสรรงบประมาณมาเพ่ือพัฒนาเปEน
     แหล�งเก็บน้ําและเพ่ือการเกษตรและเพ่ือประโยชน+ในการท�องเท่ียว การ
     ออกกําลังกายให1แก�ประชาชนในชุมชนท1องถ่ิน ซ่ึงโครงการดังกล�าวได1 
     ก�อสร1างแล1วเสร็จโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางจังหวัดมีแนวคิดต้ังแต�
     เริ่มต1นว�าเม่ือก�อสร1างแล1วเสร็จจะโอนให1แก�ท1องถ่ินได1ไปใช1ให1เกิดประโยชน+ 
     ได1บํารุงรักษา ได1ไปต�อยอดให1เปEนแหล�งท�องเท่ียว เปEนแหล�งออกกําลัง  
      สมาชิกสภาท้ังหลายทราบดีอยู�แล1วว�าในพ้ืนท่ี นสล. ทางเทศบาล
     ไม�สามารถเข1าไปก�อสร1างได1 การก�อสร1าง การพัฒนานั้นต1องขอความ 
     เห็นชอบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเปEนโอกาสดีท่ีทางจังหวัดจะมอบ
     พ้ืนท่ีมาให1พร1อมสิ่งก�อสร1าง ถ1าดูจากสภาพตอนนี้สิ่งก�อสร1างท่ีทางจังหวัด
     มอบมาให1มีความพร1อมประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร+เซ็นต+ท่ีจะทําเปEนแหล�ง
     ท�องเท่ียวให1สอดคล1องกับทางวัดธาตุน1อยได1 ต�อยอดไปอนาคตข1างหน1า 
     โครงสร1างพ้ืนฐานถนนหนทาง ลานออกกําลังกายพร1อม ในอนาคตข1างหน1า
     ก็จะของบประมาณจากการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยเพ่ือทําระบบไฟฟGาหรื
     สิ่งก�อสร1างอ่ืนไดท่ีทางผู1บริหารเล็งเห็นความสําคัญและสภาท1องถ่ินเราจะ
     ดําเนินการได1เพราะเราเปEนผู1ดูแล บํารุงรักษา ซ่ึงตําบลหลักช1างมีพ้ืนท่ี 
     สาธารณะแหล�งท่ีใหญ�ท่ีสุด คือ พรุไข�เต�า 
      ผมในฐานะผู1ดูแลด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน ผมมองว�าถ1าเรารับการ
     ถ�ายโอน จะเปEนผลดีในอนาคตด1านพัฒนา และสามารถเปEนจุดพักแรม จุด
     เข1าค�ายลูกเสือ ผมขอนําเรียนเท�านี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอแนะ สอบถาม หรือมีข1อคิดเห็น 
ประธานสภาฯ   หรือไม�ครับ 
 
ท่ีประชุม    -ไม2มี- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม�มีผู1ใดเสนอแนะ สอบถาม หรือมีข1อคิดเห็น ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมด1วยครับว�าจะให1ความเห็นชอบ รับโอนโครงการก�อสร1างฟSTนฟูแหล�ง

น้ําของหมู�ท่ี 8 ชื่อโครงการ "พรุไข�เต�า"หรือไม� ขอมติท่ีประชุมครับ 
 
ท่ีประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จํานวน         6         เสียง 
     ไม�เห็นชอบ        จํานวน          -         เสียง 
     งดออกเสียง       จํานวน          2        เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ท่ีประชุมมีมติเปEนเอกฉันท+ จํานวน      6       เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให1รับโอนโครงการก�อสร1างฟSTนฟูแหล�งน้ําของหมู�ท่ี 8 โครงการ 

"พรุไข�เต�า" 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ก�อนพิจารณา การขอกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปF 
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2561 ของเทศบาล ผมขอให1เลขนานุการสภาฯ ชี้แจง

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข1อง เชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน
เลขานุการสภา   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วน
    ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน 

     ข�อ ๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ+ท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง 
    ยังมิได1ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปEนจะต1องใช1จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให1 
    องค+กรปกครองส�วนท1องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท1องถ่ินได1อีกไม�
    เกินระยะเวลาหนึ่งปF 

     วรรค 2 หากองค+กรปกครองส�วนท1องถ่ินยังมิได1ดําเนินการก�อหนี้
    ผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให1ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได1ไม�เกิน
    อีกหนึ่งปFต�อสภาท1องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปEนต1องแก1ไขเปลี่ยนแปลง
    รายการดังกล�าวท่ีทําให1 ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง 
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    สถานท่ีก�อสร1าง ให1ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ�ายเงินได1
    ไม�เกินอีกหนึ่งปFต�อสภาท1องถ่ินแล1วแต�กรณี 

     วรรค 3 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
    จ�ายเงินแล1วหากไม�ได1ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ�ายจากเงินดังกล�าวให1เงิน
    จํานวนนั้นตกเปEนเงินสะสม 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.4 พิจารณา การขอกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปF 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2561 ของเทศบาล ขอเชิญคณะผู1บริหารชี้แจงครับ 
 
นายสมชาย ยะโส   ด1วยเทศบาลตําบลหลักช1างมีความจําเปEนขอกันเงินรายการต�างๆ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ในหมวดค�าครุภัณฑ+ท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง กรณีท่ียังไม�ได1ก�อหนี้ผูกพัน เพ่ือ
     ไว1เบิกจ�ายในปFงบประมาณ 2562 จํานวน 10 รายการ รวมเปEนเงินท้ังสิ้น 
     1,585,300.00 บาท (หนึ่งล1านห1าแสนแปดหม่ืนห1าพันสามร1อยบาทถ1วน) 
     รายละเอียดดังนี้ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ2าย
ค2าครุภัณฑL ประเภทรายจ2ายครุภัณฑLคอมพิวเตอรL 

1. เครื่องพิมพ+ชนิดเลเซอร+ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  
ชนิด Network แบบท่ี 2 
(33 หน1า/นาที) 
 

15,000.- การประชุมสภา
เทศบาลตําบลหลัก
ช1าง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําปF พ.ศ. 
2561 วันศุกร+ท่ี 7 
กันยายน 2561 

2. สแกนเนอร+ สําหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป 
 

3,200.- 

3. เครื่องสํารองไฟฟGา ขนาด 1 
kVA 
 

5,900.- 

รวม 
 

24,100.-  

 

 



-11- 
 

แผนงานบริหารงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน หมวด
รายจ2ายค2าครุภัณฑL ประเภทรายจ2ายครุภัณฑLสํานักงาน 

4. ตู1เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด  มีแผ�นชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ+อุตสาหกรรม 
(มอก.) จํานวน 3 ตู1  
ตู1ละ 5,500 บาท  
 

16,500.- การประชุมสภา
เทศบาลตําบลหลัก
ช1าง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําปF พ.ศ. 
2561 วันศุกร+ท่ี 7 
กันยายน 2561 

รวม 
 

16,500.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน ครุภัณฑL ครุภัณฑLก2อสร�าง 

5. ดัดแปลงรถกระบะบรรทุก
หมายเลขทะเบียน 82-
1488 เปEนรถเครนไฮโดร
ลิก พร1อมกระเช1าซ�อมไฟฟGา
ยกสูงได1ไม�น1อยกว�า 12 
เมตร กระบะบรรทุกเทท1าย
ด1วยระบบไฮโดรลิกขนาด
ความจุไม�น1อยกว�า 3 
ลูกบาศก+เมตร พร1อมทําสี
ใหม� ท้ังคัน  

1,500,000.- แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา  

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ครุภัณฑ+ 
ครุภัณฑ+
ก�อสร1าง 

รวม 1,500,000.-  
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดรายจ2ายค2าครุภัณฑL ประเภทรายจ2ายครุภัณฑL

คอมพิวเตอรL 
6. เครื่องพิมพ+ชนิดเลเซอร+ 

หรือชนิด LED ขาวดํา  
ชนิด Network แบบท่ี 2 
(33 หน1า/นาที) 
 

15,000.- การประชุมสภา
เทศบาลตําบลหลัก
ช1าง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําปF พ.ศ.
2561 วันศุกร+ท่ี 7 
กันยายน 2561 

7. สแกนเนอร+ สําหรับงานเก็บ
เอกสารท่ัวไป 
 

3,200.- 

8. เครื่องสํารองไฟฟGา ขนาด 1 
kVA 
 

5,900.- 

รวม 
 

24,100.-  

 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

งบลงทุน หมวดรายจ2ายค2าครุภัณฑL ประเภทรายจ2ายครุภัณฑLสํานักงาน 

9. ตู1เหล็กแบบ 2 บาน มีมือ
จับชนิดบิด  มีแผ�นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ+อุตสาหกรรม 
(มอก.) จํานวน 2 ตู1  
ตู1ละ 5,500 บาท  
 

11,000.- การประชุมสภา
เทศบาลตําบลหลัก
ช1าง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจําปF พ.ศ.
2561 วันศุกร+ท่ี 7 
กันยายน 2561 
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10. โตgะทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ 
ละ 3,200 บาท โตgะไม1ขา
เหล็ก 1 ลิ้นชัก ขนาดไม�
น1อยกว�า 60(W) x 
120(D) x75(H) ซม. ไม�รุ
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ+ 
ต้ังตามราคาท1องถ่ิน 
 

9,600 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

งบลงทุน หมวด
รายจ�ายค�าครุภัณฑ+ 
ประเภทรายจ�าย
ครุภัณฑ+สํานักงาน 

รวม 20,600  

รวมท้ังส้ิน 1,585,300  

 
                           (นายชินวรณ�   วิเชียร)  
              นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ไม�ทราบว�ามีสมาชิกสภาฯท�านใดจะอภิปราย หรือแสดงความ 
ประธานสภาฯ   คิดเห็นอย�างไรบ1าง เชิญครับ 
 
ท่ีประชุม      -ไม2มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ1าไม�มีผู1ใดอภิปราย ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
 
ท่ีประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จํานวน          6         เสียง 
      ไม�เห็นชอบ จํานวน           -         เสียง 
      งดออกเสียง จํานวน           2        เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ รองปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ท่ีประชุมมีมติเป1นเอกฉันท� เห็นชอบ จํานวน     6     เสียง
ประธานสภาฯ   เรื่อง การขอกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําปF 2561 ของเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ไม�ทราบว�ามีสมาชิกสภาฯท�านใด 
ประธานสภาฯ  จะเสนอเรื่องอะไรบ1างครับท่ีเก่ียวกับอํานาจหน1าท่ี ถ1ามีขอเชิญครับ 
 
นายอรรถพล งามพร�อม  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
สมาชสิภา เขต 2 กระผมนายอรรถพล งามพร1อม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
   ขอฝากไปยังผู�บริหารผ�านไปยังกองช�างเทศบาลว�า เวลาจะดําเนินการ

อะไรในพ้ืนท่ีตําบลหลักช�าง ขอโปรดแจ�งไปยังเจ�าของพ้ืนท่ีด�วยครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับฝากไปทางผู1บริหารด1วยนะครับ ช�วยกําชับกองช�างเทศบาล 
ประธานสภาฯ แจ1งกํานัน ผู1ใหญ�บ1านในพ้ืนท่ีด1วยครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯท�านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกบ1างครับ  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับผู�ใหญ�เรวดี ลิบน1อย ผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี 7 ต.หลักช1างครับ 
 
นางสาวเรวดี ลิบน�อย  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู1บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท�าน 
ผู�ใหญ2บ�าน หมู2ท่ี 7 ดิฉันนางสาวเรวดี ลิบน1อยผู1ใหญ�บ1าน หมู�ท่ี 7 ขอเรียนประธานสภาเรื่อง

การขออนุญาตก�อสร1างอาคาร ช�วยเร�งรัดให1รวดเร็วข้ึนอีกสักหน�อยค�ะ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับฝากไปทางผู1บริหารด1วยนะครับ มีสมาชิกท�านใดจะเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ อีกบ1างครับ 
 
ท่ีประชุม  -ไม2มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ1าไม�มีสมาชิกสภาฯ ท�านใดจะเสนอแนะกระผมขอปBดการประชุม  
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตําบลหลักช1าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําปF พ.ศ.

2561 ขอบคุณครับ 
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      ปNดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
 
     (ลงชื่อ)   นายเนติลักษณ+ สุวรรณมณี ผู1จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ+ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)    นายภราดร บัวพรหม   ผู1ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต�อง 

 
 
  (ลงชื่อ) นายอรรถพล งามพร1อม  กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร1อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ) นายพงศ+ชัย อําลอย       กรรมการ 
   (นายพงศ+ชัย อําลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต+ มณีลาภ       กรรมการ 
   (นายอนันต+ มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักช1าง เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลหลักช�าง ได�รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป# พ.ศ.2561 

 
 
 

  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช  ผู�รับรอง 
           (นายเกรียงศักด์ิ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักช�าง 


