
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2558 
วันจันทร์ท่ี  5  มกราคม  พ.ศ.  2558  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
……………………………. 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร์   คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์   คุ้มกุมาร 
2. นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ  โชติพันธ์ 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง   สุวรรณ 
5. นายประสงค ์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์   นาคราช 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ   แสนโยชน์ 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ   สุวรรณ 
8. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์   สินภิบาล 
9. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ   คงนุกูล 

10. นายเสถียร   ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร   ชักแสง 
11. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ เอี่ยม   รัสมโน 
12. นายฟื้น   ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน   ยอดนารี 
13. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. - - - 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

-ส าเนา- 
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คณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรี พยงค์  สงวนถ้อย 
2. นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี โชติ  สัจจมาศ 
3. นายอนัน  ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี อนัน  ศิริวรรณ์ 
4. นายกฤษฎา  นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี กฤษฎา  นาคเนตร 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี - 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 
2. นางบุญเรียง    พรหมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ บุญเรียง    พรหมมาศ 
3. นายกนกพล   ถาวรสาร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ กนกพล   ถาวรสาร 
4. นางวรรณดี    พวงจันทร์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายฯ วรรณดี    พวงจันทร์ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
เริ่มประชุมเวลา   10.00   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี ้

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ -  เทศบาลต าบลนาสารได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.  2557 – 2559)  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม  เมื่อวันที่  11  
ธันวาคม  2557  และขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลทราบตามเอกสาร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ   -  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2557  
    เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2557 

ที่ประชุม    รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาฯ    5.1  พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพาน 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายคันนาราม – ถนนรถไฟ  หมู่ที่  5  และหมู่ท่ี 4   
    เป็นเงิน  1,395,000.- บาท ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ รายงานยอดเงิน 
    สะสมคงเหลือของเทศบาลต าบลนาสาร 

เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน 

     ตามเอกสารที่ท่านได้รับ ซึ่งแสดงรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้ 
    จ่ายเงินสะสม  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  2557  จะเห็นได้ว่ายอดเงินสะสม ณ  
    วันที่  30  กันยายน  2557  ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงิน   
    15,156,4707.54  บาท  สามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์หนังสือ  
    กระทรวงมหาดไทย เป็นจ านวนเงิน  13,790,301.06  บาท  (สิบสามล้าน  
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    เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามร้อยหนึ่งบาทหกสตางค์)  และในรายละเอียดแสดงงบ 
    การเงินฉบับที่  2  เทศบาลท าส ารองไว้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังปรากฏ 
    ตามเอกสารที่ท่านได้รับ ซึ่งยอดเงินที่คิดค านวณแล้ว ยอดที่สามารถใช้ได้อย่าง 
    ปลอดภัย  100%  จะอยู่ที่  3,895,150  บาท หากทุกท่านดูจ านวนโครงการ
    ทั้ง  3  โครงการ  จะมียอดเงินเกินที่เทศบาลกันไว้ประมาณ  948,850.-  บาท 
    แต่ไม่เกินจาก  13,790,30.06  บาท  ซ่ึงยังมีความปลอดภัยในสถานะการเงิน
    การคลังอยู่ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ    ท่านเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดของเงินสะสม ให้กับท่าน 
    สมาชิกได้ทราบแล้ว ต่อไปก็ขอให้ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอ 
    อนุมัติ 

นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ          นาสารทุกท่าน 
     กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง 
    เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีต
    เสริมเหล็กถนนสายวัดคันนาราม – ถนนรถไฟ  เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มี 
    ประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากและจากท่ีผ่านมาเกิดฝนตกติดต่อกันเป็น 
    เวลานานท าให้น้ ากัดเซาะคอสะพานได้รับความเสียหายมากยิ่งข้ึน จึงต้องได้รับ 
    การซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยรีบด่วนก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา และ 
    ในวันนี้กระผมขออนุมัติโครงการ เพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
    สายคันนาราม-ถนนรถไป หมู่ที่  5  และหมู่ท่ี  4 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

    1.  โครงการ   ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน    สายคันนาราม-
             ถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 4 

         หลักการและเหตุผล 
    หลักการ  
    ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคันนาราม – ถนน

    รถไฟ หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 
    เมตร ชนิดแบบไม่มีทางเท้า (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    นครศรีธรรมราช) 

    สภาพเดิม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคันนาราม – ถนน
    รถไฟ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 16 เมตร ทางเท้ากว้างข้าง
    ละ 0.50 เมตร เป็นที่สัญจรไปมาของประชาชน ในหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 
    ต าบลนาสาร   อ าเภอพระพรหม เกิดการช ารุด เสียหาย และไม่มีความ 
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   มั่นคงแข็งแรงพอที่จะใช้การได้ตามปกติ โดยจะท าการรื้อถอนแล้วท าการ
    ก่อสร้างสะพานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคันนาราม – 
    ถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
    18.00 เมตร ชนิดแบบไม่มีทางเท้า (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

     เหตุผล 

    1  เทศบาลต าบลนาสาร ได้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ล าดับที่ 3.2  หน้า 72 ค่าที่ดินและ
    สิ่งก่อสร้าง ข้อ 3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้ง
    ไว้ 1,000,000.-บาทปัจจุบันมีเงินคงเหลือเป็นเงิน  811 ,000.-บาท 
    (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และยังมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายใน
    ปีงบประมาณ 2558 และสะพานไม่สามารถซ่อมแซมได้ เพราะเกิดการ 

   ช ารุดเสียหายมาก ถ้าด าเนินการซ่อมแซมจะไม่คุ้มค่า ตามบันทึกข้อความ 
    ที่ นศ. 56403/359  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2557 เรื่องรายงาน
    ผลการตรวจสอบสะพานที่ช ารุด 

    2  ไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายได้ เนื่องจาก  
    งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ตั้งไว้ใช้จ่ายเพียงพอส าหรับแต่ละ
    รายการ ซึ่งงบประมาณจ ากัด อีกท้ังการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม 
    เหล็กเป็นการด าเนินการเร่งด่วนและใช้งบประมาณสูง 

    3  ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากมีเงิน
    รายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เข้ามาไม่เกินประมาณการที่ตั้งรับไว้ จึงไม่ 
    สามารถจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ 

    4  เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก ท าให้สะพานช ารุด  
    เสียหาย และไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะใช้การได้ตามปกติเพ่ือบรรเทา
    ความเดือดร้อนของประชาชนและอ านวยความสะดวกในการสัญจร หากไม่
    รีบด าเนินการจะท าให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินส าหรับผู้ใช้
    เส้นทางสายนี้ กอปรกับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
    นาสาร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่เพียงพอ 
    ซึ่งการด าเนินงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้งบประมาณสูง จึง
    ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ถนนสายนี้สะดวกยิ่งข้ึน 
    2. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส าหรับผู้ใช้เส้นทางสายนี้ 
    3. เพ่ืออ านวยความสะดวกของประชาชนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
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    เป้าหมาย  
    โดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคันนาราม – 

    ถนนรถไฟ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง  เมตร 5.00 เมตร 
    ยาว 18.00 เมตร ชนิดแบบไม่มีทางเท้า (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) ต าบลนาสาร อ าเภอ พระพรหม จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมขน 
    งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
    สาธารณูปโภค (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560  
    ยุทธศาสตร์ 3 รายการที่ 5 หน้า 117 ) 

    ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2558 

     วิธีด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลนาสาร ด าเนินการโดยสอบราคา ตามระเบียบ 

    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

    สถานที่ด าเนินการ 

    พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่  5  และหมู่ที่  4  ต าบล
    นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองช่าง  เทศบาลต าบลนาสาร   

    งบประมาณ  1,395,000.- บาท   ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ท่านนายกก็ได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นให้ท่านสมาชิกได้ทราบ
    แล้ว สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญได้เลยครับ หากไม่
    มีผมขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
    สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคันนาราม – ถนนรถไฟ หมู่ที่  5  
    และหมู่ท่ี  4  จ านวนเงิน  1,395,000.-  บาท โดยการยกมือได้เลยครับ 

มติที่ประชุม  สภามีมติอนุมัติด้วยเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง  
2  เสียง  คือ  ประธานสภาและนายเอ่ียม  รัสมโน (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

 
ประธานสภาฯ  5.2   พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สมทบวงเงินโครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  6  เป็นเงิน  149,000.-  บาท  ขอเชิญท่าน
นายกชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ          นาสารทุกท่าน 
     กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง 
    เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้      

    2. โครงการ  สมทบวงเงินโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6  

    หลักการและเหตุผล 
   หลักการ  
    ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เกิน  50  คน (แบบไม่ตอก

    เข็ม) สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด 
    นครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
    เหตุผล 

    1. ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ
    ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนให้กับองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางเทศบาลต าบล 

   นาสารได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการพัฒนาการศึกษาเป็น 
    โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม) สถ. 
    ศพด.1 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็น 
    จ านวนเงิน 1,524,000.-บาท (รายละเอียดประมาณการราคาตามที่ได้รับ
    จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  และทางเทศบาลต าบลนาสารได้ประกาศ
    สอบราคาโครงการดังกล่าว 2 ครั้ง   และรายงานผลการสอบราคาจ้าง 
    ตามบันทึกข้อความที่ นศ.56402.1/728 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
    ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อแบบ 

    2.  ไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณ
    รายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ตั้งไว้ใช้จ่ายเพียงพอส าหรับแต่ละรายการ ซึ่ง
    งบประมาณจ ากัด  

    3.  ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากมีเงิน
    รายได้ (เงินอุดหนุนทั่วไป) เข้ามาไม่เกินประมาณการที่ตั้งรับไว้ จึงไม ่
    สามารถจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ 

    4.  เนื่องจาก ในต าบลนาสารไม่มีสถานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
    และปลอดภัยให้กับเด็กเล็กในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
    เด็กเล็กและสถานที่ไม่เพียงพอกับเด็กเล็กท่ีมีในปัจจุบัน กอปรกับ 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาสาร งบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติใช้
    จ่ายเงินสะสมเพ่ือสมทบวงเงินร่วมกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริม
    การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้  
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    วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ได้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความมั่นคงและปลอดภัย 
    2. เพ่ือให้มีสถานที่ที่เพียงพอกับเด็กเล็กท่ีมีในปัจจุบัน 
    3. เพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4. เพ่ือให้มีบริเวณส าหรับจัดกิจกรรมภายนอกอาคาร 

    เป้าหมาย  
    โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เกิน 50 คน (แบบ

    ไม่ตอกเข็ม) สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด
    นครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
    โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
    ให้เป็นจ านวนเงิน 1,524,000 บาท และทางเทศบาลต าบลนาสารสมทบ
    วงเงินจ านวน 149,,000.-บาท   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
    อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (บรรจุในแผน
    พัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 ยุทธศาสตร์ 1 รายการที่ 1.1 หน้า 80) 

    ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2558 

    วิธีด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลนาสาร ด าเนินการโดยสอบราคา ตามระเบียบ 

    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

    สถานที่ด าเนินการ 

    บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร   ต าบลนาสาร  อ าเภอ
    พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความมั่นคงและปลอดภัย 
    2. มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอกับเด็กเล็กในปัจจุบัน 
    3. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    4. มีบริเวณส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองช่าง  เทศบาลต าบลนาสาร   

    งบประมาณ  สมทบวงเงิน 149,000.- บาท 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นให้ท่านสมาชิกได้ทราบ  
 แล้ว สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญได้เลยครับ หากไม่  
 มีผมขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสมทบวงเงินโครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  6  เป็นเงิน  149,000.-  บาท   
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มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติด้วยเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งด
    ออกเสียง  2  เสียง  คือ  ประธานสภาและนายเอ่ียม  รัสมโน (สมาชิกสภา
    เทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ    5.3  พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาครุภัณฑ์ยานพานหะ
    และขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)  นอกเหนือมาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ จ านวน  1  คัน  เป็นจ านวนเงิน  3,300,000.-  บาท ขอเชิญ
    ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพยงค์   สงวนถ้อย  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรีฯ          นาสารทุกท่าน 
     กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง 
    เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้      

    3. โครงการ  จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

    หลักการและเหตุผล 
    หลักการ 
             ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 50  “เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต 
    เทศบาล ใน (3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  
    รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”  โดยมีหนังสือประกอบดังนี้ 
     -  หนังสือที่ นศ 0023.5/ว2604  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
    2556  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  หนังสือที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน  
    2552  เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  หนังสือ มท 0808.4/ว 3161 ลงวันที่  12  ตุลาคม  2553  
    เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น 
     -  หนังสือ มท 0808.2/ว 2029 ลงวันที่  25  กรกฎาคม  
    2557  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3821  ลง
    วันที่ 20  ตุลาคม  2557  เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะ
    มูลฝอยของประเทศ  ซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้จังหวัดแจ้ง 
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    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแก้ไข
    ปัญหาขยะมูลฝอยตาม  Roadmap  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
    อันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ 
    ด าเนินการจัดระบบการเก็บขนส่งขยะประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม
    และวันเวลา จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่างๆ    
    เทศบาลต าบลนาสารจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา  รถบรรทุกขยะมูลฝอย  
    แบบอัดท้าย  ชนิด 6 ล้อ  ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า  ตู้บรรจุ
    ขยะมูลฝอยสแตนเลตปริมาตรความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า  12   
    ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  1  คัน  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
    
    เหตุผลและความจ าเป็น 
            เนื่องจากรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ลูกบาศก์
    เมตร แบบอัดท้าย  ของส านักงานเทศบาลต าบลนาสารได้จัดซื้อ  จ านวน 
    1 คัน เมื่อ พ.ศ.2553  ซึ่งปัจจุบันนี้รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายดังกล่าวได้
    เสื่อมสภาพมากแล้ว และก็เริ่มเข้าซ่อมบ ารุงบ้างแล้ว  ซึ่งซ่อมบ ารุงแต่ละ 
    ครั้งใช้เป็นเวลาหลายวัน  ท าให้การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
    หยุดชะงักประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
    เทศบาลต านาสารได้จัดเก็บโดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 
           การให้บริการเส้นทางรถบรรทุกขยะมีจ านวนทั้งสิ้น  6  เส้นทาง 
    ได้แก่   

   (1)  ถนนสายมะม่วงตลอด,หมู่บ้านกุสุมา,หมู่บ้านที่ 2 , 7, 5, 5  
   (บริการวันจันทร์)  

   (2)  หลังไฟฟ้า,  ตลาดนัด ,  หมู่บ้านที่ 1 ,5 และสายนานอกออก
    ชลประทาน (บริการวันอังคาร) 

   (3)  ถนนสายเทพารักษ์, ถนนนครศรีฯ – ปากพูน,หน้าตลาดนัด 
  หมู่ที่ 3 ,6 (บริการวันพุธ) 
   (4)  ถนนสายพระเพรง -หนองแตน และหมู่ที่ 3 (บริการวันจันทร์

   และวันพฤหัสบดี) 
       (5)  ศูนย์ราชการนาสาร  (บริการวันอังคารและวันศุกร์) 
          โดยมีถังขยะที่ให้บริการจ านวน 1,040 ถัง  เฉลี่ย บริการวันละ 
    205 ถัง ต่อวัน  และปริมาณขยะต่อหนึ่งเดือนย้อนหลัง 20 เดือน มีดังนี ้
     (1)  เดือนมกราคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          81,305 กิโลกรัม 
     (2)  เดือนกุมภาพันธ์  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          59,615 กิโลกรัม 
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     (3)  เดือนมีนาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
           55,285 กิโลกรัม 
     (4)  เดือนเมษายน  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          57,050 กิโลกรัม 
     (5)  เดือนพฤษภาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          62,085 กิโลกรัม 
     (6)  เดือนมิถุนายน  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          57,585 กิโลกรัม 
     (7)  เดือนกรกฎาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
          72,570 กิโลกรัม 
     (8)  เดือนสิงหาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
           59,900 กิโลกรัม 
     (9)  เดือนกันยายน  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
           50,450 กิโลกรัม 
     (10)  เดือนตุลาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            77,665 กิโลกรัม 
     (11)  เดือนพฤศจิกายน  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            61,655 กิโลกรัม 
     (12)  เดือนธันวาคม  2556   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
             61,090 กิโลกรัม 
     (13)  เดือนมกราคม  2557 ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            69,265 กิโลกรัม 
     (14) เดือนกุมภาพันธ์  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            58,955 กิโลกรัม 
     (15)  เดือนมีนาคม  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            59,400 กิโลกรัม 
     (16)  เดือนเมษายน  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            59,415 กิโลกรัม 
     (17)  เดือนพฤษภาคม  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
             61,744 กิโลกรัม 
     (18)  เดือนมิถุนายน  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            70,576 กิโลกรัม 
     (19)  เดือนกรกฎาคม  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            55,405 กิโลกรัม 
     (20)  เดือนสิงหาคม  2557   ปริมาณน้ าหนักขยะจ านวน   
            82,235 กิโลกรัม 
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     เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาสาร มีทั้งหมด 9 ชุมชน  พ้ืนที่ทั้งหมด  
    27.747  ตารางกิโมเมตร   จ านวนครัวเรือนและหน่วยงานที่บริการใช้ถัง
    ขยะจ านวน  1,040   ราย 

    ข้อมูลขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นตามสถานการณ์ที่มีการขอรับ
    บริการ  ซึ่งเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ  20 เดือนที่ผ่านมา  เดือนละ 63,682 
    กิโลกรัม  และเฉลี่ยต่อวันที่มีการปฏิบัติงานโดยประมาณ 22 วันต่อหนึ่ง
    เดือน  จัดเก็บขยะมูลฝอย  จ านวน  2,894  กิโลกรัม ซึ่งรถบรรทุกจะต้อง
    มีการขนส่งจ านวน 2 - 3 เที่ยวต่อหนึ่งวัน  ด้วยเหตุผลที่ว่าขยะมูลฝอยมี
    ปริมาณมาก  รถบรรทุกขยะของเทศบาลต าบลนาสารมีเพียงคันเดียว  การ
    ให้บริการประชาชนไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน  อีกทั้งรถบรรทุก
    ขยะมูลฝอยที่มีอยู่ปัจจุบันใช้งานมาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งมีโอกาสที่จะซ่อม 
    บ ารุงรักษาได้ในบ้างครั้ง  ถ้ารถบรรทุกขยะไม่สามารถออกให้บริการ 
    ประชาชนได้เนื่องจากอะไหล่บ้างชิ้นเกิดช ารุด  จะท าให้การบริการ 
    ประชาชนหยุดชะงัก  ท าให้ประชาชนเดือดร้อนมาก  เพ่ือรองรับการ 
    ให้บริการประชาชนในด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้ทันท่วงที
    และท่ัวถึงจึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคัน ใน 
    การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม หนังสือ มท 0808.4/ว 3161  

   ลงวันที่  12  ตุลาคม  2553  ข้อ 3 ประกอบกับหนังสือที่ นศ 0808.2/
    ว2150  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556   เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ 
    พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

    (1)  ให้จัดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    ซึ่ ง เทศบาล
    ต าบลนาสารถ้าจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องจัดท า 
    งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2559  ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนได้รับความ
    เดือดร้อนได้  เพราะรถบรรทุกขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสภาพค่อนข้างที่จะ
    เก่าแล้วซึ่งที่ผ่านมาจะน าเข้าซ่อมบ ารุงบ่อย  ท าให้การจัดเก็บขยะไม่ทัน
    ตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ (เนื่องจากปริมาณขยะมาก)  ประชาชน 
    เดือดร้อน และมีกลิ่นมลพิษท าลายสภาพแวดล้อมในชุมชน 

    (2)  ให้จัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   ซึ่งปัจจุบันนี้ 
    งบประมาณรายได้ที่เทศบาลต าบลนาสารได้ประมาณการไว้ยังมีรายได้เข้า
    มายังไม่เกินงบประมาณการที่วางไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงไม่
    สามารถจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้  ตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543  ข้อ 21 

    (3)  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่าย    ในปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2558   เทศบาลต าบลนาสาร ได้ตั้งงบประมาณค่อยข้างประหยัด
    และรัดกุมมาก  ทุกโครงการทุกรายการมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ  
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   ประกอบกับการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
    เป็นจ านวนมาก  และอาจไปกระทบกับการด าเนินการโครงการอ่ืนๆ ซึ่ง
    สภาเทศบาลต าบลนาสารได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  จึงไม่อาจจะ 
    ด าเนินการโอนงบประมาณได้  

    (4)  ให้ใช้จ่ายเงินสะสม   มีประเด็น 4 ประเด็นที่ต้องพิจารณา  
    ได้แก่  

    -  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่
    มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการ
    บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่  เทศบาลต าบลนาสาร  การ
    จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาสารให้ทัน
    กับความต้องการของประชาชนที่ใช้บริการเก็บขยะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
    อีกทั้งปัจจุบันนี้รถเก็บขยะที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่อยู่  ให้บริการไม่ทันต่อจ านวน
    ครัวเรือนที่มาขอใช้บริการหากเกิดรถบรรทุกขยะคันดังกล่าวช ารุดและเข้า
    ซ่อมบ ารุงรักษาก็อาจท าให้ประชาชนเดือดร้อนและส่งกลิ่นรบกวนชุมชน
    ดังกล่าวได้   อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 
    3821  ลงวนัท่ี 20  ตุลาคม  2557  เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการ
    จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  ซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ 

   จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบายใน
    การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตาม  Roadmap  การจัดการขยะมูลฝอยและ
    ของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้
    ด าเนินการจัดระบบการเก็บขนส่งขยะประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม
    และวันเวลา จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในสถานที่สาธารณะต่างๆ   และ
    ต้องการให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและสามารถก าจัดมลพิษและรักษา
    สิ่งแวดล้อมให้ดีได ้

    -  ไม่อาจรอจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไปได้   
    เทศบาลต าบลนาสารได้ผ่านการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 มาได้
    สามเดือนถ้าให้รอการจัดท างบประมาณประจ าปี 2559  จะท าให้ 
    ประชาชนได้รับความเดือนร้อนได้ 

    -  โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลนาสารได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ใน 
    แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลนาสาร พ.ศ. 2558 2560  ได้บรรจุ
    โครงการในหน้าที่ 152  ข้อที่ 23 โครงการการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

    -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการ
    บริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาวเทศบาล
    ต าบลนาสารงบเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) 
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    การจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

    ประจ าปี 2557  แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่ก าหนดไว้ใน
    บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ได้  ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
    ครุภัณฑ์ ตามหนังสือ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2552  
    เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้ ตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือ
    ท้องถิ่นนั้นๆ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  โดยเทศบาลต าบลนาสาร
    ได้มีเหตุผลในการจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ 

    -  จ าเป็นจะต้องใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย ตัวรถ
    ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  
    210 แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุ ไม่น้อย
    กว่า  12  ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบ
    ไฮโดรลิคพ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 
    แผงด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
    ไม่น้อยว่า 210  แรงม้า  เพราะจากปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่ได้มี 
    ปริมาณมากขึ้น  ประกอบกับรถบรรทุกขยะท่ีเทศบาลต าบลนาสารได้ 
    ให้บริการประชาชนอยู่ปัจจุบันนี้  ได้เข้าซ่อมบ ารุงบ่อย  ท าให้การบริการ 

   เก็บขยะดังกล่าวไม่ทันต่อความต้องการของประชาขน  ส่งผลให้เกิดกลิ่น
    และมลพิษต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว 

    -  รถยนต์บรรทุกขยะท่ีจะด าเนินการจัดหามาใหม่ดังกล่าวสามารถ
    ช่วยให้การจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ต าบลนาสารได้ครอบคลุมพ้ืนที่และสามารถ
    ให้บริการประชาชนได้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
    ได้ดี  และรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นได้ดี 
 
    วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือให้บริการประชาชนได้ทันทวงทีและทั่วถึง 
     2.  เพ่ือรองรับส าหรับการซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะอีกหนึ่ง
    คัน  ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
     3.  เพ่ือให้คนงานประจ ารถขยะได้ท างานตามปริมาณงานที่ 
    เหมาะสม  ซึ่งปัจจุบันคนงานประจ ารถขยะท างานมากกว่า 7 ชั่วโมง 
 
    เป้าหมาย 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏใน
    ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะชุมชน   งานก าจัดขยะมูลฝอย
    และสิ่งปฏิกูล   รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ  ก าลัง 
    แรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า  ตู้บรรจุขยะมูลฝอยสแตนเลตปริมาตร
    ความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  1  คัน    
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   (ตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลนาสาร (2558, 2560)   ได้
    บรรจุโครงการในหน้าที่ 152  ข้อที่ 23 โครงการการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ)  
    โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
    ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ  2558 
 
    สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร 
 
    วิธีด าเนินการ 
     1.  ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
     2.  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาท้องถิ่น 

    3.  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุ
    ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเพ่ิม 

    งบประมาณ    
    ใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นจ านวนเงิน 3,300,000  บาท   

   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้   3,300,000  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย ตัวรถ

    ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อย
    กว่า  210 แรงม้า  ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุ
    ไม่น้อยกว่า  12  ลูกบาศก์เมตร  ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วย
    ระบบไฮโดรลิคพ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยท าด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 
    4 มม. แผงด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาท าด้วยสแตนเลตหนาไม่น้อย 
    กว่า 3 มม.  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งาน
    ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร   
     งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง 
 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนได้รับบริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ทันทวงทีและ
ท าให้ขยะมูลฝอยไม่ตกค้าง  

2. เทศบาลต าบลนาสารได้มีช่วงเวลาส าหรับซ่อมบ ารุงรักษา  
รถบรรทุกขยะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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     3.  คนงานประจ ารถขยะได้ปฏิบัติงานตามปริมาณงานที่เหมาะสม
    ตามเวลาราชการและมีสุขภาพแข็งแรง 
     ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกก็ได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นให้ท่านสมาชิกได้ทราบ  
 แล้ว สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญได้เลยครับ หากไม่  
 มีผมขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ยาน   

พาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย)  นอกเหนือมาตรฐาน 
 ครุภัณฑ์ จ านวน  1  คัน  เป็นจ านวนเงิน  3,300,000.-  บาท 

มติที่ประชุม  สภามีมติอนุมัติด้วยเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง  งดออกเสียง  
2  เสียง  คือ  ประธานสภาและนายเอี่ยม  รัสมโน (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล                     เทศบาลทุกท่าน 
     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  จาก
    ยอดรวมการใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  3  โครงการ เป็นเงิน     
    4,844,000.-  บาท  ซึ่งสูงกว่ายอดท่ีทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงว่ายอด
    ที่ปลอดภัยจะอยู่ที่ประมาณ  3,895,150.-  บาท  แต่รายจ่ายที่ได้อนุมัติ
    ยอดจะเกินอยู่ประมาณ  900,000.-  บาท  ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อ 
    สถานะการคลังหรือไม่ อย่างไร 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ จากเงินสะสมของเทศบาลต าบล   
    นาสาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีอยู่ประมาณ 15,156,707  บาท  
    ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถจะใช้ได้ทั้งหมด แต่เพ่ือความไม่ประมาทเรา 
    จะต้องกันเงินไว้ส าหรับไว้ใช้จ่ายรายการที่จ าเป็นและเป็นรายจ่ายประจ า
    เป็นเวลา 6  เดือน หากการจัดสรรเงินรายได้ไม่เป็นไปตามก าหนด แต่ที่
    ผ่านมา การจัดสรรเงินรายได้มายังท้องถิ่นจะได้รับมาก่อนเวลา  6  เดือน  
    ส าหรับยอดเงินที่เกินอยู่ประมาณ  900,000  บาท  ถือว่าเป็นยอดที่ยัง
    ปลอดภัยอยู่ ขอบคุณครับ   

    5.4  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน  2  คณะ 
คือ  1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน 

       2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน 
     ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงข้อกฎหมาย 
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นางวรรณดี  พวงจันทร์  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา   
จนท.วิเคราะนโยบายฯ                    เทศบาลทุกท่าน 
     ดิฉันนางวรรณดี    พวงจันทร์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
    นโยบายและแผน ตามค าสั่งที่  076/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
    พัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร  และค าสั่งที่  077/2556 เรือ่ง แต่งตั้ง 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร  ลง
    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
    จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ในการ 
    จัดท าแผนพัฒนา จะประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
    ท้องถิ่นจะประกอบด้วยคณะกรรมการตามหมวด 1 ข้อ 8  ให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นแต่งตั้งตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  และกรรมการตามข้อ  8  (3)  (4)  
    (5)  และ (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือก 
    อีกได้  ส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ให้
    ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย ตามหมวด  6  ข้อ  28  โดยให้คณะกรรมการ 
    เลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและอีกหนึ่งคนท า
    หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระ
    อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ขอบคุณคะ  

เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา   
          เทศบาลทุกท่าน 
     กระผม นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ   
    ขั้นตอนในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
    สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อทีละ
    หนึ่งคน และมีผู้รับรองสองคน ท าไปจนครบตามจ านวน 
ประธานสภาฯ    ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น จ านวน  3  คน โดยขอให้เสนอจากคนที่หนึ่งได้เลยครับ 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล        เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ขอ
    เสนอ  นายบุญรวย   สุตระ  เป็นคณะกรรมการคนที่  1 
ผู้รับรอง     1.  นายเสถียร      ชักแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

2. นายประคอง     สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

ประธานสภาฯ    ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น คนที่สองได้เลยครับ 
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นายสมเกียรติ  คงนุกูล  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล        เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     กระผมนายสมเกียรติ  คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ขอ
    เสนอ  นายประคอง   สุวรรณ  เป็นคณะกรรมการคนที่  2 
ผู้รับรอง     1.  นายยงยุทธ      โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2. นายพิเชฐ     แสนโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

ประธานสภาฯ    ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
    พัฒนาท้องถิ่น คนที่สามได้เลยครับ 

นายบุญรวย  สุตระ  เรียน  ท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและ   
รองประธานสภาฯ         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     กระผมนายบุญรวย   สุตระ    รองประธานสภาเทศบาล  ขอ 
    เสนอ  นายสมมาศ   สุวรรณ  เป็นคณะกรรมการคนที่  3 
ผู้รับรอง     1.  นายยงยุทธ      โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2. นายสมเกียรติ    คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
ประธานสภาฯ   มีใครจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขออ่านชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอ ดังนี้ 

1. นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ 
2. นายประคอง  สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
3. นายสมมาศ  สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จ านวน  3  คน  โดยขอให้เสนอจากคนที่หนึ่งได้เลยครับ 

นายพิเชฐ  แสนโยชน ์  เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล        เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     กระผมนายพิเชฐ  แสนโยชน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ขอ
    เสนอ  นายสมเกียรติ   คงนุกูล  เป็นคณะกรรมการคนที่  1 
ผู้รับรอง     1.  นายยงยุทธ      โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 2.  นายสมมาศ สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ประธานสภาฯ    ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
    ติดตามและประเมินผลแผน คนที่สองได้เลยครับ 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน  ท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและ   
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอ
     เสนอ  นายพิเชฐ  แสนโยชน์   เป็นคณะกรรมการคนที่  2 
ผู้รับรอง     1.  นายเสถียร      ชักแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

2. นายยงยุทธ       โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
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ประธานสภาฯ    ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการ
    ติดตามและประเมินผลแผน คนที่สามได้เลยครับ 

นายสมเกียรติ  คงนุกูล  เรียน  ท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและ   
สมาชิกสภาเทศบาล         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

     กระผมนายสมเกียรติ  คงนุกูล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอ
    เสนอ  นายเสถียร  ชักแสง  เป็นคณะกรรมการคนที่  3 
ผู้รับรอง     1.  นายพิเชฐ      แสนโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

2. นายยงยุทธ       โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 

ประธานสภาฯ    มีใครจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขออ่านชื่อผู้ที่ได้รับการ
    เสนอชื่อ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้ 

1. นายสมเกียรติ   คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
3. นายเสถียร    ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   

ประธานสภาฯ    มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

นายประสงค์   นาคราช  เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล                     เทศบาลทุกท่าน 
     กระผมนายประสงค์  นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
    กระผมขอปรึกษาหารือกับสภาอยู่  2  ประการ คือ   1.  เรื่องสะพานวัด
    คันนาราม ผมดูแล้วประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้จะไม่ได้รับความปลอดภัย  
    เนื่องจากมีความช ารุดเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้นผมว่าน่าจะมีการปรับปรุง
    ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนก่อนโดยการถมดินบดอัดให้แน่น เพราะที่ผ่านมาฝน
    ตกติดต่อกันท าให้มีน้ าไหลหลาก คอสะพานเกิดการช ารุดเสียหายไม่มีความ
    ปลอดภัย ทางเทศบาลน่าจะท าป้ายเพ่ือบอกถึงเขตอันตรายของสะพาน
    และจ ากัดน้ าหนักของรถบรรทุกท่ีจะวิ่งผ่าน 2. เรื่องปัญหาขยะ วันนี้สภาฯ 
    ได้อนุมัติการจัดซื้อรถขยะไปแล้ว แต่ปัญหาตอนนี้ จะมีปัญหาเรื่องขยะ 
    บริเวณบ้านทุ่งปรัง โดยเฉพาะวันที่มีตลาดนัด ประชาชนจะทิ้งขยะบริเวณ
    ฝั่งทางด้านเขตบ้านทุ่งปรัง  ซึ่งอยู่หมู่ที่  7  ต าบลนาสาร  ท าให้เกิดกลิ่น
    เหม็นส่งผลให้ประชาชนบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน ผมคิดว่าใน 
    เบื้องต้นทางเทศบาลน่าจะมีมาตรการบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาตรงนี้  
    ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมขอเรียนชี้แจงตามปัญหาที่ได้ซักถาม ดังนี้ 1.  เรื่อง 
    สะพานวัดคันนาราม ผมจะให้กองช่างซ่อมแซมโดยเร่งด่วนโดยการท าคาน
    รับคอสะพาน บดอัดถมดินในแน่น น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1  เดือน  นับจากนี้ 
    เพราะถึงแม้จะได้รับอนุมัติจากสภาให้ท าสะพานใหม่แล้วแต่ในกระบวนการ 
    อาจต้องใช้เวลาอีกซักระยะตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ ส่วนเรื่องป้ายจะให้
    กองช่างด าเนินการต่อไป   2.  เรื่องการทิ้งขยะบริเวณทุ่งปรัง  ตอนนี้ทาง
    เทศบาลได้ท าหนังสือไปยังเทศบาลนครนครศรีฯ เพราะตลาดที่ท าให้เกิด
    ปัญหาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีฯ และก็ได้รับการตอบกลับและแจ้ง
    แนวทางการแก้ไขมาแล้ว  และจะให้ส านักปลัดดูข้อกฎหมายว่าโดยอ านาจ
    หน้าที่แล้วเราสามารถท าได้แค่ไหน เพราะเขตพ้ืนที่ที่น ามาทิ้งเป็นที่ของ
    เอกชน  ฝากส านักปลัดด าเนินการต่อไป  

ประธานสภาฯ    ใครมีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายสมมาศ  สุวรรณ  เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา   
สมาชิกสภาเทศบาล                     เทศบาลทุกท่าน 

  กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ผมจะ
สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาช่วงคอสะพานครูแรม จากการประสบปัญหาน้ าท่วมท า
ให้คอสะพานได้รับความเสียหาย ช่วงระหว่างรอยต่อสะพาน หมู่  1 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ตอนนี้กองช่างก าลังด าเนินการอยู่  น่าจะใช้เวลาวันหรือสองวันก็คงจะ

แล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ    ใครมีอะไรจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม
  

   

ปิดประชุมเวลา      12.00     น. 

 

    (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
      เจ้าพนักงานธุรการ 
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   (ลงชื่อ)   อธิคม   อนันตธนวิทย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 

   (ลงชื่อ)   จรินทร์   คุ้มกุมาร   ประธานสภาเทศบาล 
             (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร) 
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   (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 

   (ลงชื่อ)                            ประธานสภาเทศบาล 
             (นายจรินทร์   คุ้มกุมาร) 
 


