
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันจันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

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

ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
  2.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 3.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
   4.นายสมควร นุ่มนวล     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 6.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7.นายอธิปติ นาคราช     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 2   
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 1.นายคนิน ชาญสวัสดิ์     ตำแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาล  (ขาดประชุม) 
 2.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1  (ขาดประชุม) 
 3.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  (ลากิจ) 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  
 1.นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
  4.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
 5.นางสาวบุญนิสา ลักษณะแมน ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 6.นายณรงค์  สุวรรณฤทธิ์  ตำแหน่ง  หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง  
      (ผู้แทนแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง) 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายเนติลักษณ์  สุวรรณมณี ตำแหน่ง นิติกร(งานกิจการสภา) ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหลักช้างเข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายเนติลักษณ์  
สุวรรณมณ ีได้เรียนเชิญ นายเกรียงศักดิ์ 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 อื่นๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง 

เข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือขอความเห็นชอบเรื่องการเข้าใช้ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าควนพลอง 

 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล            

หลักช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติม กระผมขอให้เลขานุการ
ประธานสภาฯ    สภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติด้วยครับ 
 
 

นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน     7     ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
 
 



 -3- 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน         6 เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน        1 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงาน การประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา กรณีแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่  
ประธานสภาฯ (ทุ่งสง) ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสวงนแห่งชาติ ป่าควนพลอง เพื่อ

ใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างทางรัศมีเลี้ยว 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 

เรื่อง    พิจารณาให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง เข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนพลอง  

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

    ด้วยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)ขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าควนพลอง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างรัศมีเลี้ยว ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ 
ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสวงนแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 12  เอกสารที่ใช้ประกอบการอนุญาต  (6)เอกสารหลักฐานที่
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป  
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          ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอ 

         ( นายชินวรณ์  วิเชียร  ) 

                                    นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

ในรายละเอียด ขอให้ผู้แทนของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 2 ทุ่งสง ชี้แจงต่อไปครับ 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญผู้แทนแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 2 ทุ่งสง  
ประธานสภาฯ ชี้แจงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อสภาฯครับ เชิญครับ 
 
นายณรงค์  สุวรรณฤกษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  
ผู้แทนแขวงทางหลวง กระผม นายณรงค์  สุวรรณฤกษ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง ตัวแทน

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างดังนี้ครับ 

   โครงการก่อสร้างถนนในจุดดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สัญญาของแขวงเริ่มที่ 26/2561  เริ่มจาก
กม.41+200 - กม.44+200 ระยะทาง 3 กิโลเมตร จากบ้านนาวาถึงหน้า
หมวดทางหลวง ขยายจาก 12 เมตร เป็น 20 เมตร มีเกาะกลางและระบบ
ระบายน้ำทั้งสองข้างพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นในสัญญา 
87,500,000 บาท วันรับสัญญาเริ่มจาก 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด
สัญญา 8 มกราคม 2564  ระยะเวลาในการก่อสร้างใช้ 240 วัน ค่าปรับ
หากเกินสัญญาวันละ 2 แสนกว่าบาท เพ่ือให้เป็นไปตามแบบจะล้ำเข้าไปใน
พื้นที่เขตป่าไม้ซึ่งเป็นรัศมีเลี้ยวที่บริเวณแยกควนพลองด้านโรงพยาบาลพ่อ
ท่านคล้ายและด้านสถานีดับไฟป่าฝั่งละประมาณ 71.67 ตารางวา จึงขอ
ความเห็นชอบต่อสภาฯครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ 
ประธานสภาฯ   พิจารณาด้วยครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ ทุกท่านกระผม นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า

สวงนแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น 
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  สถานที ่ปฏิบัติงาน หรือเพื ่อประโยชน์อย่างอื ่น ของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  
     ข้อ 12  เอกสารที่ใช้ประกอบการอนุญาต 

   (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในการพิจารณานั้น สมาชิกสภาฯต้องพิจารณาถึงความขัดแย้งกับ 
ประธานสภาฯ ชาวบ้าน หรือชุมชน ด้วยครับว่าไปกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่หรือไม่ เชิญ

สมาชิกสภาฯอภิปรายครับ 
 
นายอรรถพล  งามพร้อม   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ   
ส.ท. เขต 2    ทุกท่าน กระผมนายอรรถพล งามพร้อม ส.ท.เขต 2 รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ที่ทำ 

การก่อสร้างทางดังกล่าว  เห็นว่า ในปัจจุบันนี้พื้นที่จุดก่อสร้างตามที่แขวง
ทางเสนอมานั้นไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนที่แต่อย่างใดครับ เพราะเป็น
พ้ืนที่ป่าสงวนและไม่มีชาวบ้านเข้าไปสร้างบ้านพักอาศัยหรือประกอบอาชีพใน
จุดดังกล่าว 

  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านอื่นคิดเห็นประการใดหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มผีู้ใดอภิปรายเพิ่มเติมขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน     7     ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุญาตให้แขวงทางหลวง 
ประธานสภาฯ นครศรีธรรมราชที่ 2 ทุ่งสง เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควน

พลอง เพ่ือก่อสร้างทางรัศมีเลี้ยวหรือไม่  
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        1 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 2 ทุ่งสง เข้าใช้พื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าควนพลอง 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในเทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 (กองช่าง) 
      เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ กระผม นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณ ีขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ลักษณธ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
  ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นท่ีบริเวณที่ตั้งโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต.หลักช้าง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่าขอให้ฝังท่อระบายน้ำเพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือน  
  กองช่างได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่าความยาวถนนเดิมที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไม่ตรงกับความยาวที่สำรวจครั้งนี้ เนื่องจากมีการก่อสร้างผิวจราจร
ถนนลาดยางล๊อคความยาวบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไว้แล้วไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามโครงการเดิม 
จึงขอนำเข้าสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือแก้ให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  ข้อความเดิม 
   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต.หลักช้าง ตำบลหลัก
ช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ลักษณะโครงการ เกรดเปิดไหล่ทางถนนเดิมตลอดสาย รื้อพื้นถนนเดิมช่วงที่ผิว
จราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพ้ืนทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 65 ลบ.ม. 
(แน่น) ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.20 เมตร ยาว 325.00 เมตร ปูทับผิวจราจรลาดยางแบบแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนาเฉลี่ย 4 ซม. หรือผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 004/2562 ลง 
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วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่า
ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 24 
  ข้อความใหม่  
   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ต.หลักช้าง ตำบลหลัก
ช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ล ักษณะโครงการ  เกรดเป ิดไหล ่ทางถนนเด ิมตลอดสาย ร ื ้อพ ื ้นถนนเดิม                 
ช่วงที่ผิวจราจรเป็นหลุมลึกถึงชั้นรองพื้นทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร ลงหินคลุกเสริมจำนวน 
47.60 ลบ.ม. (แน่น) ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น กว้าง 4.20 เมตร ยาว 238.00 เมตร ปูทับผิวจราจรลาด
ยางแบบแอลฟัลท ์ต ิกคอนกร ีต กว ้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนาเฉล ี ่ย 4 ซม. หรือ                       
ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำลอดกลมจำนวน 1 จุด ท่อ                     
ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 40x100 ซม. จำนวน 7 ท่อน ยาแนวปูนทรายทุกรอยต่อ รายละเอียดตาม
แบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตำบลหลักช้าง แบบเลขที่ 004/2562 ลงวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 373,000.-
บาท (-สามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน-)(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 24 
 **หมายเหตุ หน่วยการคำนวณราคากลางใช้หลักเกณฑ์เดิมของโครงการเดิม 
   

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอ 

(นายชินวรณ์ วิเชียร) 
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ
ประธานสภาฯ    
 
นายอนันต์ มณีลาภ   ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
สท.เขต 1 กระผม นายอนันต์ มณีลาภ สท.เขต 1 ขอเสนอขนาดของท่อระบายน้ำจาก

เดิมมีขนาด 40 x 100 ซ.ม. เป็นขนาด 80 x 100 ซ.ม.  เพราะน่าจะ
ระบายน้ำได้ดีกว่าครับเนื่องจากขนาด 40 มันอาจจะเล็กไป 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ครับเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผม นายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงครับ 
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 จริงๆแล้วแบบแปลนตัวนี้ทางกองช่างได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พื้นที่
มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังไม่มากและไม่ใช่เส้นทางน้ำโดยตรง เพราะฉะนั้น
ขนาด 40x100 ซ.ม. ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว หากเราจะเปลี่ยนแบบแปลน
ตัวนี้กว่าจะได้ทำอีกก็ใช้เวลานาน ผมเชื่อเหลือเกินว่าผลกระทบจากน้ำท่วม
จุดนี้สามารถระบายได้และผมก็ได้ลงไปดูพื้นที่แล้วนะครับมันเป็นแค่จุดน้ำ
ขังเป็นครั้งคราวเท่านั้น อีกท้ังเมื่อก่อนรไม่เคยมีท่อในจุดดังกล่าวจึงทำให้น้ำ
ขัง จึงขอให้ท่านสมาชิกโปรดพิจารณาด้วยครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ท่านอ่ืนจะเสนอเพ่ิมเติมม้ัยครับ 
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   หากไม่มี เชิญเลขาฯนับองค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน     7     ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ  รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 (กองช่าง) หรือไม่  
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        1 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง 
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให้ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
สายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5  

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 พิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน 
ประธานสภาฯ (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
      เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
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นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ กระผม นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
  ข้าพเจ้านายชินวรณ์ วิเชียร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  
   ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลหลักช้าง มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากเคร่ืองพิมพ์มีการใช้งานมานานแล้ว เกิดการชำรุดบ่อยครั้งทำให้ต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ไม่
คุ้มค่ากับการซ่อมแซม และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่รองรับการเข้าใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงขอ
เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องพิมพ์ของกองคลัง จำนวน 2 เคร่ือง 
(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงนิเดือน(ฝา่ยประจำ) 
ประเภทรายจ่ายเงนิเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง หนา้ 70 ตั้งไว้ 1,970,160 
บาท คงเหลือ 897,561 บาท 
  ตั้งจ่ายรายการใหม ่
  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงินจำนวน 27,100 บาท ดังนี ้

1. เครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- (ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 

   2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 17,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18/หน้า/นาที)ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 
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   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที่ (ppm) 
   - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Inteface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 
 

  ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอ 
(นายชินวรณ์ วิเชียร) 

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มผีู้ใดอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน      7    ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

(ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลังของกองคลัง หรือไม่  

 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         5 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        2 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2. นายสมควร นุ่มนวล) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      5 เสียง  
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย(ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังของกองคลัง 
  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.4 พิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟข้างวัด

ธาตุน้อย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งปอนด์ (กองช่าง) 
      เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ  
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ กระผม นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (8) เงินอุดหนุน 
 
 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 
เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
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  1.เรื่องเดิม 
   ตามที่ประชาชนได้มีการลงชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณี ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ได้ยื่นบัญชีรายชื่อมายังเทศบาลตำบลหลักช้าง เก่ียวกับน้ำประปา
เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่
ใช้น้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหลักช้างได้มีแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยได้แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง 

2.ข้อเท็จจริง 
        กองช่าง เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับคำสั่งโดยวาจาจากนายกเทศมนตรี ให้ประสานกับการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี โดยทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของโครงการดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลหลักช้าง
เรียบร้อยแล้ว 
  โครงการวางท ่อขยายเขตจำหน่ายน ้ำ บร ิ เวณเล ียบทางรถไฟข้างว ัดธาต ุน ้อย หมู ่ท ี ่  1                   
บ้านทุ่งปอนด์ ต.หลักช้าง เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน จำนวน 100,000 
บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำให้ไม่ มี
งบประมาณในการดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวของโครงการ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี
ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายมาแล้วเป็นเงิน จำนวน 58,510.67 บาท  
  3.ข้อกฎหมาย 
  3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ ่มเติม(ฉบับที ่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ                
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  

      มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
   (1) เงินเดือน 
   (2) ค่าจ้าง 
   (3) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
   (4) ค่าใช้สอย 
   (5) ค่าวัสดุ 
   (6) ค่าครุภัณฑ์ 
   (7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
   (8) เงินอุดหนุน 
   (9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 
        กระทรวงมหาดไทย 
        มาตรา 67 ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะ
กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
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  4.ข้อเสนอ / พิจารณา 
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค 
บริโภค บริเวณถนนเลียบทางรถไฟวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งปอนด์ ต.หลักช้าง ในระยะยาว จึงเห็นควรดำเนนิการ 
ดังนี้ 
  4.1 เห็นควรโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ และนำเข้าสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เพื่อ
พิจารณาอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายให้กับการประปาสว่นภูมิภาค สาขาจันดี เปน็ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
บริเวณถนนเลียบทางรถไฟวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 บา้นทุง่ปอนด์ ต.หลักช้าง เป็นเงนิ 58,510.67 บาท ให้ถูกต้องก่อน
ดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
    โอนลด 
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะ

และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง หน้า 70 ตั้งไว้เป็นเงิน 1,145,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว 583,550 บาท  
คงเหลือ 561,610 บาท  
 

   ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินอุดหนุน) 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน เงินอุดหนุน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี เป็นค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟข้างวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 
บ้านทุ่งปอนด์ ต.หลักช้าง หน้า 83 เป็นเงิน 58,510.67 บาท  
     

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอ 
(นายชินวรณ์ วิเชียร) 

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มผีู้ใดอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน     7     ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนน
เลียบทางรถไฟข้างวัดธาตุน้อย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งปอนด์ (กองช่าง)หรือไม่  
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ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        1 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง  
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟข้างวัดธาตุ
น้อย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งปอนด์  

 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.5 พิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินเดือน 
ประธานสภาฯ (ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน

แผนงานเคหะและชุมชน(กองช่าง)    
 เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ  

 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ กระผม นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลหลกัช้าง มีปริมาณงานเก่ียวกับการจัดทำเอกสารที่ค่อนข้างมาก ไมว่่าจะเปน็งาน
ส่งหนังสือราชการไปสู่หน่วยงานภายนอก หรืองานดา้นเอกสารภายในหน่วยงานเดียวกัน และยังมีงานด้านการพิมพ์
แบบแปลนที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์กระดาษ เอ3 ซึ่งเป็นงานที่ค่อนขา้งต้องมีความละเอียดและความคมชัดของ
ลายเส้นของแผนที่หรือแบบแปลน เครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจบุนัเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานมายาวนาน และใชทุ้กวันใน
การปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการเสียหายบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้เกิดการล่าช้าของงานเมื่อมีโครงการ 
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เร่งด่วนเข้ามา หากซ่อมแซมไปก็ไม่มีความคุ้มค่าเนื่องจากค่าซอ่มแซมค่อนข้างราคาสูง จงึขอเสนอญัตติเพื่อขอความ
เห็นชอบจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ของกองช่าง จำนวน 2 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน งบบุคลากร เงินเดือน(ฝา่ย
ประจำ) เงนิเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง หน้า 70 ตั้งไว้ 1,145,160 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 516,160 บาท โอนลดครั้งนี้ 22,400 บาท คงเหลือ 606,600 บาท  
  ตั้งจ่ายรายการใหม ่
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน จำนวน 22,400 บาท ดังนี้ 

1. เครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ราคา 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax  
ภายในเคร่ืองเดียว 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  

หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(ตั้งตามกระทรวงไอซีที) 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ 

ขนาด A3 ยี่ห้อ EPSON รุ่น L3100 ราคา 14,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
                    -  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
                    -  มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5,760 x 1,440 dpi 
                    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 30 หน้าต่อนาท ี
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                    -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 17 หน้าต่อนาที 
                    -  มีช่องเชื่อมต่อ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง 
                    -  มีถาดใส่กระดาษได้ 100 แผ่น 
                    -  สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal, Custom 
(ตั้งนอกเหนือกระทรวงไอซีที) 
 
 

  ข้อกฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอ 
(นายชินวรณ์ วิเชียร) 

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญอภิปรายได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มผีู้ใดอภิปราย ขอให้เลขานุการสภาฯนับองค์ประชุมด้วยครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  มีองค์ประชุมจำนวน     7     ท่าน ครับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

(ฝ่ายประจำ)ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในแผนงาน
เคหะและชุมชน(กองช่าง) หรือไม่  

 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0 เสียง 
     งดออกเสียง      จำนวน        1 เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6 เสียง  
ประธานสภาฯ  เห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย(ฝ่ายประจำ) ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในแผนงานเคหะและชุมชนกองช่าง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารแถลงคำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  เชิญครับ 
  
นายวินัย  มีแก้ว    เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายวินัย มีแก้ว รองนายกเทศมนตรีขอแถลงประกาศดังนี้ 

 
      ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง 

                         เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

                             ------------------------------------------------------ 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลหลักช้าง  ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ครั้งที่ 1 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้าง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 11  
มิถุนายน  2563  แล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปี 2561-2565) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักช้างต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   11  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
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        (นายชินวรณ์  วิเชียร) 
      นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 

      สำหรับรายละเอียดของแผนตาม แบบ ผ.02 ที่มอบแก ่ 
      สมาชิกสภาฯไปแล้วนะครับ 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายประเด็นอื่นใดหรือไม่ครับเพ่ิมเติมมั้ยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายอรรถพล งามพร้อม  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน 
สท.เขต 2 กระผม นายอรรถพล งามพร้อม สท.เขต 2 ขอเสนอเรื่องห้องประธานสภา 

ผมเห็นว่าห้องประธานสภาฯกลายเป็นที่เก็บของอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด 
ฝ้าเพดานก็รั่ว แอร์ก็ใช้การไม่ได้ ผมขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการเรื่อง
หลังคาที่รั่ว ซ่อมแซมแอร์หรือหากใช้การไม่ได้แล้วก็ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่ 
และสิ่งของที่เอามาเก็บไว้ควรเอาไปจัดเก็บในสถานที่อ่ืนให้เรียบร้อย เพราะ
ห้องประธานสภาถือเป็นห้องอันทรงเกียรติของผู้แทนชาวบ้านตำบลหลัก
ช้าง ฝากฝ่ายบริหารดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ฝากเลขานุการไปเสนอเรื่องดำเนินการด้วยนะครับ 
ประธานสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนออะไรเพิ่มเติมเชิญครับ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน 
สท.เขต 1 กระผม นายอนันต์ มณีลาภ สท.เขต 1 ขอเสนอเรื่องโต๊ะหมู่บูชาในห้อง

ประชุมสภาฯ ผมเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายบ่อยและไม่ได้เอามาจัดไว้
เหมือนเดิม อีกทั้งโต๊ะหมู่บางอันก็หายไป ผ้าปูโต๊ะก็ไม่มี กระเบื้องพ้ืนห้องก็
จะหลุดออกมาหลายแผ่นแล้ว บางครั้งเราเชิญหน่วยงานอื่นมาประชุมก็อาจ
ทำให้เสียภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาล ขอบคุณครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ฝากฝ่ายบริหารไปดำเนินการด้วยนะครับ  
ประธานสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนออะไรเพิ่มเติมเชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 

     (ลงชื่อ) นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน) 
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
     (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 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
 
 


