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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจำปีพุทธศักรำช
2559 ขณะนีมีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจำนวน 11 ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุม
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศอำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังนี
ตำมทีน่ ำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิ ส ำมั ญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่ วัน ที่
16 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ใช้จ่ำยเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 พิจำรณำขอ
ควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงิ นทุนสำรองสะสมที่เกินอำนำจกำรอนุมัติของสภำท้องถิ่น
เพื่อขออนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และเรื่องอื่นๆ ต่อสภำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง นัน
อำเภอได้พิจำรณำแล้ว อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 26
แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 และข้อ 36 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่ 3528/2559 ลงวันที่ 12 ตุลำคม
2559 เรื่อง กำรมอบอำนำจให้นำยอำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ในกำรเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบลสมัยวิสำมัญ และอนุญำต
ขยำยเวลำประชุมสมัยวิสำมัญและสำมัญ จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีกำหนดไม่เกิน
10 วัน นับตังแต่วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559
ลงชื่อ นำยวิชำญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นำยอำเภอฉวำง และในลำดับต่อไปขอเชิญ
ท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับเชิญนำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ทำหน้ำทีจ่ ุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
/นำยสุขทวี....
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นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ

เนื่องด้วยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ดังนันจึงขอเรียนเชิญทุกท่ำนที่อยู่ในที่
ประชุมแห่งนีได้โปรดยืนสงบนิ่ง เพื่อถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมรำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ เป็นเวลำ 9 วินำที ขอเรียนเชิญครับ

---ที่ประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ---นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ

ขอบคุณครับ ในโอกำสนีขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

1.1 เรื่อง รำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้แจ้งให้ที่
ประชุมทรำบครับ

นำยสุขทวี จินดำรักษ์ เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก
สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ตำมที่ผู้บริหำรแจ้งรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำได้รำยงำนผล และเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) โดยติดตำมจำกแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2559-2561) มีรำยละเอียดดังนี
- โครงกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 รวมจำนวน 114 โครงกำร
- โครงกำรที่เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมจำนวน 39 โครงกำร
ดังนัน โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 34.21
จำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน
1. ยัง มีค วำมล่ำ ช้ำ จำกงบประมำณที่ไ ด้รับ จัด สรร และยัง ไม่ส อดคล้อ งกับ
ควำมต้องกำรพัฒนำตำมแผนที่ประชำชนต้องกำรได้
2. เนื่องจำกงบประมำณของเทศบำลมีจำกัด ซึ่งควรให้มีกำรจัดทำลำดับ
โครงกำรให้เ หมำะสมตำมควำมจำเป็น ไม่ค วรเสนอโครงกำรมำกจนเกิน ไป
จนไม่ส ำมำรถกระทำได้ห มด เมื่อ โครงกำรมำกจนเกิน ไปแต่นำมำดำเนิน กำร
จริงได้น้อยจะส่งผลให้กำรทำงำนมีประสิทธิ ภำพน้อย
3. ควรให้ท ุก ฝ่ำ ยๆ ได้ม ีก ำรร่ว มมือ ในกำรจัด ท ำแผนฯ กัน อย่ำ งจริง จัง
เพื่อจะได้รู้ถึง โครงกำรที่ต้องกำรกันอย่ำงแท้จ ริง และได้ดำเนิน กำรให้เ ป็น ไป
ตำมเป้ำหมำย ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

- รับทรำบ
/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559
ตำมทีไ่ ด้แจกสำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 ให้ท่ำน
สมำชิกไปแล้วนัน ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง
ขอเชิญเสนอครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

- เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน
กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

รับรอง
10
ไม่รับรอง
- งดออกเสียง 1

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน
2559 ด้วยคะแนน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุ นส้ารองเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 3 เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ญัตตินี ขอเชิญท่ำนนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ที่เคำรพทุกท่ำน
หลักการ
กำรพิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
เหตุผล
ตำมที่เทศบัญญัติเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกำศใช้ไปแล้ ว นัน มีบำงโครงกำรที่เป็นถนนและ
สิ่งก่อสร้ ำงที่เป็นสำธำรณูปโภค ที่ยังไม่ได้จัดทำโครงกำรบรรจุ ไว้ในเทศบัญญัติ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณดังกล่ำว ประกอบในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีฝนตกชุกมีผล
ให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้วำงท่อระบำยนำตำมเส้นทำงที่นำไหล จำนวน
หลำยสำย ประชำนชนในเขตพืนที่ได้รั บควำมเดือดร้อนในกำรสั ญจรผ่ ำ นไปมำ
ไม่ส ะดวก ซึ่งอำจจะทำให้ เกิ ดอุบั ติเหตุได้ ตลอดจนต้ องแก้ไขปัญหำนำท่ ว มขั ง
สวนยำงพำรำและพืชผลทำงกำรเกษตร เป็นต้น
/ในกำรนี...
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ในกำรนี กองช่ำงเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้ดำเนินกำรส ำรวจตำม
คำร้องที่เป็นหนังสือจำกสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง และตรวจสอบ
โครงกำรต่ำงๆ แล้ว เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในเขตพืนที่ให้ได้รับ
ควำมสะดวก จึ ง ได้ จั ด ท ำโครงกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ทุ น ส ำรองเงิ น สะสม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงกำร ดังนี
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงกำรถมหิ นคลุก (ถนนสำยไสเทียม หมู่ที่ 8) ตำบลฉวำง อำเภอ
ฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โดยท ำกำรถมหิ น คลุ ก กว้ ำ ง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ ย 0.10 เมตร
ยำว 1,700 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,800 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอั ด แน่ น ตำมรำยละเอี ย ดของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง งบประมำณ
480,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46)
2. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยปำกนำ – วังพอ หมู่ ที่ 7) ตำบลฉวำง
อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โดยท ำกำรถมหิ น คลุ ก กว้ ำ ง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ ย 0.10 เมตร
ยำว 1,350 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,400 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอั ด แน่ น ตำมรำยละเอี ย ดของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง งบประมำณ
490,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน (ตำม
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46)
3. โครงกำรปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์เพื่อระบำยนำท่วมขัง
โดยกำรวำงท่อระบำยนำ บริเวณสวนนำยดำรง สุธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง อำเภอ
ฉวำง ใช้ท่อ คสล. มอก. ชัน 3 ขนำด Ø 1.00 × 1.00 เมตร จำนวน 97 ท่อน ,
แผ่นพืนสำเร็จรูป คอร. ขนำด 0.35 x 1.00 เมตร จำนวน 3.85 ตำรำงเมตร
พร้ อ มถมหิ น ผุ ห ลั ง ท่ อ หนำ 0.15 เมตร จ ำนวน 30 ลู ก บำศก์ เ มตร ตำม
รำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 282,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562)
เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
รวม 3 โครงกำรเป็นเงินทังสิน 1,252,000 บำท
จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลั ง เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เพื่อให้
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่
31 ตุ ล ำคม 2559 ทั งยอดเงิ น สะสม และเงิ น ทุ น ส ำรองเงิ น สะสม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ดังนี
1. ยอดเงินสะสมที่สำมำรถนำไปใช้ได้ เป็นเงิน 2,253,841.82 บำท
ซึ่งตำมระเบียบฯ ต้องกันเงินไว้เป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนไว้ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ
3 เดือน เป็นเงิน 2,508,879 บำท และกันไว้สำธำรณภัยฉุกเฉินไว้ 10% เป็นเงิน
25,503.72 บำท รวมกั น ไว้ เ ป็ น เงิ น 2,534,382.72 บำท ติ ด ลบ
280,540.90 บำท จึงไม่สำมำรถนำไปใช้จ่ำยได้
/2. ยอดเงิน....
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2. ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่จะขออนุมัติต่อสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ที่สำมำรถนำไปใช้จ่ำยได้ เป็นเงิน 1,252,300.85 บำท ตำมสูตรคำนวณ ดังนี
เงินทุนสำรองเงินสะสม 9,143,378.35 บำท (ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน
2559)
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ .ศ. 2560 ตั งไว้
31,564,310 × 25% = 7,891,077.50 บำท คิดเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม
25% 9,143,378.35 – 7,891,077.50 บำท เป็นเงิน 1,252,300.85 บำท
ตำมแบบวิธีคิด แจ้งทุกท่ำนทรำบแล้ว
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยกำรรั บ เงิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ข้อ 87 ทุกวันสินปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รำยรั บ รำยจ่ ำ ยแล้ ว ให้ กั น ยอดเงิ น สะสมประจ ำปี ไว้ ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ ำ ของทุ ก ปี
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม โดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนีให้เพิ่มขึนร้อยละยี่สิบห้ำ
ของทุกปี
กำรจ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่
เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงิน สะสม
เกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีนัน หำกมีควำมจำเป็นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่นอำจน ำยอดเงิ นส่ ว นที่เ กินไปใช้ จ่ำยได้โ ดยได้รับ อนุมัติจำก
สภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1)
ข้อ 89 องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น อำจใช้ จ่ำ ยเงิ นสะสมได้ โดยได้รั บ
อนุมัติจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี
(1) ให้กระทำได้เฉพำะกิจกำร ซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ด้ ำ นกำรบริ ก ำรชุ ม ชนและสั ง คม หรื อ กิ จ กำรที่ เ ป็ น
กำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดทำเพื่อบำบั ด
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ทังนี ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว
(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ต้ อ งด ำเนิ น กำรก่ อ หนี ผู ก พั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในระยะเวลำไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป
หำกไม่ดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนันเป็นอันพับ
ไป
ทังนี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึน โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ให้คำนึงถึงฐำนะกำรคลัง สภำพและเสถียรภำพในระยะยำว
/ครับโครงกำร...
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ครับโครงกำรทัง 3 โครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นอำนำจกำรอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม
ข้อ 87 วรรคสำม ดังนัน จึงขอพิจำรณำอนุมัติในที่ประชุมสภำฯ ต่อไป ขอบคุณ
ครับ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ เรื่อง ญัตติที่นำยกชีแจงดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นโครงกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในเขตพืนที่ ที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพืนฐำน สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ขอเชิญคุณจริยำ สุภำคม ครับ

นำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลปำกน ำฉวำง ตำมที่ ท่ำนนำยกกล่ ำวถึง โครงกำรถมหิ น คลุ กและโครงกำร
ปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์ ในประเด็นของโครงกำรถมหินคลุก ทังหมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 8 ดิฉันเป็นห่ว งเพรำะที่ผ่ ำนมำกำรถมหินคลุ ก ผลงำนออกมำไม่ค่อย
เป็นที่พอใจของพี่น้องประชำชน ดิฉันเคยพูดมำก่อนหลำยครัง เรื่องดินเก่ำกับดิน
ใหม่ ซึ่งมันจะสมำนกันไม่ได้ เพรำะฉะนันจึงต้องหำวิธีที่ จะให้ดินตรงนัน ที่เป็นดิน
ใหม่กับดินเก่ำสมำนกันได้ เพื่อให้อำยุกำรใช้งำนของถนนยำวนำน ไม่สินเปลือง
งบประมำณ ถ้ำเรำถมแค่ผ่ำนๆ นอกจำกจะสินเปลืองงบประมำณแล้ว ชำวบ้ำนจะ
ได้ประโยชน์จำกตรงนันน้อยมำก เพรำะฉะนันดิฉันอยำกจะแสดงควำมคิดเห็นตรงที่
ว่ำให้เกรดเกลี่ยแล้ วบดอัด ใช้เครื่องจักรที่เป็นระบบสั่นสะเทือน แล้ววิธีกำรเกลี่ย
ถ้ ำ เรำใช้ ร ถไถเกรดจะท ำให้ ถ นนแคบลง แต่ ถ้ ำ ใช้ ร ถเกลี่ ย ถนนจะเป็ น หลั ง เต่ ำ
ชำวบ้ำนจะพูดเสมอเลยว่ำถนนของพวกเรำจำกหลังเต่ำเป็นหงำยเหมือนกับคลอง
ดิฉันอยำกให้คณะผู้บริหำรและฝ่ำยช่ำงต้องใส่ใจตรงนี เพื่อจะให้งบประมำณของเรำ
จะได้ใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชำชนมำกที่สุ ด แล้ ว เรื่องปรับปรุงเหมือง
สำธำรณประโยชน์ที่วำงท่อ ดิฉันอยำกทรำบว่ำนำจำกท่อจะไหลไปไหน ท่อวำงจำก
ตรงไหนไปไหน ถ้ำหำกว่ำเป็นบ่อนำเสีย ในอนำคตดิฉันเป็นห่วง ถ้ำหำกปล่อยนำ
ลงในสวนหรือแม่นำคูคลอง เรำต้องคำนึงถึงตรงนีด้วยค่ะ ย้อนกลับมำเรื่องถนน
ดิฉันขอชื่นชมท่ำนนำยกที่รีบเร่งแก้ไขปัญหำ แต่กำรแก้ไขต้องกำชับช่ำง ต้องกำชับ
ผู้รับเหมำ ไม่ใช่ว่ำเอำเงินไปโปะแล้วประโยชน์ที่พี่น้องประชำชนได้น้อยที่สุด ถ้ำเป็น
อย่ำงนันดิฉันไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ขอบคุณค่ะ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีชีแจงครับ

/นำยบุญธรรม...
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นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ
ที่เคำรพทุกท่ำน ตำมที่ท่ำน สท.จริยำ สุภำคม ได้ตังข้อสังเกตและแนะนำเพื่อให้มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพเพิ่ ม ขึ น ผมก็ เ ห็ น ด้ ว ย และขออนุ ญ ำตน ำเรี ย นว่ ำ วั น นี วั น ที่
25 พฤศจิกำยน 2559 ถ้ำเรำย้อนกลับไป 2 เดือนที่แล้ว จะเป็นช่วงปลำยเดือน
กั น ยำยน ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งฤดู ฝ น และเป็ น ช่ ว งปลำยปี ง บประมำณ พ .ศ.2559
ซึ่งคำบเกี่ยวกับปีง บประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ยัง ไม่ได้ป ระกำศใช้ เพรำะฉะนั น
กำรแก้ไขปัญหำช่วงดังกล่ำวซึ่งทุกท่ำนจะได้เห็นว่ำมีรถหกล้อของเทศบำลก็ดี
หรือรถหกล้อของหน่วยงำนเอกชนก็ดี ที่ไปช่วยถมให้ แล้วมีรถไถที่มีใบมีดด้ำนหน้ำ
ไปช่วยแก้ไขเบืองต้น นั่นคือกำรแก้ไขปัญหำในกำรซ่อมแซมเบืองต้น เพื่อให้พี่น้อง
ประชำชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ที่ได้นำเรียนเข้ำสภำในวันนี ตำมที่กระผมได้
นำเสนอไปทัง 3 โครงกำรนัน กระผมขอให้ควำมมั่นใจแก่สภำแห่งนีว่ำจะตรวจสอบ
และคุมเข้มให้รัดกุมยิ่งขึน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็นรถเกรดเดอร์
หรือรถบดอัดสั่นสะเทือน และก็จะนำเรียนเพื่อนสมำชิกสภำทัง 12 ท่ำน เมื่อมี
กำรลงดำเนินงำนจะให้ทุกท่ำนได้มีโอกำสไปร่วมดูแล ช่วยเหลือ แนะนำ เพื่อให้
พี่น้องได้ใช้งบประมำณที่คุ้มค่ำที่สุด ส่วนเรื่องท่อนำที่นำเรียนเมื่อสักครู่ กำรวำงท่อ
ขอให้เพื่อนสมำชิกหลับตำนึกถึงถนนสำยหัวสำยหนำม-โคกไม้แดง ก่อนถึงสวนยำง
ของ อ.เสนอ ตำรมย์ เยืองกั บ บ้ำ นพี่ฉี ซ้ ำ ยกั บ ขวำตรงนั นจะเป็ น เหมือ งตลอด
เรำจะวำงท่อไปทำงทิศตะวันตกก่อน ประมำณ 95 ลูก นำตรงนันก็ไหลไปคลองชด
จำกคลองชดก็ไหลไปออกคลองมิน ถำมว่ำทำไมต้องทำ ผมขอนำเรียนว่ำต่อไป
ถ้ำเกิดมีกำรปล่อยนำเสีย เรำจะสำมำรถพิ สูจน์ได้ว่ำนำเสียมำจำกที่ใด จำกโรงงำน
หรือบ่อขยะ จะได้หำผู้รับผิดชอบได้ถูกต้องจะได้ไม่โยนควำมผิดให้กับทำงรำชกำร
อย่ำงเดียว เป็นกำรรองรับกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตไว้ ขอบคุณครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีควำมเห็น กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแต่ละ
โครงกำรนะครับ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยไสเทียม หมู่ที่ 8) ตำบลฉวำง อำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยทำกำรถมหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
ยำว 1,700 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 6,800 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอั ด แน่ น ตำมรำยละเอี ย ดของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง งบประมำณ
480,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ช น งำนไฟฟ้ ำ ถนน
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2561 หน้ำ 46 ข้อ 26)

มติที่ประชุม -

อนุมัติ
10
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง
/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

มติที่ประชุม นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำเทศบำลฯ

มติที่ประชุม -

2. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยปำกนำ – วังพอ) หมู่ที่ 7 ตำบลฉวำง
อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยทำกำรถมหินคลุก กว้ำง 4.00 เมตร
หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ยำว 1,350 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,400 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
งบประมำณ 490,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46)
อนุมัติ
10
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

3. โครงกำรปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์ เพื่อระบำยนำท่วมขัง โดยทำ
กำรวำงท่อระบำยนำ บริเวณสวนนำยดำรง สุธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง อำเภอฉวำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช มอก. ชัน 3 ขนำด Ø 1.00 × 1.00 เมตร จำนวน 97
ท่อน , แผ่นพืนสำเร็จรูป คอร. ขนำด 0.35 x 1.00 เมตร จำนวน 3.85 ตำรำง
เมตร พร้อมถมหินผุหลังท่อ หนำ 0.15 เมตร จำนวน 30 ลูกบำศก์เมตร ตำม
รำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 282,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน (ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.25602562) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
10
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ เป็นอันว่ำสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินทุน
สำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทัง 3 โครงกำรเป็นที่เรียบร้อย
แล้วตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อ งการพิจ ารณาขอความเห็ น ชอบใช้ จ่ า ยเงิน ทุน ส้า รองเงิน สะสม ประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกินอ้านาจการอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่อง กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนสำรอง
เงินสะสม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่เกินอำนำจกำรอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ญัตตินี ขอเชิญท่ำนนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง นำยกเทศมนตรีฯ

เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน
/หลักการ
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-

หลักการ
กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ที่เกินอำนำจกำรอนุมัติของสภำท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด
เหตุผล
ตำมที่เทศบัญญัติเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ประกำศใช้ไปแล้วนัน มีหลำยโครงกำรที่เป็นถนนและ
สิ่งก่อสร้ ำงที่เป็นสำธำรณูปโภค ที่ยังไม่ได้จัดทำโครงกำรบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณดังกล่ำว และมีควำมจำเป็นต้องแก้ไขกำรพัฒนำ
ประกอบในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีฝนตกชุกมีผลให้ถนนชำรุดเป็น หลุมเป็นบ่อจำนวน
หลำยสำย รวมทั งก่ อ สร้ ำ งระบบประปำ ที่ ป ระชำชนในเขตพื นที่ ไ ด้ รั บ
ควำมเดื อ ดร้ อนในกำรสั ญ จรผ่ ำนไปมำสะดวก และได้ มีน ำเพื่ ออุ ปโภค-บริโ ภค
เป็นต้น
ในกำรนีกองช่ำงได้ดำเนินกำรสำรวจและตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆ แล้ว
ตำมร้องขอจำกสมำชิกสภำเทศบำลที่เป็นหนังสือ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชนในเขตพืนที่ ให้ได้รับควำมสะดวก จึงได้จัดทำโครงกำรขอควำมเห็นชอบ
ใช้จ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมำณ 2560 ที่เกินอำนำจกำรอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จำนวน 7 โครงกำร ดังนี
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำ
กำรถมหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะยำว
ไม่น้อยกว่ำ 1,400 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,600 ตำรำงเมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน (ตำม
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46)
2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยโรงเรือ-บ้ำนป้ำแอบ (ต่อเนื่องจำกถนน
คอนกรี ต เดิม ) หมู่ที่ 7 ตำบลฉวำง โดยท ำกำรเทพื น คสล. กว้ ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 210.00 เมตร หรือพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 840.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงไหล่ทำงหินผุ กว้ำงข้ำงละ 0.30 เมตร ตลอดควำมยำว ตำมแบบ
แปลนและรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 500,000
บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน แผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
/3. โครงกำร...
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3. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนแอสฟั ล ท์ ฯ สำยสำมแยกบ้ ำ นนำงประนอม
สวนจันทร์ – บ้ำนนำยบัญชำ ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจร
ด้ว ยแอสฟัล ท์ติดคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 350.00
เมตร หรื อ พื นที่ ล ำดยำงไม่น้ อ ยกว่ ำ 1,400 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 25602561) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยวัดควนสูง -หัวสะพำนด่ำนฝ้ำย
หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00
เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 330 เมตร หรือพืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,320
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอี ยด ของเทศบำลตำบลปำกน ำฉวำง
งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ. 2560-2561) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
(ฉบับที่ 2)
5. โครงกำรปรับ ปรุง ซ่อมแซม (ถนนสำย หั ว สะพำนพุท ธฯ หมู่ที่ 4 –
ทุ่งพลี ม.3) ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00
เมตร หนำ 0.03 เมตร ยำวรวม 100 เมตร หรือพืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 400
ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอี ย ดของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง งบประมำณ
100,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ช น งำนไฟฟ้ ำ ถนน
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2561 หน้ำ 46)
6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 โดยทำกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบกรอง จำนวน
1 ชุด ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ช น งำนไฟฟ้ ำ ถนน
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 39)
7. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำ
กำรขุ ด เจำะบ่ อ บำดำล ขนำด Ø 6” ชั น 13.5 พร้ อ มระบบดู ด จ่ ำ ยน ำ
ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 150,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
รวม 7 โครงกำรเป็นเงินทังสิน 2,750,000 บำท
จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลั ง เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เพื่อให้
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่
31 ตุ ล ำคม 2559 ทั งยอดเงิ น สะสม และเงิ น ทุ น ส ำรองเงิ น สะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ดังนี

/ยอดเงิน....
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ยอดเงิน สะสมที่ส ำมำรถน ำไปใช้ไ ด้ เป็นเงิน 2,253,841.82 บำท
ซึ่ ง ตำมหนั ง สื อ สั่ ง กำรดั ง กล่ ำ วต้ อ งกั น ไว้ เ ป็ น เงิ น เดื อ นคณะผู้ บ ริ ห ำร พนั ก งำน
เทศบำล และครู ผู้ ช่ ว ย ไว้ ล่ ว งหน้ ำ ค่ ำ ตอบแทน จ ำนวน 3 เดื อ น เป็ น เงิ น
2,508,879 บำท และกันไว้กรณีเกิดสำธำรณภัย 10% เป็นเงิน 25,503.72
บำท รวมเป็นเงินติดลบ 280,540.90 บำท สรุปเงินสะสมไม่สำมำรถนำไปใช้จ่ำย
ได้
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่เป็นอำนำจของสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ได้อนุมัตินำไปใช้จ่ำยได้ 1,252,300.85 บำท ตำมวิธีคำนวณ ดังนี
เงินทุนสำรองเงินสะสม 9,143,378.35 บำท
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2560 ตังไว้ 31,564,310 × 25% =
7,891,077.50 บำท
คิดเป็นเงินทุนส ำรองเงินสะสม 25% เท่ำกับ 9,143,378.35 –
7,891,077.50 = เป็นเงินที่สภำอนุมัติให้ใช้จ่ำยได้กำรพัฒนำ 1,252,300.85
บำท ที่ส ภำเทศบำลได้อนุมัติไปแล้ วก่ อนหน้ำนี ดังนัน คงยังเหลือเงินทุนสำรอง
เงินสะสม 7,891,077.50 บำท แต่ยังมีควำมจำเป็นต้องนำเงินสำรองเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนประชำชนในเขต
พืนที่อีก จำนวน 7 โครงกำร รวมเป็นเงิน 2,750,000 บำท ดังกล่ำวตำมเสนอ
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทยว่ ำ ด้ ว ยกำรรั บ เงิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม
ข้อ 87 วรรคสอง กำหนดว่ำกำรจ่ำยเงินทุนสำรองเงินสะสมจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรให้ขอควำมเห็นชอบจำก
สภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ดังนันเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบฯ
ดังกล่ำว จึงขอควำมเห็นชอบในที่ประชุมสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่ละโครงกำรต่อไป
นะครับ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ เรื่องญัตติที่นำยกชีแจงดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็นโครงกำรที่จัดทำเพื่อบำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ในเขตพืนที่ ที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำโดยเฉพำะโครงสร้ำงพืนฐำน สมำชิกสภำท่ำนใด มีควำมเห็นอย่ำงไรบ้ำง
ขอเชิญคุณดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ

นำยดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิก
สภำเทศบำล กระผมขอพูดในเรื่องถนนสำยหัวสะพำนด่ำนฝ้ำยจรดวัดควนสูงผมคิด
ว่ำน่ำจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตรดีกว่ำครับ เพรำะถ้ำ 4 เมตร
กำรจรำจรลำบำกครับ ขอบคุณครับ
/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอขอบคุณคุณดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ เชิญคุณจริยำ สุภำคมครับ

นำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง ดิฉันเห็ นด้วยกับคุณดำรงศักดิ์ สวนจันทร์ค่ะ เพรำะว่ำถนน
แอสฟัลท์ติกจะไม่ทนต่อนำท่วม ถ้ำเป็นถนนคอนกรีตอำยุกำรใช้งำนจะยำวนำนกว่ำ
ขอบคุณค่ะ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีควำมเห็น กระผมขอมติเห็นชอบแต่ละโครงกำร
นะครับ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำ
กำรถมหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะยำว
ไม่น้อยกว่ำ 1,400 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 5,600 ตำรำงเมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46)

มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยโรงเรือ-บ้ำนป้ำแอบ (ต่อเนื่องจำกถนน
คอนกรี ต เดิม ) หมู่ที่ 7 ตำบลฉวำง โดยท ำกำรเทพื น คสล. กว้ ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.15 เมตร ยำว 210.00 เมตร หรือพืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 840.00
ตำรำงเมตร พร้อ มลงไหล่ ท ำงหิ นผุ กว้ ำงข้ำ งละ 0.30 เมตร ตลอดควำมยำว
ตำมแบบแปลนและรำยละเอี ย ดของเทศบำลต ำบลปำกน ำฉวำง งบประมำณ
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ช น งำนไฟฟ้ ำ ถนน
ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ 2560-2562) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
(ฉบับที่ 2)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง
/3. โครงกำร...
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3. โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนแอสฟั ล ท์ ฯ สำยสำมแยกบ้ ำ นนำงประนอม
สวนจันทร์ – บ้ำนนำยบัญชำ ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจร
ด้ว ยแอสฟัล ท์ติดคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 350.00
เมตร หรื อ พื นที่ ล ำดยำงไม่น้ อ ยกว่ ำ 1,400 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 25602561) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยวัดควนสูง -หัวสะพำนด่ำนฝ้ำย
หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00
เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 330 เมตร หรือพืนที่ลำดยำงไม่น้ อยกว่ำ 1,320
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอี ยด ของเทศบำลตำบลปำกน ำฉวำง
งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน
ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ. 2560-2561) เพิ่ ม เติ ม และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
(ฉบับที่ 2)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
9
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 2

เสียง
เสียง
เสียง

5. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสำยหัวสะพำนพุทธฯ หมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี
ม.3) ตำบลฉวำง โดยทำกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร
หนำ 0.03 เมตร ยำวรวม 100 เมตร หรือพืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำง
เมตร ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 100,000
บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560-2561)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

/6. โครงกำร...
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6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่ บ้ำน หมู่ที่ 8 โดยทำกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบกรอง จำนวน
1 ชุด ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ช น งำนไฟฟ้ ำ ถนน
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

7. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ตำบลฉวำง โดยทำ
กำรขุ ด เจำะบ่ อ บำดำล ขนำด Ø 6” ชั น 13.5 พร้ อ มระบบดู ด จ่ ำ ยน ำ
ตำมรำยละเอียดของเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง งบประมำณ 150,000 บำท
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุ ม ชน งำนไฟฟ้ ำ ถนน ตำมแผนพั ฒ นำสำมปี
(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
มติที่ประชุม -

เห็นชอบ
10
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง 1

เสียง
เสียง
เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

ครับ ขอบพระคุณ สมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงทุกท่ำน ที่ให้
ควำมเห็นชอบทัง 7 โครงกำรดังกล่ำว และขันตอนต่อไป รำยงำนเพื่อขออนุมัติต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมลำดับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชำชน หรือเรื่องอื่นๆ จะนำเสนอขอเชิญครับ เชิญคุณจริยำ สุภำคม ครับ

นำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำลฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล
ตำบลปำกนำฉวำง ดิฉันขอพูดถึงถนนสำยหลักของเรำ ซึ่งขณะนีเป็นหลุมเป็นบ่อ
ดิฉันเห็นเทศบำลของเรำพยำยำมที่ซ่อมแซม เอำยำงมะตอยไปถมหลุมบ่อ แต่ก็ยังมี
หลุมอยู่ อำจเป็นเพรำะว่ำฝนตก มีนำ ของเก่ำกับของใหม่ไม่สำมำรถที่จะสมำนกัน
ได้ ซึ่งต้องคุยกับช่ำง จะทำให้กำรถมได้ประโยชน์ ส่วนที่เป็นหลุมใหม่ก็ขอให้เร่ง
ในกำรถม เพรำะว่ำรถเวลำสวนทำงกันจะหลบหลุ ม อำจจะเกิดกำรเฉี่ยวชนกัน
แล้วฝำกด้วยว่ำเวลำถมจะเห็นถุงสีส้มกองอยู่ เพรำะฉะนันให้กำชับเวลำช่ำงไปถม
หรือให้คนงำนไปถมช่วยเก็บถุงด้วย จะได้ดูดี ไม่ใช่ว่ำคนของเทศบำลของเรำทิงขยะ
เสียเอง ขอบคุณค่ะ
/นำยวิวัฒน์...
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำเทศบำลฯ

เลิกประชุมเวลำ 15.25 น.

ขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีแล้ว
สำหรับกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันนี ก็ได้เสร็จสินไปด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนสมำชิกสภำ
คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกประชุมครับ
ลงชื่อ

สุขทวี จินดารักษ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายสุขทวี จินดารักษ์ )
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลปากนาฉวาง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ
สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม .พ.ศ. 2559 .เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร )
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

.

