
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 
วันจันทร& ท่ี 21 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น. 

ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
************************* 

ผู0มาประชุม 
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 
 

ผู0เข0าร5วมประชุม 
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  13.30  น. 

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

องค�ประชุมแล+ว  เชิญท:านประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เปBดการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2558 วันจันทร� ท่ี 21  ธนัวาคม  2558  เชิญ
ท:านประธานครับ 

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

ท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2558 วันจันทร�ท่ี 21  ธันวาคม  2558    เวลา ๑3.3๐ น.   ณ บัดนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การรักษาความสงบเรียบร0อยของประชาชน 

สุรินทร�  ปานสังข�  ขอเชิญปลัดเทศบาลได+ชี้แจงรายละเอียด ตามหนังสือท่ีว:าการอําเภอปากพนัง         
(ประธานสภาฯ)   การรักษาความสงบเรียบร+อยให+สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทราบ เชิญครับ 
 

จิราวุธ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด         
(เลขานุการสภาฯ /ปลัดเทศบาล) ด+วยอําเภอปากพนังมีหนังสือให+ดําเนินการขอความร:วมมือองค�กรปกครองส:วน 

ท+องถ่ินให+ความรู+แก:ข+าราชการ เจ+าหน+าท่ี อาสาสมัครปHองกันภัยฝHายพลเรือน และ
เครือข:ายอ่ืน ๆ  ในพ้ืนท่ีทุกเครือข:าย อาทิ หน:ายกู+ชีพกู+ภัยในพ้ืนท่ี อาสาสมัครสา
ธรารณสุขประจําหมู:บ+าน นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชน ให+ช:วยเฝHาระวัง 
สังเกตพฤติกรรมชาวต:างชาติ บุคคลแปลกหน+าหรือบุคคลซ่ึงอาจมีพฤติกรรมก:อการ
ร+าย เช:น สะพายเปHหรือถือกระเปMาหนัก สวมหมวก ใส:แว:นตา มีลักษณะการเดินทีมี
จุดมุ:งหมาย ไม:เปNนปกติต:างจากบุคคลท่ัวไป มีพิรุธ  หากพบหรือสงสัยเปNนคนร+าย
จะก:อเหตุให+แจ+งเจ+าหน+าท่ีตํารวจท่ีใกล+และสะดวกท่ีสุด จึงขอแจ+งให+สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเกาะทวดทราบ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

    1.2 รายงานผลการดําเนินงานในรอบป;งบประมาณ พ.ศ.2558 
สุรินทร�  ปานสังข�  ตามประกาศเทศบาลตําบลเกาะทวด เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงาน  
(ประธานสภาฯ)   ในรอบปOงบประมาณ  พ.ศ.2558   ด+วยรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย   
    พุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค  3 บัญญัติให+องค�กรปกครองส:วนท+องถ่ิน 

ต+องรายงานผลการดําเนินงานต:อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ    การใช+จ:าย 
และผลการดําเนินงานในรอบปOเพ่ือให+ประชาชนมีส:วนร:วมในการตรวจสอบและ
กํา กับ  กา รบริ ห ารจั ดกา รองค� ก รปกครองส: วนท+ อ ง ถ่ิน   และระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว:าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส:วนท+องถิ่น พ.ศ.
2548 ข+อ  30 (5) กําหนดให+ผู+บริหารองค�กรปกครองส:วนท+องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต:อ สภาท+องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให+ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย:างน+อยปOละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปO  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให+เปNน 

ไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550   
มาตรา  287   วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าด+วยการจัดทํา          

แผนพัฒนาองค�กรปกครองส:วนท+องถ่ิน พ.ศ.  2548  ข+อ 30  (5)    จึงขอ
เชิญ คุณวรรณชาติ  ยอดแก+ว รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การ
ใช+จ:าย  และผลการดําเนินงาน  รวมท้ัง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท+องถ่ินในรอบปOงบประมาณ  พ.ศ.2558  ให+สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดทราบ ขอ
เชิญครับ 
 

วรรณชาติ  ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด)    ตามท่ีเทศบาลตําบลเกาะทวด ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใช+จ:าย  และ 
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ผลการดําเนินงาน  รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถ่ินในรอบ
ปOงบประมาณ  พ.ศ.2558  เพ่ือให+ประชาชน      ได+มีส:วนร:วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลเกาะทวด   ดังนี้ 

      ก. วิสัยทัศน�ของเทศบาลตําบลเกาะทวด 

                             “  สังคมดี   พ้ืนท่ีน:าอยู:    ชุมชนเข+มแข็ง   แหล:งผลิตอาหารเกษตร  ” 

      ข. พันธกิจ 
     -  การพัฒนาชุมชนให+เข+มแข็ง 
    -  จัดให+มีและบํารุงรักษาเส+นทางคมนาคมทางบกและทางน้ํา 

           -  การส:งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

    -  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

    -  ส:งเสริมการมีส:วนร:วมของราษฎรในการพัฒนาท+องถ่ิน 

    -  การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    -  ส:งเสริมด+านสาธารณสุขและอนามัย 

    -  การสร+างระบบบริหารและการจัดการท่ีดี 
 

      จุดมุ5งหมาย 

    -  การคมนาคมสะดวก 

    -  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 

    -  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   ตามแนวธรรมาภิบาล 

    -  การมีส:วนร:วมของประชาชนในการพัฒนาท+องถ่ิน 

    -  ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

    -  ส:งเสริมการศึกษา   อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

    -  ประชาชนมีสุขภาพดี 

    -  ชุมชนมีความเปNนระเบียบเรียบร+อย   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  
                                   และทรัพย�สิน 

    -  ผู+ด+อยโอกาส  ผู+พิการ  ผู+สูงอายุได+รับการดูแล 

    -  ปHองกันและช:วยเหลือราษฎรท่ีประสบสาธารณภัย 

    -  ชุมชนมีความเข+มแข็งลดการแพร:ระบาดของยาเสพติด 

ค. ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตําบลเกาะทวดได0
กําหนดยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนา  ไว0  5  ยุทธศาสตร&  ดังนี้ 

     1 )  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐานแนวทางการพัฒนา 
       

1.1  พัฒนาเส+นทางคมนาคมภายในตําบลให+ได+มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย:าง
ท่ัวถึง 

1.2  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพให+ท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี 

1.3  ก:อสร+างอาคารสถานท่ี  ร:วมท้ังปรับปรุงบํารุงรักษา ซ:อมแซมอาคาร
สถานท่ี 
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     2 )  ยุทธศาสตร&การพัฒนาคนและสังคมแนวทางการพัฒนา  

2.1 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต  คุณภาพการศึกษา  และส:งเสริมให+มีจัด
การศึกษาตลอดชีวิต  และให+เข+าถึงทุกพ้ืนท่ีตามหลักคุณธรรมนํา
ความรู+ 

  2.2  พัฒนาสุขภาวะ  สาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให+ครอบคลุมท้ังด+าน
ร:างกายจิต  ปVญญา  และพัฒนาสถานท่ีอยู:อาศัย    

    2.3  รณรงค�  ปHองกันการแพร:ระบาดของยาเสพติด 

2.4  ส:งเสริมให+มีการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร+อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

2.5  ส:งเสริมการกีฬาระดับพ้ืนฐานและกีฬามวลชน  สนับสนุนให+มีสนาม
กีฬา  ลานกิจกรรมและ / หรืออุปกรณ�สําหรับการออกกําลังกายให+ครบทุก
พ้ืนท่ี 

2.6  ส:งเสริม อนุรักษ�ฟYZนฟูกิจกรรมด+านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  ภูมิปVญญาท+องถ่ิน  รวมท้ังปกปHองคุ+มครอง  บูรณะบํารุงรักษา
โบราณสถานโบราณวัตถุและศาสนาสถานอ่ืน ๆ 

2.7  สงเคราะห�  ส:งเสริมผู+ด+อยโอกาส  คนพิการ  ผู+สูงอายุ  ให+เปNนพลัง
สําคัญของชุมชน 

2.8  สร+างความเข+มแข็งให+ชุมชน   จัดบริการสังคมข้ันพ้ืนฐานแก+ปVญหา
ความเดือดร+อนให+ชุมชนอย:างท่ัวถึง  สนับสนุนการดําเนินงานของแผน
ชุมชน   กิจกรรมชุมชน  และให+ประชาชนมีบทบาทในการร:วมพัฒนา
ท+องถ่ิน 

     3 )  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา 
   

    3.1  จัดให+มีแหล:งน้ําเพ่ือการเกษตรให+ท่ัวถึงและเพียงพอ 

3.2  สนับสนุน  ส:งเสริม เพ่ือความเข+มแข็งให+แก:กลุ:มเกษตรกรรายย:อยใน
ภาคเกษตร พัฒนาให+ความรู+และเทคนิควิธีการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3  สนับสนุน  ส:งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เพ่ือ
ยกระดับรายได+ของคนในชุมชน 

           3.4  ส:งเสริมการลงทุน  การพาณิชย� ( ธุรกิจสนิค+า  OTOP ) และสนิค+าพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ
     4 )  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด0านส่ิงแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     แนวทางการพัฒนา 

4.1 ผลักดันให+มีการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน
ส:งเสริม     ให+มีมาตรการสร+างแรงจูงใจให+เกิดการลดและคัดแยกขยะ 

4.2  รณรงค�  เผยแพร:  ประชาสัมพันธ�  เพ่ือสร+างจิตสํานึกความรู+ความ
เข+าใจและสร+างค:านิยมเก่ียวกับการบริโภคท่ีพอเพียง  เพ่ือลดผลกระทบต:อ
สิ่งแวดล+อม 

4.3  ส:งเสริม  และสนับสนุนให+  เด็ก  เยาวชน  ตระหนักและรู+สึกหวง
แหนทรัพยากรในท+องถ่ินตนเอง 
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5 )  ยุทธศาสตร&การพัฒนาการบริหารงาน  การจัดการองค&การภายใต0ระบบ
ธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา 

5.1  รณรงค�สร+างกระบวนการเรียนรู+  ปลูกฝVงจิตสํานึก  ค:านิยมตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปNน
ประมุข 

5.2  เสริมสร+างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมา   
ภิบาลให+แก:เยาวชน  ประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคส:วน 

           5.3  พัฒนาการบริหารจัดการองค�กรให+มีประสิทธิภาพและโปร:งใส  
สนับสนุนให+ใช+ทรัพยากรในการบริหารอย:างคุ+มค:า มีเครื่องมือ  และอุปกรณ�
ในการปฏิบัติท่ีเหมาะสมก:อให+เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 

    5.4  พัฒนาและส:งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท+องถ่ินท่ีตอบสนองความ 

ต+องการในชุมชนภายใต+กระบวนการมีส:วนร:วมจากทุกภาคส:วน   สนับสนุน
ให+มีระบบฐานข+อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 

    5.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรปกครองส:วนท+องถ่ินอย:าง 

    สมํ่าเสมอและต:อเนื่อง 
 

        ง. การวางแผนงบประมาณ   

เทศบาลตําบลเกาะทวด ได+จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและ
แผนพัฒนา 3 ปO (พ.ศ.  2558  -  2560)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว+ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว:าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครอง
ส:วนท+องถ่ิน พ.ศ.  2548 โดยผ:านการมีส:วนร:วมของประชาชน  เช:น  การ
จัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการหมู:บ+าน/ชุมชน  เพ่ือรับฟVงปVญหา
และ ความต+องการท่ีแท+จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก:อนนํามาจัดทําโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว+ในแผนพัฒนา  3  ปO ต:อไป 

       เทศบาลตําบลเกะทวด  ได+ประกาศใช+แผนพัฒนา 3 ปO (พ.ศ. 2558  - 
2560) เม่ือวันท่ี  6  มิถุนายน  2557  โดยได+กําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา  3 ปO  (พ.ศ. 2557 -  2559)  สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร�ได+ดังนี้ 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปO ปO 2558 
เทศบาลตําบลเกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร& 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 40 37,300,000.00 31 22,530,000.00 28 18,980,000.00 

2.การพัฒนาคนและสังคม 39 4,450,580.00 40 3,710,080.00 42 18,660,080.00 

3.การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ 20 13,140,000.00 16 5,390,000.00 12 2,590,000.00 

4.การพัฒนาด+านสิ่งแวดล+อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 695,000.00 7 645,000.00 8 2,645,000.00 

5.การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการ
องค�กรภายใต+ระบบธรรมาภิบาล 

12 1,570,000.00 12 3,420,000.00 12 7,170,000.00 

รวม 119 57,155,580.00 106 35,695,080.00 102 50,045,080.0 
 
 

การจัดทํางบประมาณ 
    ผู+บริหารเทศบาลตําบลเกาะทวด  ได+ประกาศใช+เทศบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปO  พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี  29   

กันยายน  2557  โดยมีโครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ  จํานวน  66  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติ  จํานวนเงิน
ท้ังสิ้น  2222,,500500,,000000..-- บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร& โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข0อบัญญัติ 

การพัฒนาด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน 25 10,197,196.00 

การพัฒนาคนและสังคม 24 3,564,280.00 

การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ 6 353,000.00 

การพัฒนาด+านสิ่งแวดล+อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 55,000.00 

การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค�กรภายใต+ระบบธรรมาภิบาล 8 775,000.00 

รวม 66 14,944,476.00 
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รายงานโครงการที�อนุมัตงิบประมาณ ปี 2558 
เทศบาลตําบลเกาะทวด 

เทศบาลตําบลเกาะทวด หน5วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล5งท่ีมา 
งบตามข0อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 

1. โครงการซ:อมแซมถนนภายในตําบลเกาะ
ทวด 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

 602,196.00 

2. โครงการก:อสร+างถนน คสล.สาย รพช.-
หนําพะยอม-หนองก_กซง หมู:ท่ี 8 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,100,000.00 

3. โครงการก:อสร+างถนน คสล.สายบ+านฆ+อ 
ฝVaงตะวันตก หมู:ท่ี 5 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,917,000.00 

4. โครงการปรับปรุงถนนสายบ+าน             
นายอนันต� จรดหมู:ท่ี 2 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 95,000.00 

5. โครงการปรับปรุงถนนสายนาลึก - 
โศภณฯ 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 207,000.00 

6. โครงการปรับปรุงมถนนสาย หลังก่ิง         
อ. ราษฎร�ภักดี หมู:ท่ี 1 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 156,000.00 

7. โครงการปรับปรุงถนนสาย รพช.-          
หนําพะยอม-หนองก_กซง หมู:ท่ี 8 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 201,000.00 

8. โครงการปรับปรุงคันเหมืองราชดําริบ+าน
นางวาสนา-บ+านนายแกบ หมู:ท่ี 1 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 149,000.00 

9.โครงการปรับปรุงถนนสายบ+านเกาะน+อย 
- แยกบ+านนายสมบัติ -บ+านนายบุญฤทธิ์ 
มากลับ หมู:ท่ี 7 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 143,000.00 

10. โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองราช
ดําริจากสะพานบ+านนางพวงเพ็ญ จันทร�
งาม - สวนปาล�มนายประพันธ� จันทร�แดง 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 91,000.00 
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11. โครงการติดต้ัง/ซ:อมแซม/ขยายเขต
ไฟฟHาสาธารณะ 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 100,000.00 

12. โครงการซ:อมแซมระบบประปาหมู:บ+าน ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 50,000.00 

13. โครงการจัดหาปVbมสูบน้ําบาดาล(ซับเมิส
ซิเบ้ิล) 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 35,000.00 

14. โครงการก:อสร+างถนน คสล.สายดอน
หันฝVaงตะวันออก หมู:ท่ี 1 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 0.00 

15. โครงการก:อสร+างถังประปาหมู:บ+าน       
ผิวดิน 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

1,800,000.00 

16. โครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - 
ปากคลอง หมู:ท่ี 1,3,2 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 90,000.00 

17. โครงการยกระดับถนนสายบ+าน           
นายวศิลปd ช:วยไทร หมู:ท่ี 2 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.00 

18. โครงการปรับปรุงถนนสายทอนจาก
เหนือ 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 187,000.00 

19. โครงการปรับปรุงถนนสายหัวปeาขลู: - 
ดอนสําราญ 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 136,000.00 

20. โครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายบ+าน
นางสาวเดือนเพ็ญ แต+มเติม 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 190,000.00 

21. โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองน้ํา
สายนายครวญ - เกษตรพัฒนา 3 หมู:ท่ี 2 

ตําบลเกาะทวด 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 80,000.00 

22. โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองน้ํา
สายหน+าบ+านนายอําพล รอดแก+วหมู:ท่ี 3,2 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000.00 
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23. โครงการขยายเขตประปาหมู:บ+าน          
หมู:ท่ี 4 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 44,000.00 

24. โครงการปรับปรุงปHายสํานักงาน สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

25. โครงการก:อสร+างและจัดต้ังศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กประจําตําบล 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

2,474,000.00 

การพัฒนาคนและสังคม 

26. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

27. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 1,925,600.00 

28. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 810,800.00 

29. โครงการสายใยรักแห:งครอบครัวใน
พระบรมราชูปถัมภ� 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 5,000.00 

30. โครงการฝfกอบรม หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการเตรียม
ความพร+อมสู:ประชาคมอาเซียน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

31. โครงการปฐมนิเทศผู+ปกครอง สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 5,000.00 

32. โครงการสนับสนุนงบประมาณการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000.00 

33. โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท+องถ่ินหรือพ้ืนท่ีร+อยละ 50 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 134,880.00 

34.โครงการฉีดวัคซีนปHองกันโรคพิษ         
สุนัขบ+า 

สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 25,000.00 
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35. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการศูนย�
ปฏิบัติการพลังแผ:นดินเอาชนะยาเสพติด 
ทต.เกาะทวด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 10,000.00 

36. โครงการบริการประชาชนเพ่ือปHองกัน
และลดอุบัติเหตุช:วงเทศกาล 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

37. โครงการแข:งขันกีฬาตําบลเกาะทวด สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 100,000.00 

38. โครงการแข:งขันกรีฑา นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนอําเภอปากพนัง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

39. โครงการจัดงานวันสงกรานต�,วัน
ผู+สูงอายุและวันครอบครัว 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 100,000.00 

40. โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา        
แห:ผ+าข้ึนธาตุ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 10,000.00 

41. โครงการแห:หมรับรับงานเดือนสิบ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 5,000.00 

42. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู:หัว 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 2,500.00 

43. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 2,500.00 

44. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพีธีถวายบังคม 
พระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล+า
เจ+าอยู:หัว (วันปBยะมหาราช) 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 1,000.00 

45. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

46. โครงการอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู+ปeวยเอดส� สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 42,000.00 
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47. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
ตําบลเกาะทวด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 10,000.00 

48. โครงการปHองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 100,000.00 

49. โครงการจัดหาครุภัณฑ�/อุปกรณ�
สําหรับ การปHองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 25,000.00 

การพัฒนาด0านเศรษฐกิจ 

50. โครงการฝVaงท:อระบายน้ําเหมืองน้ํา
สาธารณะสายเกษตรพัฒนา 2 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 57,500.00 

51. โครงการฝVaงท:อระบายน้ําเหมืองน้ํา
สาธารณะสายเกษตรพัฒนา 3 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 57,500.00 

52. โครงการขุดลอกเหมืองน้ําสายบ+าน
เกาะจาก  นานายหวง บัวเพชร 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 65,000.00 

53. โครงการขุดลอกเหมืองราชดําริสาย
สวนนายไพโรจน� เพชรม:วง - ดอนสําราญ 
หมู:ท่ี 7 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 
 

รายได+จัดเก็บเอง 148,000.00 

54. โครงการพัฒนาและรณรงค�การใช+หญ+า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 5,000.00 

55. โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร� สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

การพัฒนาด0านส่ิงแวดล0อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

56. โครงการธนาคารขยะ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 15,000.00 

57. โครงการเพาะพันธุ�กล+าไม+ สํานักปลดั อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 
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58. โครงการท+องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค&กรภายใต0ระบบธรรมาภิบาล 

59. โครงการรณรงค�และการจัดการ
เลือกต้ังทุกระดับ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

60. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ�สํานักงาน
ต:าง ๆ ตามความ จําเปNนและเหมาะสม 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 200,000.00 

61. โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต:อการดําเนินงาน อปท. 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 25,000.00 

62. โครงการอุดหนุนศูนย�รวบรวมข+อมูล
ข:าวสารการจัดซ้ือจัดจ+างระดับตําบล/
ระดับอําเภอ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

63. โครงการเทศบาลสัญจรและจัดเวที
ประชาคมหมู:บ+านเพ่ือจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาสามปO 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 20,000.00 

64. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย�สิน 

ส:วนโยธา, กองโยธา, กองช:าง, 

กองช:างสุขาภิบาล, กองประปา, 

สํานักช:าง, สํานักการช:าง 

รายได+จัดเก็บเอง 50,000.00 

65. โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 30,000.00 

66. โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให+
บุคลากรเข+ารับการฝfกอบรม/สัมมนายัง 
หน:วยงานต:าง ๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายได+จัดเก็บเอง 400,000.00 

รวม 14,944,476.00 
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รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญา ป; 2558 
เทศบาลตําบลเกาะทวด 

เทศบาลตําบลเกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

ช่ือโครงการ คู5สัญญา วันท่ีเริ่มสัญญา 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

การพัฒนาด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 

1. โครงการซ:อมแซมถนน
ภายในตําบลเกาะทวด 

1 75/2558 30/09/2558 5 99,000.00 

  2 76/2558 30/09/2558 5 98,500.00 

  3 77/2558 30/09/2558 5 99,000.00 

  4 78/2558 30/09/2558 5 98,000.00 

  5 83/2558 30/09/2558 5 45,300.00 

2. โครงการก:อสร+างถนน คสล.
สาย รพช.-หนําพะยอม-หนอง
ก_กซง  
หมู:ท่ี 8 

1 6/2558 01/05/2558 45 1,098,000.00 

3. โครงการก:อสร+างถนน คสล.
สายบ+านฆ+อ 

ฝVaงตะวันตก หมู:ท่ี 5 

1 11/2558 18/07/2558 120 1,903,540.00 

4. โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ+านนายอนันต� จรดหมู:ท่ี 2 

1 55/2558 25/05/2558 5 92,500.00 

5. โครงการปรับปรุงมถนนสาย 
หลังก่ิง อ.ราษฎร�ภักดี หมู:ท่ี 1 

1 7/2558 01/05/2558 30 155,000.00 

6. โครงการซ:อมแซมระบบ
ประปาหมู:บ+าน 

1 24/2558 17/02/2558 5 9,000.00 

7. โครงการจัดหาปVbมสูบน้ํา
บาดาล(ซับเมิสซิเบ้ิล) 

1 709/2558 04/09/2558 5 50,000.00 

8. โครงการก:อสร+างถังประปา
หมู:บ+านผิวดิน 

1 3/2558 17/12/2557 90 1,799,000.00 

9. โครงการปรับปรุงถนนสาย
บางบูชา - ปากคลอง หมู:ท่ี 
1,3,2 

1 30/2558 24/02/2558 5 87,500.00 

10. โครงการปรับปรุงถนนสาย
หัวปeาขลู: – ดอนสําราญ 

1 5/2558 23/04/2558 30 135,000.00 
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11. โครงการบุกเบิกทาง
สาธารณะสายบ+านนางสาว
เดือนเพ็ญ แต+มเติม 

1 8/2558 01/05/2558 30 189,000.00 

12. โครงการปรับปรุงถนนคัน
เหมืองน้ําสายนายครวญ - 
เกษตรพัฒนา 3 หมู:ท่ี 2 ตําบล
เกาะทวด 

1 27/2558 23/02/2558 5 79,500.00 

13. โครงการขยายเขตประปา
หมู:บ+าน หมู:ท่ี 4 

1 74/2558 30/09/2558 5 43,000.00 

14. โครงการปรับปรุงปHาย
สํานักงาน 

1 50/2558 07/05/2558 5 30,000.00 

15. โครงการก:อสร+างและ
จัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ประจําตําบล 

1 12/2558 28/07/2558 120 2,474,000.00 

การพัฒนาคนและสังคม 

16. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก 

1 20/2558 30/12/2557 5 15,500.00 

17. โครงการจัดหาอาหาร
กลางวัน 

1 164/2558,166/2558 06/01/2558 90 480,400.00 

  2 347/2558,348/2558 23/03/2558 3 480,400.00 

  3 557/2558 09/07/2558 1 204,400.00 

  4 577/2558 14/07/2558 2 271,000.00 

  5 681/2558,682/2558 07/09/2558 2 474,400.00 

18. โครงการจัดหาอาหารเสริม
(นม) 

1 1/2558 31/10/2557 101 435,286.90 

  2 2/2558 15/05/2558 101 299,402.38 

  3 3/2558 17/09/2558 23 76,080.78 

19. โครงการฝfกอบรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในการเตรียมความ
พร+อมสู:ประชาคมอาเซียน 

1 16/2558 08/06/2558 3 29,400.00 

  2 56/2558 02/06/2558 5 
520.00 
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20. โครงการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

1 601/2558 27/07/2558 3 60,000.00 

21. โครงการสนับสนุน
งบประมาณสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท+องถ่ินหรือพ้ืนท่ีร+อยละ 50 

1 579/2558 14/07/2558 2 111,015.00 

22. โครงการบริการประชาชน
เพ่ือปHองกันและลดอุบัติเหตุ
ช:วงเทศกาล 

1 16/2558 29/12/2558 5 4,500.00 

23. โครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห:ผ+าข้ึนธาตุ 

1 249/2558 12/02/2558 2 10,000.00 

24. โครงการแห:หมรับรับงาน
เดือนสิบ 

1 733/2558 28/09/2558 2 5,000.00 

25. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู:หัว 

1 109/2558 03/12/2557 1 2,500.00 

26. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

1 619/2558 04/08/2558 2 2,500.00 

27. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพีธี
ถวายบังคม พระบรมรูป
สมเด็จพระจุลจอมเกล+า
เจ+าอยู:หัว (วันปBยะมหาราช) 

1 5/2558 16/10/2557 5 1,000.00 

28. โครงการจัดงานวันสําคัญ
ทางศาสนา 

1 31/2558 24/02/2558 5 520.00 

  2 31/2558 25/02/2558 5 560.00 

29. โครงการอุดหนุนเบ้ียยังชีพ
ผู+ปeวยเอดส� 

1 060/2558 17/11/2557 3 7,000.00 

  2 180/2558 06/01/2558 3 3,500.00 

  3 116/2558 09/12/2557 3 3,500.00 

  4 253/2558 12/02/2558 1 3,500.00 

  5 355/2558 24/03/2558 3 3,500.00 

  6 369/2558 08/04/2558 3 3,500.00 

  7 451/2558 21/05/2558 3 3,500.00 
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  8 521/2558 16/06/2558 4 3,500.00 

  9 603/2558 27/07/2558 3 3,500.00 

  10 622/2558 04/08/2558 2 3,500.00 

  11 675/2558 04/09/2558 1 3,500.00 

30. โครงการจัดหาครุภัณฑ�/
อุปกรณ�สําหรับ การปHองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1 187/2558 09/12/2557 5 21,000.00 

การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค&กรภายใต0ระบบธรรมาภิบาล 

31. โครงการอุดหนุนศูนย�
รวบรวมข+อมูลข:าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ+างระดับตําบล/
ระดับอําเภอ 

1 090/2558 03/12/2557 1 20,000.00 

32. โครงการอบรมการจัดทํา
แผนชุมชน 

1 28/2558 23/02/2558 5 2,000.00 

  2 สัญญายืมเงิน 7/2558 25/02/2558 5 12,900.00 

รวม 11,647,125.0 
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ผลการดําเนินงานโครงการประจําป;งบประมาณ 2558 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป; 2558 

เทศบาลตําบลเกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร& 

แผนการดําเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ5าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปHน งบประมาณ คิดเปHน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปHน งบประมาณ คิดเปHน 
จํานวน 
โครงกา

ร 
คิดเปHน งบประมาณ คิดเปHน 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปHน งบประมาณ คิดเปHน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปHน งบประมาณ คิดเปHน 

1.การพัฒนาด+านโครงสร+างพื้นฐาน 40.0 33.61 37,300,000.00 65.26 25.0 37.88 10,212,196.00 68.27 15.0 46.88 8,584,840.00 73.71 14.0 45.16 6,056,870.00 66.42 13.0 43.33 4,311,840.00 58.47 

2.การพัฒนาคนและสังคม 39.0 32.77 4,450,580.00 7.79 24.0 36.36 3,564,280.00 23.83 15.0 46.88 3,027,385.06 25.99 15.0 48.39 3,027,385.06 33.20 15.0 50.00 3,027,385.06 41.05 

3.การพัฒนาด+านเศรษฐกิจ 20.0 16.81 13,140,000.00 22.99 6.0 9.09 353,000.00 2.36 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.การพัฒนาด+านสิ่งแวดล+อมและทรัพยากรธรรมชาติ 8.0 6.72 695,000.00 1.22 3.0 4.55 55,000.00 0.37 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.การพัฒนาการบริหารงาน การจัดการองค�กรภายใต+
ระบบธรรมาภิบาล 

12.0 10.08 1,570,000.00 2.75 8.0 12.12 775,000.00 5.18 2.0 6.25 34,900.00 0.30 2.0 6.45 34,900.00 0.38 2.0 6.67 34,900.00 0.47 

รวม 119.0   57,155,580.00   66.0   14,959,476.00   32.0   11,647,125.06   31.0   9,119,155.06   30.0   7,374,125.06 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท:านหรือส:วนราชการต:าง ๆ ท่ีเกี่ยวข+อง สงสัยหรือมี
ความประสงค�จะเสนอความคิดเห็นหรือข+อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเกาะทวดสามารถติดต:อสอบถามข+อมูลเพ่ิมเติมได+ท่ี สํานักงานเทศบาลตําบล
เกาะทวด  หรือแจ+งผ:านผู+บริหารเทศบาลตําบลเกาะทวดทราบ  เพ่ือจะได+วางแผน
พัฒนาพร+อมท้ังปรับปรุงการดําเนินงานตอบสนองความต+องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ในระยะต:อไป จึงขอประกาศเพ่ือทราบโดยท่ัวกันครับ 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

1.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได0แถลงไว0ต5อสภาเทศบาล 
ประจําป; พ.ศ.2558 

สุรินทร�  ปานสังข�   ตามท่ี นายกเทศมนตรีได+แถลงนโยบายไว+ต:อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   
(ประธานสภาฯ)   เม่ือวันศุกร�ท่ี  25  มกราคม  2556 ซ่ึงได+กําหนดนโยบายการพัฒนาไว+ 6 ด+าน  

ประกอบด+วย 
 1.ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน   
2.  ด+านเศรษฐกิจ     

      3.  ด+านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
4.  ด+านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล+อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  ด+านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
6.  ด+านส:งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ 

เพ่ือปฏิบัติให+เปNนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห:งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก+ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน  กําหนดให+นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได+แถลงต:อสภาเทศบาลเปNนประจําทุกปO  ขอเชิญ คุณวรรณชาติ 
ยอดแก+ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได+
แถลงไว+ต:อสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
วรรณชาติ  ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) ตามท่ีข+าพเจ+า นายวรรณชาติ  ยอดแก+ว นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด ได+แถลง 

นโยบายแถลงต:อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  เม่ือวันศุกร�ท่ี  25  มกราคม  
2556 ซ่ึงได+กําหนดนโยบายการพัฒนาไว+ 6 ด+าน ประกอบด+วย 

1.  ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน   
2.  ด+านเศรษฐกิจ     

      3.  ด+านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
4.  ด+านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล+อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  ด+านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
6.  ด+านส:งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ 

เพ่ือปฏิบัติให+เปNนไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห:งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก+ไขเพ่ิมเติมถึงปVจจุบัน  กําหนดให+นายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได+แถลงต:อสภาเทศบาลเปNนประจําทุกปO จึงได+
รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปOงบประมาณ ๒๕๕7 เสร็จเรียบร+อยแล+ว โดยสรุป              
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว+ท้ังหมด ดังนี้ 
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1.นโยบายด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน 
จะยึดหลักความคุ+มค:าต:อส:วนรวม  โดยการสร+างปรับปรุงโครงสร+างท่ีมีอยู: และ
ปรับปรุงเพ่ือรองรับ การเจริญเติบโต ทางด+านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และพัฒนาให+เปNน
เทศบาลน:าอยู:โดยจะจัดให+มีความสะดวก ด+านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให+มี
คุณภาพ 

 
นโยบายด0านโครงสร0างพ้ืนฐาน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น         
15  โครงการ  

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการซ:อมแซมถนนภายในตําบลเกาะทวด 
2. โครงการก:อสร+างถนน คสล.สาย รพช.-หนําพะยอม-หนองก_กซง หมู:ท่ี 8 
3. โครงการก:อสร+างถนน คสล.สายบ+านฆ+อฝVaงตะวันตก หมู:ท่ี 5 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายบ+านนายอนันต� จรด หมู:ท่ี 2 
5. โครงการปรับปรุงมถนนสาย หลังก่ิง อ.ราษฎร�ภักดี หมู:ท่ี 1 
6. โครงการซ:อมแซมระบบประปาหมู:บ+าน 
7. โครงการจัดหาปVbมสูบน้ําบาดาล(ซับเมิสซิเบ้ิล) 
8. โครงการก:อสร+างถังประปาหมู:บ+านผิวดิน 
9. โครงการปรับปรุงถนนสายบางบูชา - ปากคลอง หมู:ท่ี 1,3,2 
10. โครงการปรับปรุงถนนสายหัวปeาขลู: – ดอนสําราญ 
11. โครงการบุกเบิกทางสาธารณะสายบ+านนางสาวเดือนเพ็ญ แต+มเติม 
12. โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองน้ําสายนายครวญ - เกษตรพัฒนา 3  
หมู:ท่ี 2 ตําบลเกาะทวด 
13. โครงการขยายเขตประปาหมู:บ+าน หมู:ท่ี 4 
14. โครงการปรับปรุงปHายสํานักงาน 
15. โครงการก:อสร+างและจัดต้ังศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 
 

439,800.00 
1,098,000.00 
1,903,540.00 

92,500.00 
155,000.00 

9,000.00 
50,000.00 

1,799,000.00 
87,500.00 

135,000.00 
189,000.00 

79,500.00 
 

43,000.00 
30,000.00 

2,474,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู5ระหว5าง
ดําเนินการ 

 

 

2.  ด0านเศรษฐกิจ 

เน+นการพัฒนา สร+างอาชีพ เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ สร+างความเข+มแข็ง
ของชุมชนบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง ชุมชนมีงานทํา มีรายได+เพียงพอต:อการดํารงชีพ 
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นโยบายด0านเศรษฐกิจ  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น 1  โครงการ  

   

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการเทศบาลสัญจรและจัดเวทีประชาคมหมู:บ+านเพ่ือจัดทํา/
ทบทวนแผนพัฒนาสามปO 

2. โครงการอบรมการเพาะเชื้อราไตรโคเดอร�ม:าแก+ปVญหาโรคพืชนาข+าว
และสวนพริก 

- 
 

- 

จัดกิจกรรมโดยไม:ใช+
งบประมาณ 

โครงการความร:วมมือ
ระหว:าง ทต.เกาะทวด
ร:วมกับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ� 

 

               3.  ด0านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 

ส:งเสริมการปลูกฝVงจิตสํานึก      ให+กับเด็กและเยาวชนและประชาชนให+เกิดความ
เชื่อม่ันในชาติ   ศาสนา   และพระมหากษัตริย�และวัฒนธรรมอย:างเปNนรูปธรรม 

                               สนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรมเพ่ือความสมานฉันท�  สร+าง     

ความสามัคคีของประชาชนในเทศบาลและเพ่ือให+เกิดสันติร:วมกันในสังคม
นโยบายด+านการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ  รวมท้ังสิน้  10  โครงการ    

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
2. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 
3. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) 
4. โครงการฝfกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ
เตรียมความพร+อมสู:ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห:ผ+าข้ึนธาตุ 
6. โครงการแห:หมรับรับงานเดือนสิบ 
7. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท            
สมเด็จพระเจ+าอยู:หัว 
8. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ+า
พระบรมราชินีนาถ 
9. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพีธีถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระ
จุลจอมเกล+าเจ+าอยู:หัว (วันปBยะมหาราช) 
10. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 

15,500.00 
1,910,600.00 

810,770.06 
29,400.00 

 
10,000.00 

5,000.00 
2,500.00 

 
2,500.00 

 
1,000.00 

 
520.00 
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4.  ด0านการสาธารณสุข  ส่ิงแวดล0อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุน     ส:งเสริมกิจกรรม    และภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.) สนับสนุนให+มีรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือการบริการแก:ประชาชนในเขตเทศบาล 
สนับสนุนให+ประชาชนมีส:วนร:วมในการอนุรักษ�  และปลูกพืชบริโภคในครอบครัว  โดย
สร+างจิตสํานึก   ตลอดจนการประชาสัมพันธ�ผ:านสื่อต:าง ๆ โดยเทศบาลเปNนผู+นําร:อง 
นโยบายด+านการสาธารณสุข  สิ่งแวดล+อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น  2  โครงการ   

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนาสุขภาพหมู:บ+าน 
2. โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท+องถ่ินหรือพ้ืนท่ีร+อยละ 50 
 

60,000.00 
111,015.00 

 

 

5.  ด0านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
สนับสนุน   ส:งเสริม   ประสานความช:วยเหลือ  การทํางานของชุมชน   วัด   โรงเรียน  
ในด+านงานบุญ   ประเพณี   และวัฒนธรรมท+องถ่ินจัดระบบให+สวัสดิการสังคมแก:
ผู+ด+อยโอกาส หรือผู+ท่ีไม:สามารถช:วยเหลือตัวเองได+ นโยบายด+านคุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น  5  โครงการ 

  

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๑. โครงการอุดหนุนเบ้ียยังชีพผู+ปeวยเอดส� 
๒. โครงการบริการประชาชนเพ่ือปHองกันและลดอุบัติเหตุช:วงเทศกาล 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ�/อุปกรณ�สําหรับ การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุวัตถุประสงค�) 
4. โครงการเบ้ียยังชีพผู+สูงอายุ 
5. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 

42,000.00 
4,500.00 

21,000.00 
 

8,043,000.00 
1,308,800.00 

 

 

6.  ด0านส5งเสริมการเมือง  การบริหาร และการบริการ 
ปรับปรุงการบริหารจัดการ   โดยนําอุปกรณ�เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีทันสมัยมา
ช:วยเพ่ิมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ+าหน+าท่ีในการ
บริการประชาชนส:งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานจ+าง
และครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  ในฐานะผู+ปฏิบัติงานให+มีความสามารถในการทดแทน
ได+อย:างสมดุล รวมท้ังการสรรหาคัดเลือกและการปรับเปลี่ยนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และเหมาะสม  มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอย:างแท+จริง 
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นโยบายด+านส:งเสริมการเมือง การบริหาร และการบริการ มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ รวมท้ังสิ้น  6  โครงการ    

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการอุดหนุนศูนย�รวบรวมข+อมูลข:าวสารการจัดซ้ือจัดจ+างระดับตําบล/
ระดับอําเภอ 
2. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ งานรัฐพิธี วันสําคัญ 
3. โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส:วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 
5. โครงการจัดหาเครื่องตัดหญ+าแบบข+อแข็ง  จํานวน 2 เครื่อง 
6. โครงการจัดหาปVbมสูบน้ําบาดาล  ซับเมิสซิเบ้ิล  จํานวน 2 เครื่อง 

20,000.00 
 

1,850.00 
27,900.00 

 
16,000.00 
17,000.00 
50,000.00 

 

  

จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกล:าวมาท้ังหมดนี้ บรรลุผลสําเร็จได+เกิด
จากความร:วมมือ ร:วมใจจากสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน+าส:วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ+าง    โดยเฉพาะอย:างยิ่งชุมชนของเรา  องค�กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ในเขตเทศบาล และเชื่อม่ันว:าจะสามารถดําเนินนโยบายต:างๆ ท่ีได+แถลง
ไว+ต:อสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ให+สําเร็จลุล:วงได+ภายใน 4 ปO อย:างแน:นอน ท้ังนี้ก็
เพ่ือท่ีจะทําให+เทศบาลตําบลเกาะทวดของเราพัฒนาสู:เปHาหมายและน:าอยู:ยิ่งข้ึนสืบไป  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  เกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
       ครั้งท่ี   2/ 2558  วันท่ี 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558   

 

สุรินทร�  ปานสังข�  ท:านเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ส:งสําเนารายงานประชุมสภา      
(ประธานสภาเทศบาล)  เทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558 วันพุธ ท่ี 26 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30น  ให+สมาชิกสภาเทศบาลทุกท:านทราบ
แล+วนั้น ขอให+สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ได+ตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งนี้แล+วว:าถูกต+องหรือไม:  ไม:ทราบว:ามีสมาชิกท:านใดจะ
ขอแก+ไขเพ่ิมเติม หรือไม:  ถ+าไม:มีขอมติท่ีประชุม โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม    มีมติเปHนเอกฉันท&จํานวน ๑1 เสียง  งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง 
รับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2/2558 วันพุธ  ท่ี 26  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 
ไม5เห็นชอบ ไม5มี 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

3.1  ขอความเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
(กองช5าง) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟOาถนน หมวดค5าครุภัณฑ& ประเภทครุภัณฑ&สํารวจ 
 

สุรินทร�  ปานสังข�   ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ:าย  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (กองช:าง) 
(ประธานสภาฯ)   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟHาถนน หมวดค:าครุภัณฑ� ประเภทครุภัณฑ�สํารวจ ขอเชิญทาง 
          ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด 
 

จิราวธุ  กรเพชร   เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว:าด+วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส:วน 

ท+องถ่ิน  พ.ศ. 2541  แก+ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2543  ข+อ  27  การโอน
เงินงบประมาณรายจ:ายในหมวดค:าครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก:อสร+างท่ีทําให+ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ:าย เปNนรายการใหม:ให+เปNนอํานาจอนุมัติของ
สภาท+องถ่ิน  และ ข+อ  29  การแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ:ายใน
หมวดค:าครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก:อสร+างท่ีทําให+ลักษณะปริมาณงาน  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก:อสร+างให+เปNนอํานาจอนุมัติของสภา ครับ 
 

วรรณชาติ ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) ผู+บริหารพิจารณาแล+วมีเหตุผลและมีความจําเปNนต+องขอความเห็นชอบการโอน 

งบประมาณและขอแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค:าครุภัณฑ�  ประเภท
ครุภัณฑ�สํารวจ  เครื่องหาพิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  1  เครื่อง  
จํานวน  25,000.-  บาท  ขอโอนลดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�สํานักงบประมาณ  
2  กันยายน  2558  จํานวน  12,500.-  บาท  คงเหลือ  12,500.-  บาท  และ
ขออนุมัติแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  ดังนี้ 

ข0อความเดิม  เครื่องหาพิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือ
จ:ายเปNนค:าจัดหาเครื่องหาพิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  1  เครื่อง  
โดยมีลักษณะเฉพาะครุภัณฑ�ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� (สํานักงบประมาณ มีนาคม 
2557)  ต้ังจ:ายจากเงินรายได+ 

ข0อความใหม5  เครื่องหาพิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือ
จ:ายเปNนค:าจัดหาเครื่องหาพิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  1  เครื่อง  
โดยมีลักษณะเฉพาะครุภัณฑ�ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� (สํานักงบประมาณ 2 
กันยายน 2558)  ต้ังจ:ายจากเงินรายได+  จํานวน  12,500.-  บาท  และมีความ
จําเปNนขอความเห็นชอบโดยต้ังจ:ายเปNนรายการใหม:ดังนี้ 
แผนงานการเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน        
หมวดค:าครุภัณฑ�  ประเภทไม+สต_าฟอลูมิเนียม  ขนาด  5  เมตร  แบบชัก  จํานวน  1  
อัน   (จัดหาตามราคาท+องตลาดเนื่องจากไม:ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ�)  
จํานวน  3,200.-  บาท  โดยขอโอนลดจากหมวดครุภัณฑ�สํารวจ  ประเภทเครื่องหา
พิกัดด+วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)  จํานวน  3,200.-  บาท  คงเหลือ  9,300.-  บาท   
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ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

สุรินทร� ปานสังข�   ตามท่ีท:านปลัดเทศบาลได+ชี้แจงระเบียบ ข+อกฎหมาย ให+ท่ีประชุมทราบแล+วนั้น 
(ประธานสภาฯ)   และนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเหตุผลโอนเงินงบประมาณรายจ:าย  รายจ:าย   

ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (กองช:าง)  แล+วนัน้ ไม:ทราบว:าท:านสมาชิกท:านใดมี
ข+อคิดเห็นและเสนอเพ่ิมเติมครับ ถ+าไม:มี ผมขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

 
 

มติท่ีประชุม มีมติ จํานวน 11  เสียง งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง   
ให0โอนเงินงบประมาณรายจ5าย  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2558 (กองช5าง) แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟOาถนน หมวดค5าครุภัณฑ& ประเภทครุภัณฑ&สํารวจ   

-ไม5อนุมัติ ไม5มี 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว: าสมาชิกสภา เทศบาล ตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่ อ ง อ่ืน         
(ประธานสภาฯ)   ใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม: 
 

วรรณชาติ  ยอดแก+ว  เรียนท:านประธานสภาเทศบาล ผู+บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
(นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด) ผมขอหารือท่ีประชุม ผมได+ศึกษาเรื่องแผงโซล:าเซลล�ท่ีใช+พลังงานแสงอาทิตย� ว:าเรา 

น:าจะมาใช+ในตําบลของเราเก่ียวกับไฟสาธารณะในตําบลในระยะแรกอาจใช+
งบประมาณมาก แต:เราสามารถใช+งานได+มากกว:า 20 ปO เราติดต้ังตามหลังคาโบสถ�วัด 
หรือ หลังคาโรงเรียนท่ีมีแสงแดด โดยขอความร:วมมือจากวัด  กับ โรงเรียนในพ้ืนท่ี
ของเราครับ และเรื่องหนึ่งผมอยากให+ท:านศึกษาเรื่องเก่ียวกับการออกเทศบัญญัติ 
น้ําหนักรถบรรทุกสินค+าท่ีเข+ามาในพ้ืนท่ี ซ่ึงทําให+ถนนได+รับเสียหายอย:างมากทุกปO เรา
จะสามารถดําเนินการอย:างไรเก่ียวกับเรื่องนี้ได+บ+างครับ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

สุรินทร�  ปานสังข�  ไม:ทราบว:าสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดท:านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ิมเติม   
(ประธานสภาฯ)   อีกหรือไม:  ถ+าไม:มีขอบคุณสมาชิกทุกท:านและขอปBดการประชุม  ณ  บัดนี้  
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

    เลิกประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 

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

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
    ผู+บันทึกรายงานการประชุม           ผู+ตรวจรายงานการประชุม 
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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                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


