
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2559 

วันศุกร$ ท่ี 15  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 เวลา 13.30น. 
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

************************* 
ผู-มาประชุม 
1. นายสุรินทร�    ปานสังข�  ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด     
2. นายจํานงค�    คุระพูล  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด     
3. นายชูศักด์ิ    ปานดํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1  
4. นายสุวิทย�    ถนอมเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
5. นางปทุมรัตน�   บัวแก+ว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
6. นายวิจักรพันธ� โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
7. นายณัฐพงศ�    บุญทองสังข� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 1 
8. นายสมเกียรติ  อักษรถึง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
9. นายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
10.นายวิทยา    เถาว�ราม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
11.นางสาวละไม   แต+มเติม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
12. นายพิเชษฐ�   ทองอนันต� สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต 2 
13. นายจิราวุธ  กรเพชร  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

ผู-เข-าร2วมประชุม 
1. นายวรรณชาติ   ยอดแก+ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
2. นายอรุณ    อินทร�จันทร� รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
3. นายเสวก  ส:งขาว  รองนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
4. นายรัฐศักด์ิ  นาคา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
5. นายวิรัช   แต+มเติม  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
6. นายวรรณรัตน� มณีโชติ  รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.3 0  น. 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน              
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล)  บัดนี้ได+ตรวจสอบแล+วสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครบองค�ประชุม 

เม่ือครบองค�ประชุมแล+ว  เชญิท:านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปBดการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2559 วันศุกร� ท่ี 18 มกราคม  2559 
เชิญท:านประธานครับ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  เรียนท:านนายกเทศมนตรี และ ผู+บริหารทุกท:าน เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล                       
(ประธานสภาฯ)    เกาะทวดพร+อมแล+วผมขอเปBดการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดสมัยสามัญ 

สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2559 วันศุกร� ท่ี 15 มกราคม  2559    เวลา ๑3.3๐ น. ณ บัดนี้ 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประชาสัมพันธ$การเป:นเจ-าภาพการจัดการแข2งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห2งชาติ ครั้งท่ี 37 ประจําป> 2559 “นครศรีธรรมราชเกมส$ 

สุรินทร�  ปานสังข�  ขอเชิญท:านปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด การจัดการแข:งขันกีฬานักเรียน 
(ประธานสภาเทศบาล)   นักศึกษาแห:งชาติ ครั้งท่ี 37 ประจําปG 2559 “นครศรีธรรมราชเกมส�” ขอเชิญครับ 
   

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได+รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา กระทรวงการ 

ท:องเท่ียวและกีฬา ให+เปKนเจ+าภาพในการจัดแข:งขันกีฬานัก เรียน  นักศึกษา
แห:งชาติ  ครั้ ง ที่  37  ประจําปG  2559 “นครศรีธ รรมราช เกมส�”  ใน
ระหว:างวัน ที่  23 – 31 มกราคม 2559  ณ สนามกีฬาในเขตพื้น ท่ี
จังหวัดนครศรีธ รรมราช   และ  จังหวัดนครศรีธ ร รมราช  ให+อ งค�กร
ปกครองส:วนท+อง ถิ่นทุกแห:ง  ทําปMายประชาสัมพันธ�ให+ประชาชนใน
พ้ืนท่ีได+ทราบ และของบประมาณเงินอุดหนุนขององค�กรปกครองส:วน
ท +อ ง ถิ ่น เ ท ศ บ า ล ตํา บ ล ท ุก แ ห :ง  ๆ  ล ะ  2 0 , 0 0 0  บ า ท    จ ึง ข อ
ประชาสัมพันธ�แจ+ง ให+ ที่ประชุมทราบ และร:วมกัน เข+าชมการแข:งขัน
เ พ่ือให+ กําลังใจนักกีฬาครับ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

1.2 ประกาศเขตการให-ความช2วยเหลือผู-ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อําเภอปากพนัง) 
สุรินทร�  ปานสังข�  ขอเชิญท:านปลัดเทศบาลชี้แจง ประกาศเขตการให+ความช:วยเหลือผู+ประสบภัยพิบัติกรณี
(ประธานสภาเทศบาล)  ฉุกเฉิน (อําเภอปากพนัง)  เชิญครับ 
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได+ประกาศเขตการให+ความช:วยเหลือผู+ประสบภัยพิบัติกรณี อําเภอ 

ปากพนัง ด+วยได+เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหลือท่ีฟRดปกคลุ:มอ:าวไทยและภาคใต+มีกําลังแรงข้ึน ทําให+บริเวณ
ดังกล:าวมีฝนตกหนักในพ้ืนท่ี  ทุกตําบลของอําเภอปากพนัง เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น.  ก:อให+เกิดความเสียหายต:อทรัพย�สิน
บ+านเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรสิ่งสาธารณประโยชน� ส:งผลให+ราษฎรได+รับผลกระทบ
เปKนวงกว+างและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล:าวยังไม:ยุติ  จึงขอแจ+งให+ท่ีประชุม
รับทราบ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 4    
                                ครั้งท่ี   1 / 2558 วันท่ี 21  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558    
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ท:านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ส:งสําเนารายงานประชุมสภา      
(ประธานสภาเทศบาล)  เทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 26   
 

/ เดือนธันวาคม... 
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  ให+สมาชิกสภาเทศบาลทุกท:านทราบแล+วนั้น ขอให+
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวดครั้งนี้แล+วว:าถูกต+องหรือไม:  ไม:ทราบว:ามีสมาชิกท:านใดจะขอ
แก+ไขเพ่ิมเติม หรือไม:  ถ+าไม:มีขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม    มติท่ีประชุมมีมติเป:นเอกฉันท$จํานวน ๑1 เสียง  งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
รับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 4  ครั้ ง ท่ี 1/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม ๒๕๕8 
ไม2เห็นชอบ ไม2มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1  ขอความเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป> พ.ศ. 2559  และกําหนด  
            สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป> พ.ศ.2560 
 

สุรินทร�  ปานสังข�   การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปG พ .ศ.2559  และ กําหนด
(ประธานสภาเทศบาล)  วันเริ่มประชุมสมัยแรก ประจําปG 2560 ขอเชิญท:านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

จิราวุธ  กรเพชร    เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล) สําหรับการกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปG 2559  และ กําหนดสมัย 

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปG พ.ศ.2560   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 24  ในปGหนึ่งให+มี
การประชุมสมัย ประชุมสามัญ สี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยประจําปGให+สภาเทศบาลกําหนด และ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให+มีกําหนดไม:เกินสามสิบวัน แต:ถ+าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต+องได+รับอนุญาต
จาก ผู+ว:าราชการจังหวัด 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ตามท่ีท:านปลัดเทศบาลได+ชี้แจงระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข+อง กําหนดการ
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุมสมัยสามัญ ประจําปG  2559  กําหนดประชุมสี่สมัยและประชุม  

สามัญสมัยหนึ่ ง ๆ ให+ กําหนดไม: เกินสามสิบวัน ขอให+ ที่ประชุมเสนอว:า
ในปG  2559 แต:ละสมัยจะเริ่ม เ มื่อใดและมี กําหนดกี่วัน  แต: เนื่องจาก 
ที ่ป ร ะ ช ุม ไ ด + กํา หน ด ส มัย ป ร ะ ช ุม  ส มัย ส ามัญ  ส มัย แ ร ก  ไ ว + ใ น ว ัน ท่ี      
1 -30  มกราคม  2558 หนึ ่ ง สมัยแล+ว  จึง เหลืออีกส ามสมัย  ขอให+
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอกําหนดประชุมสมัยสามัญท่ีเหลือต:อไปครับ  
 

วิทยา  เถาว�ราม   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  กระผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปG 2559  ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี 1 - 30  มีนาคม   2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี 1 - 30  สิงหาคม  2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     เริ่มวันท่ี 1 - 30  ธันวาคม  2559 

/สุรินทร$… 
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สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบสมาชิกท:านใดจะเสนอเปKนอย:างอ่ืนหรือไม: ถ+าไม:มีผมขอผู+รับรองด+วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  มีผู+รับรองถูกต+อง คือ นางสาวละไม แต+มเติม และ นายพิเชษฐ�  ทองอนันต�   

ผมขอสรุปกําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําปG 2559 ตามท่ีสมาชิกเสนอ ดังนี้  
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี 1 - 30  มีนาคม   2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี 1 - 30  สิงหาคม  2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     เริ่มวันท่ี 1 - 30  ธันวาคม  2559 

    ขอมติท่ีประชุมการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดสมัย 
สามัญ ประจําปG 2559  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติ จํานวน 11  เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  เห็นชอบกําหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ ประจําป>  2559  ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี 1 - 30  มีนาคม   2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี 1 - 30  สิงหาคม  2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี     เริ่มวันท่ี 1 - 30  ธันวาคม  2559 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ต2อไปกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปG พ.ศ.2560  ขอเชิญท่ี
(ประธานสภาเทศบาล)  ประชุมได+เสนอกําหนดวันประชุม ครับ 
 

สุเมธ  เสาะแสน   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)  กระผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.2560 เริ่ม 

วันท่ี 1-30 มกราคม 2560 ครับ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบสมาชิกท:านใดจะเสนอเปKนอย:างอ่ืนหรือไม: ถ+าไม:มีผมขอผู+รับรองด+วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  มีผู+รับรองถูกต+อง คือ นายชูศักด์ิ  ปานดํา  และ นายสุวิทย�   ถนอมเกิด      

ตามท่ีสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.
2560 เริ่มวันท่ี 1-30 มกราคม 2560 นั้น ผมขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติ จํานวน 11  เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  เห็นชอบกําหนดสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป> พ.ศ.2560  เริ่มวันท่ี 1 - 30 มกราคม 2560  

สุรินทร�  ปานสังข� ผมขอสรุปสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปG 2559   มี 4 สมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง เริ่มวันท่ี 1-30 มกราคม 2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  เริ่มวันท่ี 1 - 30  มีนาคม   2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  เริ่มวันท่ี 1 - 30  สิงหาคม  2559 
- สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     เริ่มวันท่ี 1 - 30  ธันวาคม  2559 
และกําหนเริ่มประชุม สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปG พ.ศ.2560
คือ เริ่มวันท่ี 1-30 มกราคม 2560 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

/3.2 ขออนุมัติ... 
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    3.2  ขออนุมัติโอนและแก-ไขเปล่ียนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ2าย 
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.2559 (กองช2าง) แผนงานเคหะและชุมชนงาน
ไฟฟM าและถนน หมวด ท่ีดินและ ส่ิงก2อสร- าง  ประเภทค2 าก2อสร- าง ส่ิ ง
สาธารณูปโภค  

 

สุรินทร�  ปานสังข�  ต:อไปขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนและแก+ไขเปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล)  งบประมาณรายจ:ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองช:าง) แผนงานเคหะ 

และชุมชนงานไฟฟMาและถนน หมวดท่ีดินและสิ่งก:อสร+าง ประเภทค:าก:อสร+างสิ่ง
สาธารณูปโภค เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียด ครับ 

 

วรรณชาติ  ยอดแก+ว   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน 
(นายกเทศมนตรี)   รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินและแก+ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ:าย ประจําปG 

งบประมาณ พ.ศ .  2559กองช: า ง  เทศบาล ตําบลเกาะทวดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว:าด+วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส:วนท+องถ่ิน  พ.ศ. 2541 
แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข+อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ:าย ในหมวดค:า
ครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก:อสร+างท่ีทําให+ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ:าย
เปKนรายการใหม:ให+เปKนอํานาจอนุมัติของสภาท+องถ่ิน และ  ข+อ 29 การแก+ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายในหมวดค:าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก:อสร+างท่ีทําให+ลักษณะ
ปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานท่ีก:อสร+างให+เปKนอํานาจอนุมัติของสภา
ผู+บริหารพิจารณาแล+วมีเหตุผลและมีความจําเปKนต+องขออนุมัติโอนและแก+ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายเนื่องจากต+องการดําเนินการแก+ไขปRญหาเส+นทางคมนาคม ซ่ึง
สภาพเดิมเปKนถนนดิน  เปKนหลุมเปKนบ:อ ทําให+ประชาชนผู+ใช+เส+นทางไม:ได+รับความสะดวก
และไม:ปลอดภัย อีกท้ังก:อนหน+านี้ในพ้ืนท่ีท้ังตําบลเกาะทวด ประสบเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน จึง
มีความจําเปKนเร:งด:วนก:อสร+างถนนให+มีเส+นทางคมนาคมท่ีถาวร สามารถใช+งานได+ทุกฤดูกาล 
ซ่ึงได+ตรวจสอบรายได+ของเทศบาลแล+ว มีรายได+ไม:เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินทุกโครงการ
ได+ ประกอบกับเพ่ือให+การลงทุนดังกล:าวมีความคุ+มค:าและประชาชนได+รับประโยชน�สูงสุด 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณและแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดท่ีดินและสิ่งก:อสร+าง 
ประเภทค:าก:อสร+างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 
1. โครงการก:อสร+างถนนภายในหมู:บ+านผิวจราจรคอมกรีตเสริมเหลก็ สายดอนหันตะวันตก 

หมู:ท่ี 1 ตําบลเกาะทวด โดยทําการก:อสร+างถนน คสล. ขนาดกว+าง 4.00 เมตร   ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม:น+อยกว:า 2,000 ตร.ม.) พร+อมไหล:
ทางหินคลุกข+างละ 0.50 เมตร และติดต้ังปMายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบท่ีทาง
ราชการกําหนด จํานวน 2 ปMาย ต้ังจ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ต้ังไว+  1,078,000.-
บาท  ขอโอนลด  เปKนเงิน    598,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณ  480,000.-บาท  
(-สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ+วน-)โดยโอนเพ่ิมใน แผนงานงบกลาง งานงบกลางหมวดงบกลาง      
ประเภทสํารองจ:าย ต้ังไว+  616,580.-บาท  ยังไม:ได+เบิกจ:าย  โอนเพ่ิม   เปKนเงิน  
598,000.-บาท รวมเปKนเงินท้ังสิ้น 1,214,580.-บาท (-หนึ่งล+านสองแสนหนึ่งหม่ืนสี่
พันห+าร+อยแปดสิบบาทถ+วน-)   

 
/และขอ... 
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และขออนุมัติแก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก:อสร+างถนนภายในหมู:บ+านผิวจราจรคอมกรีตเสริมเหลก็ สายดอนหันตะวันตก 
หมู:ท่ี 1   ตําบลเกาะทวด โดยทําการก:อสร+างถนน คสล. ขนาดกว+าง 4.00 เมตร   ยาว 
225 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม:น+อยกว:า 900 ตร.ม.) พร+อมไหล:ทาง
หินคลุกข+างละ  0.50 เมตร และติดต้ังปMายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบท่ีทางราชการ
กําหนด จํานวน 2 ปMาย ต้ังจ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ต้ังไว+  480,000.-บาท  (-สี่แสน
แปดหม่ืนบาทถ+วน-) 

2. โครงการก:อสร+างถนนภายในหมู:บ+านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็สายโรงเรียนบ+านเกาะ
น+อย หมู:ท่ี  7 ตําบลเกาะทวด  โดยทําการก:อสร+างถนน คสล. ขนาดกว+าง 4.00 เมตร                        
ยาว 4.10 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม:น+อยกว:า 1,640 ตร.ม.) พร+อม
ไหล:ทางหินคลุกข+างละ 0.50 เมตร และติดต้ังปMายประชาสัมพันธ�โครงการตามแบบท่ี
ทางราชการกําหนด จํานวน 2 ปMาย ต้ังจ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปKนเงิน  
885,000.-บาท ขอโอนลด  เปKนเงิน 436,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณ  
449,000.-บาท   (-สี่แสนสี่หม่ืนเก+าพันบาทถ+วน-)    

และขออนุมัติแก-ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 
โครงการก:อสร+างถนนภายในหมู:บ+านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็สายโรงเรียนบ+านเกาะ
น+อย หมู:ท่ี  7 ตําบลเกาะทวด  โดยทําการก:อสร+างถนน คสล. ขนาดกว+าง 4.00 เมตร                         
ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร  (หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม:น+อยกว:า 840  ตร.ม.)                      
พร+อมไหล:ทางหินคลุกข+างละ 0.50 เมตร และติดต้ังปMายประชาสัมพันธ�โครงการตาม
แบบท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 2 ปMาย ต้ังจ:ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  เปKนเงิน  
449,000.-บาท     (-สี่แสนสี่หม่ืนเก+าพันบาทถ+วน-)  

3.  โดยโอนเพ่ิมใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทสํารองจ:าย  ต้ัง
ไว+  616,580.-บาท  ยังไม:ได+เบิกจ:าย   โอนเพ่ิม   เปKนเงิน   1,034,000.-บาท  รวมเปKน
เงินท้ังสิ้น  1,650,580.-บาท  (-หนึ่งล+านหกแสนห+าหม่ืนห+าพันแปดสิบบาทถ+วน-) 

 
สุรินทร�  ปานสังข�  ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได+ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมาย การขออนุมัติโอน
(ประธานสภาเทศบาล)  เงินและแก+ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองช:าง 

ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเพ่ิมเติมบ+างครับ    
เชิญครับ   

  
วิจักรพันธุ�  โอมาก  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
(สมาชิกสภา)   ทุกท:าน กระผม นายวิจักพันธ�  โอมาก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต 1   

กระผมได+ศึกษาดูแล+ว ผมว:าเราน:าคงไว+ให+คงเดิม โดยไม:มีการแก+ไข คือ เรามีเงิน
เท:าไร ก็ทําไปเท:านั้นไม:ต+องแยกทํา เพราะการตราเทศบัญญัติได+ผ:านกระบวนการ
ต:าง ๆ อย:างรอบคอบมีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ และได+ผ:านความเห็นชอบ
ทุกกระบวนการแล+ว ผมขอเสนอให+คงให+เหมือนเดิมครับ  ผมคิดว:าความเร:งด:วน
ของชาวบ+าน คือการซ:อมแซม ถนนท่ีชํารุดสายต:าง ๆ จากฝนตกหนัก  ท้ังท่ีอยู:ใน
เทศบัญญัติและไม:อยู:ในเทศบัญญัติครับ 

/สุรินทร�... 
 



                     -7- 
 

สุรินทร� ปานสังข�   ขอเชิญท:านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

วรรณชาติ  ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทุกท:าน  
(นายกเทศมนตรี)   ในการโอนและแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายในวันนี้   

ถือเปKนความเร:งด:วนเพราะจะเห็นได+ว:าเ งินอุดหนุนท่ัวไปบางปG  เข+าไม:  
เพียงพอท่ีจะทําโครงการท่ีต้ังไว+แล+วในเทศบัญญัติ เม่ือเรามีเงินบางส:วนแล+ว เรา
น:าจะทําไปก:อน ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขของคณะรัฐมนตรีท่ีมีมาตรการ 
กระตุ+นเศรษฐกิจ ให+เร:งดําเนินการเบิกจ:ายโดยได+กําหนดให+ วิธีตกลงราคา มี
วงเงินไม:เกิน 500,000 บาท   ส:วนเรื่องซ:อมแซม หลุมบ:อ ถนนท่ีชํารุดเสียหาย 
กระผมได+ตกลงกันแล+วว:าเรามีงบประมาณเหลือจากการทําโครงการก:อสร+างถนน 
คสล. เขตละ 300,000 บาท โดยให+สมาชิกสภาเทศบาล แต:ละเขตได+พิจารณา
ความเร:งด:วนแล+วเสนอว:าจะทําสายไหนก:อนและ  กระผมได+รับการประสานว:าท่ี
ทําการปกครองอําเภอปากพนัง จะทําโครงการตําบลละ 5,000,000 ซ่ึงก็จะทํา
ซ:อมแซมถนนเช:นกันซ่ึงน:าจะมีช:วงการดําเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม 2559  
นี้ครับ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ขอเชิญ นายจํานงค�  คุระพูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต 1 ครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
  

จํานงค�  คุระพูล   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด
(สมาชิกสภา)   ทุกท:าน กระผมนายจํานง  คุระพูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต 1  

ผมเห็นด+วยกับท:านนายกเทศมนตรี  ว:าเราน:าจะโอนแก+ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ เพ่ือให+มีการดําเนินงานท่ีเร:งด:วน ตามเงินรายได+ท่ีเรามี เพ่ือให+
ชาวบ+านได+ใช+เส+นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย และสามารถใช+งานได+ทุก ๆ 
ฤดูกาลครับ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน
(ประธานสภาเทศบาล)  ใดเพ่ิมเติม ถ+าไม:มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบขออนุมัติ 

โอนและแก+ไขเปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (กองช:าง) แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟMาและถนน หมวดท่ีดิน
และสิ่งก:อสร+าง ประเภทค:าก:อสร+างสิ่งสาธารณูปโภค  

ตามโครงการฯ ท่ีได+เสนอ โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม                        มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑0  เสียง  
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง  
ไม2เห็นด-วย จํานวน 1 เสียง 
อนุมัติโอนและแก-ไขเปล่ียนแปลง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป>
งบประมาณ พ.ศ.2559 (กองช2าง) แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟMาและ
ถนน หมวดท่ีดินและส่ิงก2อสร-าง ประเภทค2าก2อสร-างส่ิงสาธารณูปโภคท่ีได-เสนอ 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4    พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน    
(ประธานสภาฯ)ใด  เพ่ิมเติมอีกหรือไม:  ถ+าไม:มีขอบคุณสมาชิกทุกท:านและขอปBดการ 

ประชุม  ณ  บัดนี้  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

    เลิกประชุมเวลา  14.45 น. 
 
 
 

  จิราวุธ  กรเพชร       สุรินทร�  ปานสังข� 
(นายจิราวุธ  กรเพชร)             (นายสุรินทร�  ปานสังข�) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
    ผู+บันทึกรายงานการประชุม           ผู+ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 
 

                     ชูศักด์ิ  ปานดํา                 ปทุมรัตน�  บัวแก+ว 
(นายชูศักด์ิ  ปานดํา)       (นางปทุมรัตน�  บัวแก+ว) 

       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑                       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๑        
                
 
                     วิทยา  เถาว�ราม                          ละไม  แต+มเติม 

(นายวิทยา  เถาว�ราม)       (นางสาวละไม  แต+มเติม) 
     สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                         สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขต ๒                      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
    
 


