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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ้าปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 

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

 ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไสใหญ่ 
ผู้มาประชุม 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายปรีชา ศรีรินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมหมาย แก้วศรีนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสวงค์  เกิดบัวทอง นายกเทศมนตรี 
2. นางสาวจินตนา  กุศลสุข นักจัดการงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
นายนิยม  สายน้้า สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่และคณะผู้บริหารเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจ้าปี 2563 ครั้งที่ 2 ผมนิยม สายน้้า รองประธานสภาเทศบาล ท้าหน้าที่
แทนประธานสภาเทศบาล ส้าหรับการประชุมครั้งนี้ ต่อไปก็จะขอน้าเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมตามล้าดับครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายนิยม  สายน้้า ส้าหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ไม่มีนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่น 
ประธานสภาเทศบาล กระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562 เพื่อ   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายอนุวัตร 
รองนายกเทศมนตรี นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 หลักการ 
  ด้วยกองการศึกษาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีความประสงค์ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ้ารุงรักษาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 258,000.-บาท ซึ่งเป็นอ้านาจอนุมัติของสภา 
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โอนเพิม่ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ้ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการ/รายการ โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่ 
อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณตั้งไว้ - บาท 
งบประมาณก่อนโอน - บาท 
โอนเพิ่ม 258,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 258,000.-บาท 

โอนลด  
กองการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบ ด้าเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
 -  ตั้ งไว้ เ พ่ือจ่ายเป็นค่า เย็บหนังสือเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุก ค่าซักฟอก 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด้าเนินคดี
ตามค้าพิพากษา ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าก้าจัด
สิ่งปฎิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัณญาณต่างๆ ฯลฯ 

งบประมาณตั้งไว้ 311,800.-บาท 
งบประมาณก่อนโอน 311,800.-บาท 
โอนลด 258,000.-บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน   53,800.-บาท 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้า
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ให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  พ.ศ. 
2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เพ่ือพิจารณา 
ต่อไปครับ 

นายนิยม  สายน้้า ตามท่ีผู้บริหารได้น้าเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 2 รายการ  สมาชิกสภาท่านใด

จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปีพ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 258,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

4.2  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กอง
การศึกษา) 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
รองนายกเทศมนตรี นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.6 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองศึกษา) โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 หลักการ 
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 

2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ้ารุงรักษาปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 258,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  
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โครงการดังกล่าวมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อไป จึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563 ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ต่อสภา
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

จึงได้เสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายนิยม  สายน้้า ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ส้าหรับ โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ   
หมู่ที่ 6 ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
258,000.-บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้างเชิญครับ 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม   
นายนิยม  สายน้้า ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้ า ใหญ่ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้กัน เงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ หมู่ที่ 6 ต้าบล
ถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 258,000.-บาท 
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จ้านวน 9 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
 งดออกเสียง  1  เสียง 

พัก 10 นาที  เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

 

 

 

4.3  ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 
เพื่อจัดตั้งวัดถ้้าพระหอ 

นายนิยม  สายน้้า เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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ประธานสภาเทศบาล  
นายสวงค์  เกิดบัวทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผม 
รองนายกเทศมนตรี นายสวงค์ เกิดบัวทอง ต้าแหน่งรองนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับ

ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า เพ่ือ
จัดตั้งวัดถ้้าพระหอ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานสภาถอนญัตติ เนื่องจาก
ขาดข้อมูลประกอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า และ
เจ้าของเรื่องคือ พระคุณเจ้าที่พักส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอติดภารกิจไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และถ้ามีการประชุมก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ครับ 
จึงขออนุญาตถอนญัตติครับ 

นายนิยม  สายน้้า สรุปว่าญัตติที่ 4.3 ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 
ประธานสภาเทศบาล พ้ืนที่ป่า เพ่ือจัดตั้งวัดถ้้าพระหอ ผู้บริหารขอถอนญัตติครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายนิยม  สายน้้า ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะหารือกับผู้บริหารบ้าง 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ผมนายธนกฤษ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ส้มเขียวหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมมี

เรื่องขอหารือดังนี ้
  1.  ช่วงนี้ฝนตกหนักถนนบางสายไฟฟ้าดับและดับตลอดสาย เช่น 

สายวังปริง ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปด้าเนินการ ขอฝาก
ผู้บริหารด้วยครับ 

  2.  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ช้ารุดบางสาย ตอนนี้มี
ชาวบ้านซ่อมแซมเองโดยการน้าปูนซีเมนต์เข้าไปถม ซึ่งดูแล้วไม่สวยงามขอให้
ทางเทศบาลช่วยจัดซื้อแอสฟัลท์ติกชนิดถุงเข้าไปซ่อมแซมด้วยครับ 

นายนิยม  สายน้้า ท่านอ่ืนมีอีกไม่ครับที่จะฝากให้ผู้บริหารช่วยเข้าไปดูแลแก้ไขไขปัญหา ถ้าไม่มี 
ส้าหรับวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มาร่วม 

ประธานสภา ประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
และขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 เพียงเท่านี้ครับ  

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นายเพลินจิต  อินทร์แก้ว) 
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            เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

 
   ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม         

                 (นางบุญศรี  อารีย์)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1      

 
 ลงชื่อ                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน)        
       สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลเขต 1     

 
 ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายนิยม  สายน้้า) 
          รองประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     
 

 

หมายเหตุ: ที่ประชุมสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 29 กันยายน  2563 ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ประจ้าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2563 

 

      ลงชื่อ                                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายนิยม  สายน้้า) 
     รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 
         ประธานสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่     

 


