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-ส ำเนำ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั งที่  1  ประจ้าปี  ๒๕๕9 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

---------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 

1. นำยวิวัฒน ์   สุคนธจร       ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      2. นำยสหัส      อินทรสุวรรณ์      รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      3. นำยสุขทวี    จินดำรักษ์               สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

4. นำงจริยำ    สุภำคม   สมำชิกสภำเทศบำล  
5. นำยวิจิตร    ชลวิจิตร   สมำชิกสภำเทศบำล 
6. นำยธีรยุทธ  น้อย          สมำชิกสภำเทศบำล 
7. นำยสุนันท์    บุญมำก   สมำชิกสภำเทศบำล 
8. นำยเชี่ยวชำญ   ชำตะรักษ์  สมำชิกสภำเทศบำล 
9. นำยด ำรงศักดิ์  สวนจันทร์  สมำชิกสภำเทศบำล 
10. นำยสมศักดิ์   โสมล         สมำชิกสภำเทศบำล 
11. นำยถำวร    ปรีชำรัตน์  สมำชิกสภำเทศบำล 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยวัชรินทร์    สุพรรณ   สมำชิกสภำเทศบำล (ลำ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำยบุญธรรม   รุ่งเรือง   นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 2. นำยธรำพงษ ์ โสมล   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 3. นำยธวชั  ร ำเพย   รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
 4. นำยมณฑล   เทวฤทธิ์   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
      5. นำยสง่ำชัย    หนูเนียม       ปลัดเทศบำล 

6. นำยจักรวส ุ ภูวสุสมบัต ิ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ  ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ            สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ ำปีพุทธศักรำช  
2559 ขณะนี มีสมำชิกสภำฯ มำลงชื่อจ ำนวน 11 ท่ำน  ถือว่ำครบองค์ประชุม 
ก่อนกำรประชุม กระผมขออ่ำนประกำศอ ำเภอฉวำง เรื่อง เรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ดังนี   

     ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง ขอเปิดประชุมสภำเทศบำล 
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่วันที่     
    16 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ
    ใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 พิจำรณำขอ      
    ควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองสะสมที่เกินอ ำนำจกำรอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
    เพ่ือขออนุมัติจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และเรื่องอ่ืนๆ ต่อสภำเทศบำลต ำบล 
    ปำกน  ำฉวำง นั น 

     อ ำเภอได้พิจำรณำแล้ว อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 26            
    แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)          
    พ.ศ. 2552 และข้อ 36 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ 
    กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
    ประกอบกับค ำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่ 3528/2559 ลงวันที่ 12 ตุลำคม 
    2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้นำยอ ำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
    นครศรีธรรมรำช ในกำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลสมัยวิสำมัญ และอนุญำต
    ขยำยเวลำประชุมสมัยวิสำมัญและสำมัญ จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำล 
    ต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2559 มีก ำหนดไม่เกิน 
    10 วัน นับตั งแต่วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2559 เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบ   
    โดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559   
    ลงชื่อ นำยวิชำญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นำยอ ำเภอฉวำง และในล ำดับต่อไปขอเชิญ 
    ท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้จุดธูปเทียน บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญครับ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -   ครับเชิญนำยบุญธรรม  รุ่งเรือง  นำยกเทศมนตรีต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ท ำหน้ำทีจุ่ดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  ขอเชิญครับ   
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
นำยกเทศมนตรีฯ  
 
           /นำยสุขทวี.... 
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นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -   เนื่องด้วยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 
เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ  เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ดังนั นจึงขอเรียนเชิญทุกท่ำนที่อยู่ในที่

ประชุมแห่งนี ได้โปรดยืนสงบนิ่ง เพื่อถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จ-        
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมร ำลึกใน         
พระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ เป็นเวลำ 9 วินำที ขอเรียนเชิญครับ 

 
---ที่ประชุมยืนสงบนิ่งเพ่ือถวำยควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ---- 

 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -   ขอบคุณครับ ในโอกำสนี ขอเรียนเชิญท่ำนประธำนสภำ ฯ ได้ด ำเนินกำรประชุม 
เลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ  ตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  1.1 เรื่อง รำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ขอเชิญท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลได้แจ้งให้ที่
    ประชุมทรำบครับ 
 
นำยสุขทวี จินดำรักษ์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำ ฯ  ท่ำนนำยกฯ ท่ำนรองนำยกฯ และท่ำนสมำชิก 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล ฯ            สภำเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน ตำมท่ีผู้บริหำรแจ้งรำยงำน        
    กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ในรอบ 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
    แผนพัฒนำได้รำยงำนผล และเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผล 
    แผนพัฒนำฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) โดยติดตำมจำกแผนพัฒนำ
    สำมปี (พ.ศ. 2559-2561) มีรำยละเอียดดังนี  
    - โครงกำรตำมแผนฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รวมจ ำนวน 114 โครงกำร 
    - โครงกำรที่เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมจ ำนวน 39 โครงกำร 
    ดังนั น โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 34.21 
    จำกข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน 

    1.  ยังมีควำมล่ำช้ำจำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่สอดคล้องกับ     
    ควำมต้องกำรพัฒนำตำมแผนที่ประชำชนต้องกำรได้ 

   2. เนื่องจำกงบประมำณของเทศบำลมีจ ำกัด  ซึ่งควรให้มีกำรจัดท ำล ำดับ  
    โครงกำรให้เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น  ไม่ควรเสนอโครงกำรมำกจนเกินไป   
    จนไม่สำมำรถกระท ำได้หมด  เมื่อโครงกำรมำกจนเกินไปแต่น ำมำด ำเนินกำร
    จริงได้น้อยจะส่งผลให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพน้อย 
    3. ควรให้ทุกฝ่ำยๆ  ได้ม ีกำรร่วมมือในกำรจัดท ำแผนฯ  กันอย่ำงจริงจ ัง      
    เพื่อจะได้รู้ถึงโครงกำรที่ต้องกำรกันอย่ำงแท้จริง  และได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป
    ตำมเป้ำหมำย ขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม     - รับทรำบ 
           /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  2.1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 

ตำมท่ีได้แจกส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุม 
สำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 ให้ท่ำน
สมำชิกไปแล้วนั น ไม่ทรำบว่ำมีสมำชิกท่ำนใดจะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงบ้ำง       
ขอเชิญเสนอครับ  

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     - เมื่อไม่มี กระผมขอมตินะครับ สมำชิกท่ำนใดเห็นชอบรับรองรำยงำน       
ประธำนสภำเทศบำลฯ  กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
    ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2559 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรอง  10 เสียง 
    -  ไม่รับรอง  - เสียง 

- งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร     -  เป็นอันว่ำที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 

2559 ด้วยคะแนน 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 

 
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร   ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่อง กำรพิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงิน 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  สะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 

นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง           - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ 
นำยกเทศมนตรีฯ   ที่เคำรพทุกท่ำน 
     หลักการ 

กำรพิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

     เหตุผล 
ตำมท่ีเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกำศใช้ไปแล้วนั น มีบำงโครงกำรที่เป็นถนนและ
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสำธำรณูปโภค ที่ยังไม่ได้จัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณดังกล่ำว ประกอบในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีฝนตกชุกมีผล
ให้ถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้วำงท่อระบำยน  ำตำมเส้นทำงที่น  ำไหล จ ำนวน 
หลำยสำย ประชำนชนในเขตพื นที่ได้รับควำมเดือดร้อนในกำรสัญจรผ่ำนไปมำ     
ไม่สะดวก ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ตลอดจนต้องแก้ไขปัญหำน  ำท่วมขัง       
สวนยำงพำรำและพืชผลทำงกำรเกษตร เป็นต้น 
        /ในกำรนี ... 
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ในกำรนี  กองช่ำงเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้ด ำเนินกำรส ำรวจตำม    
ค ำร้องที่เป็นหนังสือจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง และตรวจสอบ
โครงกำรต่ำงๆ แล้ว เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนในเขตพื นที่ให้ได้รับ
ควำมสะดวก จึงได้จัดท ำโครงกำรใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี  

งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยไสเทียม หมู่ที่ 8) ต ำบลฉวำง อ ำเภอ

ฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
โดยท ำกำรถมหินคลุก กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร         

ยำว 1,700 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 6,800 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
480,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน              
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46) 

2. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยปำกน  ำ – วังพอ หมู่ที่ 7) ต ำบลฉวำง 
อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

โดยท ำกำรถมหินคลุก กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร          
ยำว 1,350 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,400 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
490,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน (ตำม
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46) 

3. โครงกำรปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์เพ่ือระบำยน  ำท่วมขัง     
โดยกำรวำงท่อระบำยน  ำ บริเวณสวนนำยด ำรง สุธรรม หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง อ ำเภอ
ฉวำง ใช้ท่อ คสล. มอก. ชั น 3 ขนำด Ø 1.00 × 1.00 เมตร จ ำนวน 97 ท่อน , 
แผ่นพื นส ำเร็จรูป คอร. ขนำด 0.35 x 1.00 เมตร จ ำนวน 3.85 ตำรำงเมตร 
พร้อมถมหินผุหลังท่อ หนำ 0.15 เมตร จ ำนวน 30 ลูกบำศก์เมตร ตำม
รำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 282,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2562) 
เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

รวม 3 โครงกำรเป็นเงินทั งสิ น 1,252,000 บำท 
จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลัง เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เพ่ือให้

เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 
31 ตุลำคม 2559 ทั งยอดเงินสะสม และเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ดังนี  

1. ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ เป็นเงิน 2,253,841.82 บำท     
ซึ่งตำมระเบียบฯ ต้องกันเงินไว้เป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทนไว้ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ    
3 เดือน เป็นเงิน 2,508,879 บำท และกันไว้สำธำรณภัยฉุกเฉินไว้ 10% เป็นเงิน 
25 ,503.72 บำท รวมกัน ไว้ เป็น เงิน  2 ,534,382.72 บำท ติดลบ 
280,540.90 บำท จึงไม่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้ 

      /2. ยอดเงิน.... 
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2. ยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่จะขออนุมัติต่อสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้ เป็นเงิน 1,252,300.85 บำท ตำมสูตรค ำนวณ ดังนี   

เงินทุนส ำรองเงินสะสม 9,143,378.35 บำท (ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 
2559)  

งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .  2560 ตั ง ไ ว้ 
31,564,310 × 25% = 7,891,077.50 บำท คิดเป็นเงินทุนส ำรองเงินสะสม 
25% 9,143,378.35 – 7,891,077.50 บำท เป็นเงิน 1,252,300.85 บำท 
ตำมแบบวิธีคิด แจ้งทุกท่ำนทรำบแล้ว 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน       
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

ข้อ 87 ทุกวันสิ นปีงบประมำณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ ำปี ไว้ร้อยละยี่สิบห้ำของทุกปี      
เพ่ือเป็นทุนส ำรองเงินสะสม โดยที่ทุนส ำรองเงินสะสมนี ให้เพ่ิมขึ นร้อยละยี่สิบห้ำ
ของทุกปี 

กำรจ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสมจะกระท ำได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่
เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรให้ควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ำรองเงินสะสม  
เกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั น หำกมีควำมจ ำเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำจน ำยอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ำยได้โดยได้รับอนุมัติจำก    
สภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ข้อ 89 (1) 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำร ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่ เป็น        
กำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัด
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป      
หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั นเป็นอันพับ
ไป 

ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำและกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสม
ให้ค ำนึงถึงฐำนะกำรคลัง สภำพและเสถียรภำพในระยะยำว 

 
      /ครับโครงกำร... 



- 7 - 

 

ครับโครงกำรทั ง 3 โครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นอ ำนำจกำรอนุมัติของ  
สภำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม    
ข้อ 87 วรรคสำม ดังนั น จึงขอพิจำรณำอนุมัติในที่ประชุมสภำฯ ต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ครับ ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ เรื่อง ญัตติที่นำยกชี แจงดังกล่ำวข้ำงต้น  
ประธำนสภำเทศบำลฯ เป็นโครงกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในเขตพื นที่ ที่จะต้อง

แก้ไขปัญหำ โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื นฐำน สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพ่ิมเติม  
อีกหรือไม่  ขอเชิญคุณจริยำ สุภำคม ครับ 

 
นำงจริยำ สุภำคม -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง ตำมที่ท่ำนนำยกกล่ำวถึงโครงกำรถมหินคลุกและโครงกำร
ปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์ ในประเด็นของโครงกำรถมหินคลุก ทั งหมู่ที่ 7 
และหมู่ที่ 8 ดิฉันเป็นห่วงเพรำะที่ผ่ำนมำกำรถมหินคลุก ผลงำนออกมำไม่ค่อย   
เป็นที่พอใจของพ่ีน้องประชำชน ดิฉันเคยพูดมำก่อนหลำยครั ง เรื่องดินเก่ำกับดิน
ใหม่ ซึ่งมันจะสมำนกันไม่ได้ เพรำะฉะนั นจึงต้องหำวิธีที่จะให้ดินตรงนั น ที่เป็นดิน
ใหม่กับดินเก่ำสมำนกันได้ เพ่ือให้อำยุกำรใช้งำนของถนนยำวนำน ไม่สิ นเปลือง
งบประมำณ ถ้ำเรำถมแค่ผ่ำนๆ นอกจำกจะสิ นเปลืองงบประมำณแล้ว ชำวบ้ำนจะ
ได้ประโยชน์จำกตรงนั นน้อยมำก เพรำะฉะนั นดิฉันอยำกจะแสดงควำมคิดเห็นตรงที่
ว่ำให้เกรดเกลี่ยแล้วบดอัด ใช้เครื่องจักรที่เป็นระบบสั่นสะเทือน แล้ววิธีกำรเกลี่ย  
ถ้ำเรำใช้รถไถเกรดจะท ำให้ถนนแคบลง แต่ถ้ำใช้รถเกลี่ยถนนจะเป็นหลังเต่ำ 
ชำวบ้ำนจะพูดเสมอเลยว่ำถนนของพวกเรำจำกหลังเต่ำเป็นหงำยเหมือนกับคลอง 
ดิฉันอยำกให้คณะผู้บริหำรและฝ่ำยช่ำงต้องใส่ใจตรงนี  เพ่ือจะให้งบประมำณของเรำ
จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชำชนมำกที่สุด แล้วเรื่องปรับปรุงเหมือง
สำธำรณประโยชน์ที่วำงท่อ ดิฉันอยำกทรำบว่ำน  ำจำกท่อจะไหลไปไหน ท่อวำงจำก
ตรงไหนไปไหน ถ้ำหำกว่ำเป็นบ่อน  ำเสีย ในอนำคตดิฉันเป็นห่วง ถ้ำหำกปล่อยน  ำ  
ลงในสวนหรือแม่น  ำคูคลอง เรำต้องค ำนึงถึงตรงนี ด้วยค่ะ ย้อนกลับมำเรื่องถนน 
ดิฉันขอชื่นชมท่ำนนำยกที่รีบเร่งแก้ไขปัญหำ แต่กำรแก้ไขต้องก ำชับช่ำง ต้องก ำชับ
ผู้รับเหมำ ไม่ใช่ว่ำเอำเงินไปโปะแล้วประโยชน์ที่พ่ีน้องประชำชนได้น้อยที่สุด ถ้ำเป็น
อย่ำงนั นดิฉันไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ขอบคุณค่ะ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ครับ ขอขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพ่ิมเติม  
ประธำนสภำเทศบำลฯ  อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีชี แจงครับ 
 
 
 
           /นำยบุญธรรม... 
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นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง           - เรียนประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติ 
นำยกเทศมนตรีฯ   ที่เคำรพทุกท่ำน ตำมที่ท่ำน สท.จริยำ สุภำคม ได้ตั งข้อสังเกตและแนะน ำเพ่ือให้มี

  ประสิทธิภำพเ พ่ิมขึ น ผมก็ เห็นด้วย และขออนุญำตน ำเรียนว่ำวันนี  วันที่            
  25 พฤศจิกำยน 2559 ถ้ำเรำย้อนกลับไป 2 เดือนที่แล้ว จะเป็นช่วงปลำยเดือน
  กันยำยน ซึ่ งเป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงปลำยปีงบประมำณ พ .ศ.2559          
  ซึ่งคำบเกี่ยวกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้ประกำศใช้ เพรำะฉะนั น     
  กำรแก้ไขปัญหำช่วงดังกล่ำวซึ่งทุกท่ำนจะได้เห็นว่ำมีรถหกล้อของเทศบำลก็ดี    
  หรือรถหกล้อของหน่วยงำนเอกชนก็ดี ที่ไปช่วยถมให้ แล้วมีรถไถที่มีใบมีดด้ำนหน้ำ
  ไปช่วยแก้ไขเบื องต้น นั่นคือกำรแก้ไขปัญหำในกำรซ่อมแซมเบื องต้น เพ่ือให้พ่ีน้อง
  ประชำชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่ที่ได้น ำเรียนเข้ำสภำในวันนี  ตำมที่กระผมได้
  น ำเสนอไปทั ง 3 โครงกำรนั น กระผมขอให้ควำมมั่นใจแก่สภำแห่งนี ว่ำจะตรวจสอบ
  และคุมเข้มให้รัดกุมยิ่งขึ น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็นรถเกรดเดอร์ 
  หรือรถบดอัดสั่นสะเทือน และก็จะน ำเรียนเพ่ือนสมำชิกสภำทั ง 12 ท่ำน เมื่อมี 
  กำรลงด ำเนินงำนจะให้ทุกท่ำนได้มีโอกำสไปร่วมดูแล ช่วยเหลือ แนะน ำ เพ่ือให้    
  พ่ีน้องได้ใช้งบประมำณที่คุ้มค่ำที่สุด ส่วนเรื่องท่อน  ำที่น ำเรียนเมื่อสักครู่ กำรวำงท่อ
  ขอให้เพ่ือนสมำชิกหลับตำนึกถึงถนนสำยหัวสำยหนำม-โคกไม้แดง ก่อนถึงสวนยำง
  ของ อ.เสนอ ตำรมย์ เยื องกับบ้ำนพ่ีฉี ซ้ำยกับขวำตรงนั นจะเป็นเหมืองตลอด      
  เรำจะวำงท่อไปทำงทิศตะวันตกก่อน ประมำณ 95 ลูก น  ำตรงนั นก็ไหลไปคลองชด 
  จำกคลองชดก็ไหลไปออกคลองมิน ถำมว่ำท ำไมต้องท ำ ผมขอน ำเรียนว่ำต่อไป     
  ถ้ำเกิดมีกำรปล่อยน  ำเสีย เรำจะสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำน  ำเสียมำจำกที่ใด จำกโรงงำน
  หรือบ่อขยะ จะได้หำผู้รับผิดชอบได้ถูกต้องจะได้ไม่โยนควำมผิดให้กับทำงรำชกำร
  อย่ำงเดียว เป็นกำรรองรับกำรแก้ไขปัญหำในอนำคตไว้ ขอบคุณครับ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ครับ ขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพ่ิมเติม   
ประธำนสภำเทศบำลฯ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีควำมเห็น กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติแต่ละ

โครงกำรนะครับ 
งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยไสเทียม หมู่ที่ 8) ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยท ำกำรถมหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ยำว 1,700 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 6,800 ตำรำงเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
480 ,000 บำท ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุ มชน  งำนไฟฟ้ำถนน              
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560-2561 หน้ำ 46 ข้อ 26) 
 

มติที่ประชุม -  อนุมัต ิ 10  เสียง 
 -  ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
        /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร 2. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยปำกน  ำ – วังพอ) หมู่ที่ 7 ต ำบลฉวำง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยท ำกำรถมหินคลุก กว้ำง 4.00 เมตร      

หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ยำว 1,350 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,400 เมตร     
พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
งบประมำณ 490,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน    
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46 ข้อ 46) 

 
มติที่ประชุม -  อนุมัต ิ 10  เสียง 
 -  ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร 3. โครงกำรปรับปรุงเหมืองสำธำรณประโยชน์ เพ่ือระบำยน  ำท่วมขัง โดยท ำ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ กำรวำงท่อระบำยน  ำ บริเวณสวนนำยด ำรง สุธรรม หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง อ ำเภอฉวำง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช มอก. ชั น 3 ขนำด Ø 1.00 × 1.00 เมตร จ ำนวน 97 
ท่อน , แผ่นพื นส ำเร็จรูป คอร. ขนำด 0.35 x 1.00 เมตร จ ำนวน 3.85 ตำรำง
เมตร พร้อมถมหินผุหลังท่อ หนำ 0.15 เมตร จ ำนวน 30 ลูกบำศก์เมตร ตำม
รำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 282,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน (ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-
2562) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

 
มติที่ประชุม -  อนุมัต ิ 10  เสียง 
 -  ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -  ครับ เป็นอันว่ำสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง ได้อนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินทุน 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ทั ง 3 โครงกำรเป็นที่เรียบร้อย

แล้วตำมท่ีท่ำนนำยกเทศมนตรีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสม ประจ้าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกินอ้านาจการอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติ   
 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -  ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่อง กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนส ำรอง 
ประธำนสภำเทศบำลฯ เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่เกินอ ำนำจกำรอนุมัติของสภำ

ท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ญัตตินี  ขอเชิญท่ำนนำยกชี แจงครับ 
 
นำยบุญธรรม  รุ่งเรือง -  เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำร หัวหน้ำ 
นำยกเทศมนตรีฯ ส่วนรำชกำร และผู้มีเกียรติที่เคำรพทุกท่ำน 
 
        /หลักการ 
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    หลักการ 
 -  กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 ที่เกินอ ำนำจกำรอนุมัติของสภำท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด  

เหตุผล 
  ตำมท่ีเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ประกำศใช้ไปแล้วนั น มีหลำยโครงกำรที่เป็นถนนและ
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสำธำรณูปโภค ที่ยังไม่ได้จัดท ำโครงกำรบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณดังกล่ำว และมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขกำรพัฒนำ 
ประกอบในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีฝนตกชุกมีผลให้ถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อจ ำนวน
หลำยสำย รวมทั งก่อสร้ ำ งระบบประปำ ที่ ประชำชนในเขตพื นที่ ได้ รั บ            
ควำมเดือดร้อนในกำรสัญจรผ่ำนไปมำสะดวก และได้มีน  ำเพ่ืออุปโภค -บริโภค      
เป็นต้น 

  ในกำรนี กองช่ำงได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆ แล้ว 
ตำมร้องขอจำกสมำชิกสภำเทศบำลที่เป็นหนังสือ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
ประชำชนในเขตพื นที่ ให้ได้รับควำมสะดวก จึงได้จัดท ำโครงกำรขอควำมเห็นชอบ
ใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ที่เกินอ ำนำจกำรอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด จ ำนวน 7 โครงกำร ดังนี  

 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 
  1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำ

กำรถมหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะยำว      
ไม่น้อยกว่ำ 1,400 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,600 ตำรำงเมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน (ตำม
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46)  

  2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยโรงเรือ-บ้ำนป้ำแอบ (ต่อเนื่องจำกถนน
คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรเทพื น คสล. กว้ำง 4.00 เมตร       
หนำ 0.15 เมตร ยำว 210.00 เมตร หรือพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 840.00 ตำรำง
เมตร พร้อมลงไหล่ทำงหินผุ กว้ำงข้ำงละ 0.30 เมตร ตลอดควำมยำว ตำมแบบ
แปลนและรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 500,000 
บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน แผนพัฒนำสำมปี       
(พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

 
 
        /3. โครงกำร... 
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  3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยสำมแยกบ้ำนนำงประนอม     
สวนจันทร์ – บ้ำนนำยบัญชำ ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจร
ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 350.00 
เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2561) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

  4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยวัดควนสูง-หัวสะพำนด่ำนฝ้ำย 
หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 330 เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,320 
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2561) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
(ฉบับที่ 2) 

  5. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสำย หัวสะพำนพุทธฯ หมู่ที่  4 –    
ทุ่งพลี ม.3) ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.03 เมตร ยำวรวม 100 เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 400 
ตำรำงเมตร ตำมรำยละเ อียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
100 ,000 บำท ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุ มชน  งำนไฟฟ้ำถนน               
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2561 หน้ำ 46) 

  6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 โดยท ำกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบกรอง จ ำนวน    
1 ชุด ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
500 ,000 บำท  ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุ มชน  งำนไฟฟ้ำถนน               
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 39) 

  7. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำ
กำรขุด เจำะบ่อบำดำล ขนำด Ø 6” ชั น  13.5 พร้อมระบบดูดจ่ ำยน  ำ            
ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 150,000 บำท 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี          
(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

  รวม 7 โครงกำรเป็นเงินทั งสิ น 2,750,000  บำท 

  จำกกำรตรวจสอบสถำนะกำรคลัง เทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง เพ่ือให้
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 
31 ตุลำคม 2559 ทั งยอดเงินสะสม และเงินทุนส ำรองเงินสะสมประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ดังนี  

 

 

        /ยอดเงิน.... 
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  -  ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ เป็นเงิน 2,253,841.82 บำท      
ซึ่งตำมหนังสือสั่งกำรดังกล่ำวต้องกันไว้เป็นเงินเดือนคณะผู้บริหำร พนักงำน
เทศบำล และครูผู้ช่วย ไว้ล่วงหน้ำ ค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 
2,508,879 บำท และกันไว้กรณีเกิดสำธำรณภัย 10% เป็นเงิน 25,503.72 
บำท รวมเป็นเงินติดลบ 280,540.90 บำท สรุปเงินสะสมไม่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำย
ได ้

  -  ยอดเงินทุนส ำรองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้ำของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่เป็นอ ำนำจของสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
ได้อนุมัติน ำไปใช้จ่ำยได้ 1,252,300.85 บำท ตำมวิธีค ำนวณ ดังนี  

  -  เงินทุนส ำรองเงินสะสม 9,143,378.35 บำท 
  -  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2560 ตั งไว้ 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 ที่สภำเทศบำลได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้ำนี  ดังนั น คงยังเหลือเงินทุนส ำรอง    
เงินสะสม 7,891,077.50 บำท แต่ยังมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเงินส ำรองเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนประชำชนในเขต
พื นที่อีก จ ำนวน 7 โครงกำร รวมเป็นเงิน 2,750,000 บำท ดังกล่ำวตำมเสนอ 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน      
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม    
ข้อ 87 วรรคสอง ก ำหนดว่ำกำรจ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสมจะกระท ำได้ต่อเมื่อ
ยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรให้ขอควำมเห็นชอบจำก  
สภำท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ดังนั นเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบฯ 
ดังกล่ำว จึงขอควำมเห็นชอบในที่ประชุมสภำฯ เพ่ือพิจำรณำแต่ละโครงกำรต่อไป 
นะครับ 
 

นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -  ครับ ขอขอบคุณท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ เรื่องญัตติที่นำยกชี แจงดังกล่ำวข้ำงต้น 
ประธำนสภำเทศบำลฯ เป็นโครงกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ในเขตพื นที่  ที่จะต้อง

แก้ไขปัญหำโดยเฉพำะโครงสร้ำงพื นฐำน สมำชิกสภำท่ำนใด มีควำมเห็นอย่ำงไรบ้ำง 
ขอเชิญคุณด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ 

 
นำยด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน กระผมนำยด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ สมำชิก

สภำเทศบำล กระผมขอพูดในเรื่องถนนสำยหัวสะพำนด่ำนฝ้ำยจรดวัดควนสูงผมคิด
ว่ำน่ำจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตรดีกว่ำครับ เพรำะถ้ำ 4 เมตร
กำรจรำจรล ำบำกครับ ขอบคุณครับ 

 
 
        /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -  ครับ ขอขอบคุณคุณด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ ครับ เชิญคุณจริยำ สุภำคมครับ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ  
 
นำงจริยำ สุภำคม -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง ดิฉันเห็นด้วยกับคุณด ำรงศักดิ์ สวนจันทร์ค่ะ เพรำะว่ำถนน   
แอสฟัลท์ติกจะไม่ทนต่อน  ำท่วม ถ้ำเป็นถนนคอนกรีตอำยุกำรใช้งำนจะยำวนำนกว่ำ 
ขอบคุณค่ะ 

 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร  -  ครับ ขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นเพิ่มเติม   
ประธำนสภำเทศบำลฯ อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีควำมเห็น กระผมขอมติเห็นชอบแต่ละโครงกำร    

นะครับ 
  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
  
  1. โครงกำรถมหินคลุก (ถนนสำยโคกไม้แดง) หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำ

กำรถมหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะยำว       
ไม่น้อยกว่ำ 1,400 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,600 ตำรำงเมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยและบดอัดแน่น ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน               
(ตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560-2562 หน้ำ 46) 

 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
  2. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยโรงเรือ-บ้ำนป้ำแอบ (ต่อเนื่องจำกถนน

คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 7 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรเทพื น คสล. กว้ำง 4.00 เมตร         
หนำ 0.15 เมตร ยำว 210.00 เมตร หรือพื นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 840.00 
ตำรำงเมตร พร้อมลงไหล่ทำงหินผุ กว้ำงข้ำงละ 0.30 เมตร ตลอดควำมยำว     
ตำมแบบแปลนและรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
500 ,000 บำท ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุ มชน  งำนไฟฟ้ำถนน               
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ 2560-2562) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
(ฉบับที่ 2) 

 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
        /3. โครงกำร... 
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  3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยสำมแยกบ้ำนนำงประนอม     
สวนจันทร์ – บ้ำนนำยบัญชำ ลิบน้อย หมู่ที่ 6 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจร
ด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 350.00 
เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,400 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและ
รำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนนตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2561) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
  4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ฯ สำยวัดควนสูง-หัวสะพำนด่ำนฝ้ำย 

หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.04 เมตร ยำว 330 เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 1,320 
ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 
งบประมำณ 500,000 บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2561) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
(ฉบับที่ 2) 

 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 9  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  2 เสียง 
 
  5. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม (ถนนสำยหัวสะพำนพุทธฯ หมู่ที่ 4 – ทุ่งพลี 

ม.3) ต ำบลฉวำง โดยท ำกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 4.00 เมตร 
หนำ 0.03 เมตร ยำวรวม 100 เมตร หรือพื นที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำง
เมตร ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 100,000 
บำท ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2560-2561) 

 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 
 
 
 
        /6. โครงกำร... 
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  6. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 โดยท ำกำรก่อสร้ำง
ระบบประปำบำดำล ขนำดควำมจุ 12 ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบกรอง จ ำนวน     
1 ชุด ตำมแบบแปลนและรำยละเอียด ของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 
500 ,000 บำท ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุ มชน  งำนไฟฟ้ำถนน               
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 

 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 

  7. โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 8 ต ำบลฉวำง โดยท ำ
กำรขุด เจำะบ่อบำดำล ขนำด Ø 6” ชั น  13.5 พร้อมระบบดูดจ่ ำยน  ำ            
ตำมรำยละเอียดของเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง งบประมำณ 150,000 บำท 
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ตำมแผนพัฒนำสำมปี          
(พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) 

 
 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 10  เสียง 
 -  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 -  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -  ครับ ขอบพระคุณ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำงทุกท่ำน ที่ให้ 
ประธำนสภำเทศบำลฯ ควำมเห็นชอบทั ง 7 โครงกำรดังกล่ำว และขั นตอนต่อไป รำยงำนเพื่อขออนุมัติต่อ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมล ำดับ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -   สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องที่จะน ำเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้อง  
ประธำนสภำเทศบำลฯ ประชำชน หรือเรื่องอ่ืนๆ จะน ำเสนอขอเชิญครับ เชิญคุณจริยำ สุภำคม ครับ 
 
นำงจริยำ สุภำคม -  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและหัวหน้ำ 
สมำชิกสภำเทศบำลฯ ส่วนรำชกำรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน ดิฉันนำงจริยำ สุภำคม สมำชิกสภำเทศบำล

ต ำบลปำกน  ำฉวำง ดิฉันขอพูดถึงถนนสำยหลักของเรำ ซึ่งขณะนี เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ดิฉันเห็นเทศบำลของเรำพยำยำมที่ซ่อมแซม เอำยำงมะตอยไปถมหลุมบ่อ แต่ก็ยังมี
หลุมอยู่ อำจเป็นเพรำะว่ำฝนตก มีน  ำ ของเก่ำกับของใหม่ไม่สำมำรถที่จะสมำนกัน
ได้ ซึ่งต้องคุยกับช่ำง จะท ำให้กำรถมได้ประโยชน์ ส่วนที่เป็นหลุมใหม่ก็ขอให้เร่ง   
ในกำรถม เพรำะว่ำรถเวลำสวนทำงกันจะหลบหลุม อำจจะเกิดกำรเฉี่ยวชนกัน   
แล้วฝำกด้วยว่ำเวลำถมจะเห็นถุงสีส้มกองอยู่ เพรำะฉะนั นให้ก ำชับเวลำช่ำงไปถม
หรือให้คนงำนไปถมช่วยเก็บถุงด้วย จะได้ดูดี ไม่ใช่ว่ำคนของเทศบำลของเรำทิ งขยะ
เสียเอง ขอบคุณค่ะ 

 
 
        /นำยวิวัฒน์... 
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นำยวิวัฒน์  สุคนธจร -   ขอบคุณคุณจริยำ สุภำคม ครับ สมำชิกท่ำนใดมีเรื่องที่จะน ำเสนอเพ่ือแก้ไข  
ประธำนสภำเทศบำลฯ ปัญหำควำมเดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้ำไม่มีแล้ว 

ส ำหรับกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 
ประจ ำปี พ.ศ.2559 ในวันนี  ก็ได้เสร็จสิ นไปด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนสมำชิกสภำ 
คณะผู้บริหำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ขอเลิกประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลำ  15.25 น. 
 ลงชื่อ         สุขทวี จินดารักษ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
               ( นายสุขทวี จินดารักษ์ ) 
               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปากน  าฉวาง          
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที ่  30   เดือน   พฤศจิกายน        พ.ศ. 2559 

   ลงชื่อ      สุนันท์ บุญมำก      ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
            ( นำยสุนันท์ บุญมำก )   
 

ลงชื่อ        สุขทวี จินดำรักษ์      กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
             ( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ ) 
 

ลงชื่อ       สมศักดิ์  โสมล      กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
              ( นำยสมศักดิ์  โสมล ) 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน ้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย  สามัญ             . 
สมัยที ่   4     ครั งที ่   1      ประจ้าปี พ.ศ.  2559              

เม่ือวันที ่   29       เดือน   ธันวาคม      .พ.ศ.    2559        .เวลา   13.30      น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตา้บลปากน า้ฉวาง 

     (ลงชื่อ)        วิวัฒน์ สุคนธจร        
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ) 

ประธำนสภำเทศบำลต ำบลปำกน  ำฉวำง 


