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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.   2560 
วันจันทร์ท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ.  2560   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  (อาคารเอนกประสงค์) 
……………………………. 

ผู้มาประชุม 
 

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

10. นายเสถียร   ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร   ชักแสง 
11. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ เอี่ยม   รัสมโน 
12. นายฟื้น   ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน   ยอดนารี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ขาดประชุม 
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 

-ส าเนา- 
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คณะผู้บริหาร 
 

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

 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม  อนันตธนวิทย์ 
2. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันฯ ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 
3. นายสุทัศน์   สุรญานณ์ พนักงานดับเพลิง สุทัศน์   สุรญานณ์ 
4. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
5.    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
2. นางวรรณดี  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณดี  พวงจันทร์ 
3.    
4.    
5.    
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เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    - การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    2561 
     ตามท่ีเทศบาลต าบลนาสาร ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร และ
    สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบล
    นาสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  21  
    กันยายน  2560  และตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอพระพรหม ที่ นศ 
    0023.23/2032  ลงวันที่  29  กันยายน  2560  นายอ าเภอพระพรหม 
    ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น 
     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) เทศบาลต าบลนาสาร จึงประกาศใช้
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 มีผลบังคับ
    ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน พ.ศ.  2560 
 
          พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2   
    ประจ าปี  พ.ศ.  2560  วันที ่ 21  กันยายน  2560 
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ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยค า
    ใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ    -  ขออนุมัติปรับลดเนื้องานและงบประมาณค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็กสายหนองแตน – ไผ่โปงเป็นเงิน  17,000.-  บาท ขอเชิญนายกฯ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบล ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    ข้าพเจ้านายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ  ขอ
    อนุมัติปรับลดเนื้องานและงบประมาณค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
    เสริมเหล็กสายหนองแตน – ไผ่โปงเป็นเงิน  17,000.-  บาท  
    ตามท่ีเทศบาลต าบลนาสารได้ว่าจ้าง หจก.ท าเนียบก่อสร้าง  โครงการก่อสร้าง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน -ไผ่โปง  หมู่ที่  3  โดยท าการเท
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จ านวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  เป็นเงิน   497,000. -  บาท  โดยใช้ เงินสะสม 
369,921.11 บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม 124,078.89  บาท ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 17/2560  ลงวันที่ 22  กันยายน 2560 แล้วเสร็จวันที่  
21  พฤศจิกายน  2560  รวม ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน นั้น 

     ข้อเท็จจริง 
          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้ส ารวจบริเวณจุดวางท่อระบายน้ า
ดังกล่าวปรากฏว่า ริมถนนที่จะท าการวางท่อระบายน้ าทั้ง  2 ฝั่ง ได้มีท่อ
ประปา (ท่อ PE) ของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปานครศรีธรรมราช) 
ประกอบกับราษฎรในพ้ืนที่ ไม่มีความประสงค์ที่จะให้น้ าไหลผ่านจากการฝังท่อ
ระบายน้ าในจุดนี้แล้ว  
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เนื่องจากเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพ
เปลี่ยนไป เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองแตน-ไผ่โปง  หมู่ที่ 3 เป็นไปตามความต้องการของราษฎรและผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมาในพ้ืนที่ และไม่กระทบต่อระบบท่อส่งน้ าของการประปา 
ส่วนภูมิภาค(ประปานครศรีธรรมราช) จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้ 

1) ตัดงานวางท่อระบายน้ า  คสล.ปากลิ้ นราง ชั้น  3 ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 7 ท่อน 

2) ตัดเงินงบประมาณในส่วนที่ เป็นงานท่อระบายน้ า  ที่ ไม่ ได้
ด าเนินการ  เป็นเงิน  17 ,000.- บาท  (-หนึ่ งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน -)          
จึงเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เรียน  ประธานสภาที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุน
ส ารองเงินสะสมซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลที่อนุมัติการใช้จ่ายเงินดังกล่าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ปริมาณ เนื้องานจึงเป็นอ านาจของผู้อนุมัติการใช้งบประมาณที่จะพิจารณาให้
การอนุมัติหรือไม่ ทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินส ารองเงินสะสมต้องใช้จ่าย
ตามอ านาจหน้าที่และความจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับ
ประชาชนเป็นส าคัญ  

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมประเด็นใดบ้าง เชิญครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมตอินุมัติปรับลดเนื้องานและงบประมาณค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เ ส ริ ม
เหล็กสายหนองแตน – ไผ่โปงเป็นเงิน  17,000.-  บาท โดยปรับลดจาก
เงินทุนส ารองเงินสะสม จากสภาเลยครับ 

มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ขาดประชุม  1  ท่าน 
    (นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เขต  2)  

งดออกเสียง  1  ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
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ปิดประชุมเวลา      11.00     น. 

 
  (ลงชื่อ)                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
  (ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


