
- 0 - 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 29  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
เวลา 10.00 น. 

 ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (หลังเก่า) 
ผู้มาประชุม 

1.  นายปรีชา ศรีรินทร์ ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายนิยม   สายน้้า รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายสนั่น   คชนูด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4.  นายอนันต์ พรหมปาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.  นางบุญศรี อารีย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.  นางสมศรี แก้วไกรษร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.  นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8.  นายอนุรักษ์ ทองเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
9.  นางโชคด ี หนูมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.  นายเพลินจิต อินทร์แก้ว เลขานุการการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2.  นายสมหมาย แก้วศรีนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอนุวัตร       นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรี 
2. นายกิตติ  กลิ่นพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3. นางนัยน์ปพร สิริชยานนท์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
4. นายวัชรินทร์ จงจิตร ร.ก.ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขฯ 
5. ว่าที่ ร.ต.จรวย โมสิโก ผู้อ้านวยการกองช่าง 
6.  นางกรรณิกา พิณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.  นางสาวจินตนา กุศลสุข นักจัดการงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
นายปรีชา  ศรีรินทร์ สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่และคณะผู้บริหารเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ  สมัยที่

3 ประจ้าปี 2563 ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา ผมต้องขอ
อนุญาตที่ประชุม ให้รองประธานสภาท้าหน้าที่ประธานสภาในวันนี้ 
เนื่องจากหมอได้ห้ามให้ผมงดใช้เสียงครับ ต่อไปก็จะขอน้าเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมตามล้าดับครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ การประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563 

นายนิยม  สายน้้า สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาล    
ประธานสภาเทศบาล ต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น สมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมตรงจุดไหนบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ผมถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบล   

ถ้้าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครับ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่น 
ประธานสภาเทศบาล กระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร   
นายกเทศมนตรี นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้ง   

เพ่ือทราบ  4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบล 
ถ้้าใหญ่ 



- 2 - 

 หลักการ 
ตามที่ข้าพเจ้า นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ 

ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 
ประกอบด้วยนโยบาย 7 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3.  นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
5.  นโยบายส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.  นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล     
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ 
วรรค 5  และวรรค 6  ได้ก้าหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ้าทุกปี 
บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่  4   

งบประมาณ 472,000.-บาท 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจ้าปาสามัคคี 2  หมู่ที่ 3 

งบประมาณ 484,000.-บาท 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปาสามัคคี 3 - ซอย

จ้าปาสามัคคี 5  หมู่ที่ 3 งบประมาณ 693,000.-บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทองค้าขาว    

หมู่ที่ 7  งบประมาณ 271,000.-บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง 2 หมู่ที่ 

9  งบประมาณ 694,980.-บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยบางเหล็ก 

หมู่ที่ 2  งบประมาณ 312,500.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงพร้อม 

หมู่ที่ 8  งบประมาณ 601,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 

2  งบประมาณ 290,000.-บาท 
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9. โครงการก่อสร้างลานกีฬาด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตบ้าน
ห้วยชัน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 350,000.-บาท 

10. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอทุ่งสง และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอร่อนพิบูลย์ งบประมาณ 993,647.11 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถังประปา   
หมู่ที่ 10 งบประมาณ 228,900.-บาท 

12. โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยนางพร้อม หมู่ที่ 8  
งบประมาณ 334,375.-บาท 

13. โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยบ้านนางถ้อง หมู่ที่ 8  
งบประมาณ 345,075.-บาท 

14. โครงการการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนสายไสใหญ่เหนือ - 
ถนนสายน้้าตกโยง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 179,178.89 บาท 

15. โครงการการปรับปรุงซ่อมแซมระบบปาปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสวนทุเรียน งบประมาณ 555,555.-บาท 

16. โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการดูแลระบบประปา
หมู่บ้านเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
120,000.-บาท 

17. โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภคประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 120 ,000.-
บาท 

18. โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลไฟฟ้าสาธารณะ และ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1-10 พ.ศ. 2563 งบประมาณ 120,000.-บาท 

19. โครงการซ่อมแซม หลุมบ่อถนนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
งบประมาณ 211,800.-บาท 

20. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
10 งบประมาณ 212,078.-บาท 

21. โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
193,900.-บาท 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สวาท 
- เขตเทศบาลต้าบลชะมาย หมู่ที่ 10 งบประมาณ 5,858,000.-บาท 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่
นิพนธ์ หมู่ที่ 10  งบประมาณ 882,000.-บาท 
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โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปี 2563 (จากเงิน
งบประมาณค้างจ่ายของปีก่อน) 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสันติพัฒนา 2 หมู่ที่ 3   
งบประมาณ 430,782.-บาท 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7   
งบประมาณ 427,000.-บาท 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านตาว หมู่ที่  1  
งบประมาณ 414,500.-บาท 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยถ้้าใหญ่ถ้้าพระหอ 
ซอย 1 หมู่ที่ 2  งบประมาณ 414,500.-บาท 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวอิแกะ หมู่ที่  6   
งบประมาณ 458,800.-บาท 

6. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณซอยลุงพร้อม หมู่ที่ 8  
งบประมาณ 167,490.-บาท 

7. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนบ้านเปิก หนองรังไก่เข้า
ซอยคลองเปิก ถึงบ้านประธานชุมชนคลองเปิก หมู่ที่ 1  งบประมาณ 
457,474.-บาท 

8. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนสายบนควน หมู่ที่ 10  
งบประมาณ 357,474.-บาท 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนไสสูง หมู่ที่  4  
งบประมาณ 456,000.-บาท 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังค้างคาว หมู่ที่ 4  
งบประมาณ 455,000.-บาท 

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไร่ควน สวนส้ม ซอย 1 
หมู่ที่ 8  งบประมาณ 244,000.-บาท 

12. โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนบ้านเปิก นาเพชรคงซอย
คลองเปิกถึงบ้านนางสาวหทัยทิพย์ โพธิ์มาศ หมู่ที่  1  งบประมาณ 
238,075.-บาท 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจ้าปา วังใน 
หมู่ที่ 3  งบประมาณ 461,000.-บาท 

14. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายในวัง (จุดที่ 2) หมู่
ที่ 5  งบประมาณ 413,000.-บาท 

15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตง หมู่ที่  6  
งบประมาณ 462,000.-บาท 

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในวัง หมู่ที่ 5  
งบประมาณ 463,700.-บาท 
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โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ (ลงนามสัญญาแล้ว) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายศรีนาม 

หมู่ที่ 8   งบประมาณ 348,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าค่าย 1  

หมู่ที่ 7  งบประมาณ 848,120 บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนยาง หมู่ที่ 5  

งบประมาณ 495,000 บาท 
4. โครงการวางท่อเหลี่ยมสายวังปริง หมู่ที่ 1  งบประมาณ 

418,000 บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7  

งบประมาณ 435,000.-บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้้าพระหอ - 

ช่องชก หมู่ที่ 6  งบประมาณ 645,000.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร หมู่ที่ 6  

งบประมาณ 604,000.-บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1  

งบประมาณ 496,000.-บาท 
9. โครงการปรับปรุงประปาภูเขาขนาดใหญ่ สายน้้าตกโยง หมู่ที่ 2  

งบประมาณ 424,255.-บาท 

โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ (เบิกตัดปี) 
1. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

งบประมาณ 180,830 บาท 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1. โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ้้ าใหญ่  
งบประมาณ 200,000.-บาท 

3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
ศึกษา) งบประมาณ 124,300.-บาท  

2. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) 
งบประมาณ 345,100.-บาท 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศพด. งบประมาณ 924,360.-บาท 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) สพฐ. งบประมาณ 2,627,380.-บาท 
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5. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. และ สพฐ. 
งบประมาณ 1,502,239.36.-บาท 

6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 212,087.-บาท 
7. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน 

งบประมาณ 196,500.-บาท 
8. โครงการสนับสนุนงานประเพณีเดือนสิบ งบประมาณ 

15,000.-บาท 
9. โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอ้าเภอ

ทุ่งสง งบประมาณ 65,000.-บาท 
10. โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ งบประมาณ 

4,000.-บาท 
11. โครงการอุดหนุนวัดไตรวิทยารามในการจัดงานประเพณี   

ชักพระ งบประมาณ 40,000.-บาท 
12. โครงการอุดหนุนวัดจ้าปาวนารามในการจัดงานประเพณี   

ชักพระ งบประมาณ 40,000.-บาท 
13. โครงการอุดหนุนวัดถ้้าใหญ่ในการจัดงานประเพณีชักพระ  

งบประมาณ 40,000.-บาท 
14. โครงการอุดหนุนส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอในการจัดงานประเพณี

ชักพระ  งบประมาณ 40,000.-บาท 
15. โครงการอุดหนุนวัดนาตาแย้มในการจัดงานประเพณีชักพระ  

งบประมาณ 40,000.-บาท 
โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ (เบิกตัดปี) 
1. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

น้้าพุ งบประมาณ  258,000.-บาท 

4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 
 โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1.  โครงการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน 
งบประมาณ 10,450.-บาท 

2. โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งบประมาณ 11,603,700.-บาท 
3. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 3,067,200.-บาท 
4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 100,000.-บาท 
5. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอทุ่งสง งบประมาณ 30,000.-บาท 
6. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก      

สาธารณภัย งบประมาณ 45,686.-บาท 
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5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
งบประมาณ 75,000.-บาท 

2. โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข จ้านวน 28  ชุมชน 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

3. โครงการจ้างเหมาบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 
210,801.-บาท 

4. โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข งบประมาณ 197,019.-บาท 

5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID 19) 
งบประมาณ 594,200.-บาท 

6. โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ 46,604.-บาท 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
1. โครงการจ้างก้าจัดขยะในสถานที่เอกชนหรือราชการ  

งบประมาณ 613,600.-บาท 
 2. โครงการจัดหาที่รองรับขยะในพ้ืนที่ต้าบลถ้้าใหญ่ งบประมาณ 

1,500.-บาท 
7. นโยบายด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
 โครงการที่ด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
งบประมาณ 11,925.-บาท 

2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศบาล งบประมาณ 
105,000.-บาท 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้  งบประมาณ 
34,896.-บาท 

4. โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ 
299,534.-บาท 

5. สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอ้าเภอทุ่งสง งบประมาณ 7,000.-บาท 
6. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง ผู้น้าชุมชนและ
กลุ่มองค์กรต่างๆ งบประมาณ 5,848.-บาท 
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 เหตุผล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6  ได้ก้าหนดให้
นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ้าทุกปี 

จึงได้น้ารายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบล 
ถ้้าใหญ่ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพ่ือทราบครับ 

นายนิยม  สายน้้า ตามท่ีผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบล 

ถ้้าใหญ่ สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่านรับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  ขอความเห็นชอบท้ากิจการนอกเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร 
นายกเทศมนตรี นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบท้ากิจการนอกเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
 หลักการ 

 เนื่องจากในปัจจุบันขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
และบ่อขยะของเอกชนอ้าเภอทุ่งสง ที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่น้าไปก้าจัดในแต่
ละวันประสบปัญหาเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ประกอบกับหนังสือองค์การบริหารส่วนต้าบลควนกรด ที่ นศ 74401/ว
1012 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมเรื่องบ่อขยะในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ 12 ต้าบลควนกรด แจ้งให้เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ทราบว่า บ่อขยะ
หยุดประกอบกิจการ และให้เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่น้าขยะไปก้าจัดในสถานที่
อ่ืนนอกพ้ืนที่ต้าบลควนกรด 
 ส้าหรับสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประสานไปยังเทศบาลต้าบลท่ายางเพ่ือ
ขอใช้สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากสถานที่ก้าจัดขยะดังกล่าวอยู่นอกเขต
พ้ืนที่ต้าบลถ้้าใหญ่ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 มาตรา 57 ทวิ ก้าหนดว่าเทศบาลอาจท้ากิจการ
นอกเขต เมื่อ (1) การนั้นจ้าเป็นต้องท้าและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
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ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน (2) ได้รับค้ายินยอมจาก
สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขภิบาลสภาจังหวัดหรือสภาต้าบลแห่งท้องถิ่น
เกี่ยวข้องและ (3) ได้รับอนุมัติจากรับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 เหตุผล 
เพ่ือให้เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ด้าเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 มาตรา 
57 ทวิ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่โดย
ส่วนรวม 

จึงได้น้าเสนอญัตติขอความเห็นชอบท้ากิจการนอกเขตเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ ่ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายนิยม  สายน้้า ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบท้ากิจการนอกเขตเทศบาลต้าบล 
ประธานสภาเทศบาล ถ้้าใหญ ่สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามประเด็นไหนเพิ่มเติมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ท้ากิจการนอกเขตเทศบาลต้าบล    

ถ้้าใหญ ่กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

5.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส้านักปลัด) 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร 
นายกเทศมนตรี นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่

 หลักการ 
 ตามที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น แต่ยังมีรายการบาง
รายการที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ด้าเนินการ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ้านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน และในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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รายการที่ 1 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 

ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท้างานผู้บริหาร จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวน
เงิน 22,900.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- โต๊ะ ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 200x59x76 เซนติเมตร 
- โต๊ะข้าง ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 120x52x76 เซนติเมตร 
- ตู้ลิ้นชัก ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 40x46x59 เซนติเมตร 
 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด้าเนินงาน ประเภทค่าใช้

สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล งบประมาณต้ังไว้ 
240,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
22,900.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 37,100.-บาท 

รายการที่ 2 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 

ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 
14,800.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- โซฟาตัวยาว จ้านวน 1 ตัว ขนาด ยาวxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 

188x75x80 เซนติเมตร 
- โซฟาตัวสั้น จ้านวน 2 ตัว ขนาด ยาวxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 

89x75x80 เซนติเมตร 
- โต๊ะกลาง ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 70x60x45 เซนติเมตร 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการพาติชั่น (Partition) งบประมาณต้ังไว้ 
65,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 65,600.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
14,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 50,800.-บาท 

รายการที่ 3 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 

ต้ังไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จ้านวน 2 ตัวๆ ละ 5,900.-
บาท เป็นจ้านวนเงิน 11,800.-บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน มี 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 81x69x119 เซนติเมตร  

เบาะหุ้มหนัง แบบขาเหล็ก  มีล้อ มีโช๊ค หลังสวิง (นายก) 
2. ขนาด กว้างxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 66x82x120 เซนติเมตร  

เบาะหุ้มหนัง แบบขาไม้ มีล้อ มีโช๊ค หลังสวิง (รองนายก) 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการพาติชั่น (Partition) งบประมาณต้ังไว้ 
65,600.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,800.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
11,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 39,000.-บาท 

รายการที่ 4 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ส้านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

ต้ังไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์  เป็นจ้านวนเงิน 
19,400.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 2 รายการ ดังนี ้
รายการท่ี 1 จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 7,000.-บาท 

- ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 120x120 เซนติเมตร 
- กรอบป้ายพร้อมเสาใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x3 นิ้ว  

(เหล็กกล่อง) 
- เสาสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีล้อ 4 ล้อ พร้อมตัวล็อค 
- ด้านหลังปูด้วยไม้กระดานอัด ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 

120x120 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 
- ปูทับไม้กระดานอัดด้วยผ้าก้ามะหย่ี 
- ติดกระจกบานเลื่อน 2 บาน 

รายการท่ี 2 จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 6,200.-บาท เป็นเงิน 12,400.-บาท 
- ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 120x240 เซนติเมตร 
- กรอบป้ายพร้อมเสาใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2x4 นิ้ว  

(เหล็กกล่อง) 
- เสาสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีล้อ 4 ล้อ พร้อมตัวล็อค 
- ด้านหลังปูด้วยไม้กระดานอัด ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 

120x240 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 
- ปูทับไม้กระดานอัดด้วยผ้าก้ามะหย่ี 
- ติดกระจกบานเลื่อน 2 บาน 
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โอนลด 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมาบริการบุคคล  งบประมาณต้ังไว้ 
240,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 37,100.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
7,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,100.-บาท 

2.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน รายการพาติชั่น (Partition) งบประมาณ 
ต้ังไว้ 65,500.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 39,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
12,400.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 26,600.-บาท 

เหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 4 รายการ (ส้านักปลัด) ต่อสภาเทศบาลต้าบล  
ถ้้าใหญ่เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายนิยม  สายน้้า ตามท่ีผู้บริหารได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 4 รายการ ใน

การลงมติพิจารณาให้สมาชิกสภาฯ ลงครั้งละรายการนะครับ 
รายการที่ 1 จัดซื้อโต๊ะท้างานผู้บริหาร จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 22,900.-
บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- โต๊ะ ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 200x59x76 เซนติเมตร 
- โต๊ะข้าง ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 120x52x76 เซนติเมตร 
- ตู้ลิ้นชัก ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 40x46x59 เซนติเมตร 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ 
โต๊ะท้างานผู้บริหาร  จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 22,900.-บาท (สองหมื่น
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 2 จัดซื้อชุดรับแขก จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 14,800.-บาท 
ประธานสภาเทศบาล คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- โซฟาตัวยาว จ้ านวน 1 ตัว ขนาด ยาว xลึกxสูง  ( ไม่น้อยกว่ า ) 
188x75x80 เซนติเมตร 

- โซฟา ตัวสั้ น  จ้ านวน 2 ตัว  ขนาด ยาว xลึกxสู ง  ( ไม่น้อยกว่ า ) 
89x75x80 เซนติเมตร 

- โต๊ะกลาง ขนาด ยาวxกว้างxสูง (ไม่น้อยกว่า) 70x60x45 เซนติเมตร 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ 
ชุดรับแขก จ้านวน 1 ชุด เป็นจ้านวนเงิน 14,800.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
แปดร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 3  จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จ้านวน 2 ตัวๆ ละ 5,900.-บาท รวมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เงินจ้านวน 11,800.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน มี 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. ขนาด กว้างxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 81x69x119 เซนติเมตร เบาะหุ้ม

หนัง แบบขาเหล็ก  มีล้อ มีโช๊ค หลังสวิง (นายก) 
2. ขนาด กว้างxลึกxสูง (ไม่น้อยกว่า) 66x82x120 เซนติเมตร เบาะหุ้ม

หนัง แบบขาไม้ มีล้อ มีโช๊ค หลังสวิง (รองนายก) 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้ผู้บริหาร จ้านวน 2 ตัวๆ ละ 5,900.-บาท รวมเป็นเงินจ้านวน 
11,800.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 4  จ้างท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 รายการ รวมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เงินจ้านวน 19,400.-บาท 

4.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 3,500.-บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น 7,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 120x120 เซนติเมตร 
- กรอบป้ายพร้อมเสาใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x3 นิ้ว  

(เหล็กกล่อง) 
- เสาสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีล้อ 4 ล้อ พร้อมตัวล็อค 
- ด้านหลังปูด้วยไม้กระดานอัด ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 

120x120 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 
- ปูทับไม้กระดานอัดด้วยผ้าก้ามะหย่ี 
- ติดกระจกบานเลื่อน 2 บาน 

4.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 ชุดๆ ละ 3,500.-บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น 7,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 120x240 เซนติเมตร 
- กรอบป้ายพร้อมเสาใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2x4 นิ้ว  

(เหล็กกล่อง) 
- เสาสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีล้อ 4 ล้อ พร้อมตัวล็อค 
- ด้านหลังปูด้วยไม้กระดานอัด ขนาด กว้างxยาว (ไม่น้อยกว่า) 

120x240 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร 
- ปูทับไม้กระดานอัดด้วยผ้าก้ามะหย่ี 
- ติดกระจกบานเลื่อน 2 บาน 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 
นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผม นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 4 จ้างท้า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,400.-บาท ผมขอสอบถามว่าบอร์ด
ที่จะจ้างท้านั้น ไม่ทราบว่าเอาไปไว้ใช้งานที่ไหน ส้านักงานแห่งใหม่ หรือ
ส้านักงานหลังเก่า 

นายนิยม  สายน้้า สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
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นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปขอเชิญผู้บริหารตอบ 
ประธานสภาเทศบาล ข้อซักถาม เชิญครับ 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม   
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบวาระที่ 5 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 4 จ้างท้า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 รายการ 4 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 19,400.-บาท 
ซึ่งบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ขอโอนในครั้งนี้ และจะจ้างท้าทั้งหมดนั้นใช้งานที่
ส้านักงานแห่งใหม่ ขณะนี้ยังขาดอยู่ครับและมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดหา
ให้มีครับ 

นายนิยม  สายน้้า ขอบคุณผู้บริหารส้าหรับค้าอธิบาย ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดอนุมัติ ให้ มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจ้างท้าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 รายการ 4 ชุด รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 19,400.-บาท 
กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

พัก 10 นาที เริ่มประชุมเวลา 11.15 น. 

5.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร 
นายกเทศมนตรี นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรี ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.3 ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ้านวน 6 โครงการ 

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น แต่ยังมีบางรายการท่ียัง
ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ และมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องด้าเนินการจัดหาให้มี
ขึ้น ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
จึงต้องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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รายการที่ 1 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ 9 ต้าบล   
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 461,000.-บาท  

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ 9 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

โอนลด 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก หมู่ที่ 
6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ตั้งไว้ 
1,580,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,580,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ 461,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,119,000.-บาท 

รายการที่ 2 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการขุดลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันตลิ่งพัง 
หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
541,500.-บาท  

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) 
ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วางกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม. จ้านวน 180 กล่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

โอนลด 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก หมู่ที่ 
6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ตั้งไว้ 
1,580,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,119,000.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ 541,500.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 577,500.-บาท 
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รายการที่ 3 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4 หมู่ที่ 3 ต้าบล     
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 493,700.-บาท  

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4 หมู่ที่ 3 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 2.10x2.10x4.00 
ม. จ้านวน 3 ช่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 
1 ป้าย 

โอนลด 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก หมู่ที่ 
6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ตั้งไว้ 
1,580,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 577,500.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ 493,700.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 83,800.-บาท 

รายการที่ 4 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการขยายเขตประปาจากนาตาแย้ม – เขาหน้าแดง หมู่ที่ 5 ต้าบล
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 609,299.-บาท  

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาจากนาตาแย้ม – เขาหน้าแดง   
หมู่ที่ 5 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 
100 ศก. 110 มม. PN 6 จ้านวน 268 ม. ท่อ PVC แข็ง ชนิดแหวนยาง 
ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว จ้านวน 1,905 ม. และท่อ PVC แข็ง ชนิดแหวนยาง 
ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว จ้านวน 2,120 ม.รวมระยะทาง 4,293 เมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

โอนลด 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้้าพระหอ – ช่องชก หมู่ที่ 6 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ 
1,580,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 83,800.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
83,800.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 
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2.  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 
200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ 1,265,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,265,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 325,499.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 939,501.-บาท 

รายการที่ 5 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 343,532.-บาท  

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 
ชั้น PN 6 ขนาด dia 110 มม. จ้านวน 580 เมตร ท่ออาบสังกะสี ขนาด 
dia 100 มม. จ้านวน 8 เมตร และท่อปลอกเหล็กดันลอด ขนาด dia 300 
มม. จ้านวน 9 เมตร รวมระยะทาง 597 เมตร (ตามแบบแปลนการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) 
จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

โอนลด 
1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุม งานก้าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการจ้างเหมาบริการก้าจัดขยะ งบประมาณตั้งไว้ 
1,600,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,416,266.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ 343,532.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,072,734.-บาท 

รายการที่ 6 
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทองค้าขาว-ซอยคึกฤทธิ์พัฒนา  
หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
157,556.-บาท  
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ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทองค้าขาว-ซอยคึกฤทธิ์
พัฒนา  หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 ขนาด dia 110 มม. จ้านวน 245 ม. และท่อ
ปลอกเหล็ก ขนาด dia 200 มม. จ้านวน 4 เมตร รวมระยะทาง 249 ม. 
(ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง)  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 
ป้าย 

โอนลด 
1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุม งานก้าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการจ้างเหมาบริการก้าจัดขยะ งบประมาณตั้งไว้ 
1,600,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,072,734.-บาท โอนลด
ครั้งนี้ 157,556.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 915,178.-บาท 

นายนิยม  สายน้้า ส้าหรับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 6 รายการ ของกองช่าง  

ในการลงมติพิจารณาให้สมาชิกสภาฯ ลงครั้งละรายการนะครับ 
รายการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ 9 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 461,000.-
บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ 9 
ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง หมู่ที่ 9 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 461,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 
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นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 2 โครงการขุดลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion)  
ประธานสภาเทศบาล ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณ 541,500.-บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองโยงและ
วางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วางกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00x1.00x1.00 
ม. จ้านวน 180 กล่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว 
จ้านวน 1 ป้าย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผม นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.3 ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 2 โครงการขุด
ลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 ต้าบล  
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วางกล่องเกเบี้ยน ขนาด 
1.00x1.00x1.00 ม. จ้านวน 180 กล่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบล   
ถ้้าใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย 
และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย งบประมาณ 541,500.-บาท ในการจัดท้า
โครงการผมขอให้ใส่รายละเอียดลงไปให้ชัดเจนด้วยครับ และผมขอสอบถามดังนี้ 

1. ในการวางท่อเริ่มต้นจากจุดไหนถึงจุดไหน 
2. ระยะการวางท่อเกเบี้ยนกี่เมตร 
3. ขุดลอกก่ีเมตร 
4. กว้างเท่าไร สูงเท่าไร 
5. เมื่อมีการด้าเนินการแล้วมีผลกระทบกับพื้นท่ีข้างเคียงหรือไม่ 
6. ตัวอย่างใบเสนอราคาท้าไมต้องน้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่

ใกล้เคียงเราไม่มีหรืออย่างไรครับ 
นายนิยม  สายน้้า สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้างเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปขอเชิญผู้บริหารตอบ 
ประธานสภาเทศบาล ข้อซักถาม เชิญครับ 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม   
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ในระเบียบวาระที่ 5 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 2 โครงการ
ขุดลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 7 
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ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 541,500.-
บาท ก่อนอ่ืนผมต้องขอชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงราคากลางนั้น เราใช้
ราคากลางจากชลประทานเป็นหลัก และเป็นราคากลางที่ใช้อ้างอิงกัน
โดยทั่วไป ส้าหรับในเรื่องจุดเริ่มต้น ระยะทาง การวางท่อ การขุดลอก ผม
ขออนุญาตท่านประธานให้ผู้อ้านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายนิยม  สายน้้า อนุญาต ขอเชิญผู้อ้านวยการกองช่างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
ว่าที่ ร.ต.จรวย  โมสิโก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกทุกท่าน ผม ว่าที่   
ผู้อ้านวยการกองช่าง ร.ต.จรวย โมสิโก ผู้อ้านวยการกองช่าง การขุดลอกคลองโยงและวางกล่อง

เกเบี้ยนในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นอยู่ตรงบริเวณก้าแพงของคุณโสภณซึ่งที่ผ่านมานั้น
มีปัญหาอยู่ ส่วนระยะทางในการวางท่อเกเบี้ยน 180 กล่อง (30 เมตร) และ
ขุดลอกระยะทาง 500 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ครับ 

นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม   
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ผมขออนุญาตชี้แจง

เพ่ิมเติมในเรื่องของการขุดลอกต่างๆ หลังจากนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรค
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากฝนตกเพ่ิมมากขึ้นและน้้ากัดเซาะตลิ่ง ท้าให้ทิศทางน้้า
เปลี่ยน อาจจะต้องให้แบ็คโฮมาช่วยในการขุดลอกครับ 

นายนิยม  สายน้้า ผู้บริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อซักถามเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปจะเป็น 
ประธานสภาเทศบาล การลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการขุดลอกคลองโยงและวางกล่องเกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันตลิ่งพัง   
หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
541,500.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 3 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4 หมู่ที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 493,700.-

บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4     
หมู่ที่  3 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 
2.10x2.10x4.00 ม. จ้านวน 3 ช่อง (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และ
ป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
 
 



- 22 - 

นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการวาง
ท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยจ้าปาสามัคคี 4 หมู่ที่ 3 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 493,700.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่น    
สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 4 โครงการขยายเขตประปาจากนาตาแย้ม – เขาหน้าแดง หมู่ที่  
ประธานสภาเทศบาล 5 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 

609,299.-บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาจากนาตาแย้ม – 
เขาหน้าแดง หมู่ที่ 5 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้ท่อ HDPE 100 ศก. 110 มม. PN 6 จ้านวน 268 ม. ท่อ PVC 
แข็ง ชนิดแหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว จ้านวน 1,905 ม. และท่อ 
PVC แข็ง ชนิดแหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว จ้านวน 2,120 ม.รวม
ระยะทาง 4,293 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้าย
ชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ขยายเขตประปาจากนาตาแย้ม – เขาหน้าแดง หมู่ที่ 5 ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 609,299.-บาท (หกแสน
เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 5 โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6  
ประธานสภาเทศบาล ต้าบลถ้้ าใหญ่  อ้า เภอทุ่ งสง จั งหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 

343,532.-บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายอ่าว  
อีแกะ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ 
HDPE 100 ชั้น PN 6 ขนาด dia 110 มม. จ้านวน 580 เมตร ท่ออาบ
สังกะสี ขนาด dia 100 มม. จ้านวน 8 เมตร และท่อปลอกเหล็กดันลอด 
ขนาด dia 300 มม. จ้านวน 9 เมตร รวมระยะทาง 597 เมตร (ตามแบบ
แปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6  ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 343,532.-บาท (สามแสนสี่หมื่น   
สามพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

นายนิยม  สายน้้า รายการที่ 6 โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทองค้าขาว-ซอยคึกฤทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนา หมู่ที่  7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณ 157,556.-บาท ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ้าหน่ายน้้า 
ซอยทองค้าขาว-ซอยคึกฤทธิ์พัฒนา  หมู่ที่ 7 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6 ขนาด dia 110 
มม. จ้านวน 245 ม. และท่อปลอกเหล็ก ขนาด dia 200 มม. จ้านวน 4 
เมตร รวมระยะทาง 249 ม. (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
ทุ่งสง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จ้านวน 1 ป้าย 
และป้ายชั่วคราว จ้านวน 1 ป้าย 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้าง
เชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทองค้าขาว-ซอยคึกฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 7  ต้าบล
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 157,556.-
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะหารือกับผู้บริหารบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
นางโชคดี  หนูม ี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางโชคดี หนูมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอหารือท่านประธานสภาผ่าน 
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ไปยังผู้บริหาร ส้าหรับหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 อยากจะให้ผู้บริหารช่วยเข้าไป
ดูแลหน่อย เนื่องจากมีเสียงเข้ามาว่าทางเทศบาลไม่ค่อยให้ความส้าคัญ และ
ในช่วงที่ผ่านมาฝนตกดินสไลด์ ถนนช้ารุด พัง เสียงหาย ถนนบางสายแคบ
รถไม่สามารถสวนกันได้ อยากจะให้ช่วยขยายให้กว้างขึ้นด้วยคะ 

นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายเพลินจิต อินทร์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมเห็นด้วยเกี่ยวกับ

โครงการทั้ง 6 ที่ได้มีการอนุมัติโอนไปในระเบียบวาระที่ 5 แต่ยังมีถนนที่
เป็นหินคลุกอีกหลายสายที่ช้ารุด ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปส้ารวจ
และปรับปรุงครับ 

นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมมี

เรื่องขอหารือดังนี ้
1. การร่วมมือระหว่างพ้ืนที่กับท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านกับท้องถิ่นอยากให้มี

มากกว่านี้ครับ 
2. หน้าที่ภายในเทศบาลอยากจะให้แต่ละงานหรือกองช่วยประสานกัน

ให้มากกว่านี้ 
3. เรื่องน้้าประปาบ้างครั้งมีชาวบ้านไปปิดวาล์วน้้า เมื่อเปิดวาล์วใหม่ท้า

ให้ต้องไล่ลมใหม่ตลอดสายขอให้เข้าไปดูแลด้วยครับ 
4. ม.6 และม.8 ที่ผ่านมาฝนตกหนักฝายที่ใช้ในการชะลอน้้าบางตัวที่

สามารถรื้อออกได้ ก็ขอให้เข้าไปส้ารวจดูครับเพ่ือช่วยในการไหลของน้้า 
5. ถนนสายไร่ควน – สวนส้ม ตอนฝนตกที่ผ่านมาน้้าเออขึ้นท่วมให้ผู้ใช้

เส้นทางได้รับความเดือดร้อนช่วยเข้าไปดูแลด้วยครับ 
นายนิยม  สายน้้า ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ 
ประธานสภาเทศบาล ชาวบ้าน สมาชิกท่านอื่นมีอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญผู้บริหารครับ 
นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม   
นายกเทศมนตรี นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ จากที่ท่านสมาชิก

ได้หารือเรื่องต่างๆ เข้ามานั้น ผมต้องขอบอกว่าเหมือนหมู่ที่ 3 และหมู่
ที่ 9 เราไม่ได้ทอดทิ้งนะครับ ต้องแก้ไขไปตามสภาพพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ เข้า
ไปแก้ไขช่วยเหลือ ณ เวลานั้นไม่สามารถกระท้าได้เพราะสภาพไม่
เอ้ืออ้านวย เช่นดินสไลด์  และถนนบางสายที่แคบเราไม่สามารถ
ด้าเนินการได้เนื่องจากเป็นสายที่ลาดชันมากด้านข้างมีลักษณะหน้าผา 
บางส่วนก็เกี่ยวกับพืชผลอาสิน เช่น ต้นทุเรียน ที่ได้ปลูกมาหลายปีแล้ว
ถ้าจะเข้าไปตัดของเขาก็คงจะไม่ได้ ส้าหรับปัญหาอ่ืนๆ ผมจะให้
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรีบเข้าไปส้ารวจและแก้ไขต่อไปครับ 

เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 
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     ลงชื่อ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

 
   ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม         

                 (นางบุญศรี  อารีย์)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1      

 
 ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน)        
       สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1     

 
 ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนิยม  สายน้้า) 
          รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     
 

 

หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ้าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

 

      ลงชื่อ                                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายปรีชา  ศรีรินทร์) 
           ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     

 


