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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี  15 สิงหาคม  พ.ศ.  2562 เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  (อาคารเอนกประสงค์) 

……………………………. 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร์ คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์  คุ้มกุมาร 
2. นายบุญรวย  สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ - 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5. นายประสงค์  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 ฟื้น  ยอดนารี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ -ลาป่วย- 
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 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพงษ์วรา  เทือใหม่ นักบริหารงานท่ัวไปฯ 5 พงษ์วรา  เทือใหม่ 
2. นายมาโนชญ์  เจริญพร หัวหน้างานแผนงาน กปภ.ข.4 มาโนชญ์  เจริญพร 
3. นายสุเทพ  บัวเนียม วิศวกร 5 สุเทพ  บัวเนียม 
4. นายสถาพร  เชาวลิต วิศวกร 7 สถาพร  เชาวลิต 
5. นายชาติชาย  มีซัย หัวหน้างานบริการฯ ชาติชาย  มีซัย 
6. นายศิริศักดิ์  โชติรักษ์ ช่างโยธา 8 ศิริศักดิ์  โชติรักษ์ 
7. นางสาวรุจิรา  เทพเมือง ผจก.กปภ. สาขานครศรีฯ รุจิรา  เทพเมือง 
8. พ.จ.อ.วิรุจน์  แม้นเทวฤทธิ์ นิติกรช านาญการ วิรุจน์  แม้นเทวฤทธิ์ 
9. นายวิติ  รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ  รองพินิจ 
    

 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล  ถาวรสาร 
3. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 

ช านาญงาน 
ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 

4. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
5. - - - 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปีพ.ศ.  2562 วันที่  1พฤษภาคม  2562 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
    ประจ าปี  พ.ศ.  2562 วันที่  1 พฤษภาคม  2562 โดยไม ่
    มีการแก้ไขข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

ประธานสภาฯ    5.1  ขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ  2563  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงข้อกฎหมายให้
    สมาชิกได้ทราบก่อนครับ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล    
    นาสาร ขอชี้แจงข้อกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ข้อ 24 “ในกรณีที่คณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ สภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้
    เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบฯ
    ประกอบกับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ที่แก้ไข
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543) ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
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    ของข้อ  24 “ส าหรับรูปแบบเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หาก 
    นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน า ร่างงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลก่อนวันที่  15  สิงหาคม  ของ 
    ปีงบประมาณปัจจุบัน” 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นครับ  

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 
    ขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

    กระผมได้รับรายงานว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ด าเนินการจัดส่ง
   งบประมาณให้งานนโยบายและแผน เพ่ือเสนอตามขั้นตอน เมื่อวันที่ 1 
   สิงหาคม 2562 และเจ้าหน้าที่งบประมาณก าลังด าเนินการปรับเกลี่ย 
   งบประมาณซึ่งไม ่สามารถเสนอให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลได้ทัน
   ในวันที่  15  สิงหาคม  2562 ได้  

    ดังนั้น เพ่ือให้การประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   เป็นไปด้วยความรอบคอบและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ประมาณการ 
   รายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน  67,714,400  บาท   
   คิดเป็น 5.11% จากปีงบประมาณ 2562 ประกอบกับทุกส่วนราชการ
   ได้ประมาณการรายจ่ายรวม เป็นเงิน  68,279,050 บาท ซึ่งเป็นยอดที่
   ประมาณการสูงเกินกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา  
   ตรวจสอบ ให้รอบคอบ ก่อนการประมาณการ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
   จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ 
   งบประมาณไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบได้และไม่ 
   สามารถน าเสนอให้นายกเทศมนตรีน าเสนอให้สภาได้ทันในวันที่ 15  
   สิงหาคม  2562 จึงขอขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ภายในวันที่  15  กันยายน  
   2562  เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้ได้ทันภายใน 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ    ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลของการขยายเวลาการน าเสนอ 
    ร่างงบประมาณฯ ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่
    ครับ 
     ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาในการขยายเวลาการน าเสนอร่าง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่  15
    กันยายน  2562 เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้ได้ทัน
    ภายในวันที่  1 ตุลาคม  2562  ด้วยการยกมือได้เลยครับ 
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มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง  
    1  ท่าน (ประธานสภาฯ) และลาป่วยท 1 ท่าน (นายยงยุทธ โชติพันธ์) 

ประธานสถาฯ     5.2  ขอความเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน  
   สาธารณประโยชน์แปลง “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม” ในพื้นที่ต าบล
   นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการประปาส่วน
   ภูมิภาคขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   เพ่ือความเข้าใจในข้อเท็จจริง กระผมขอให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ชี้แจง
   รายละเอียดต่างๆ และท่านสมาชิกจะได้ซักถามข้อสงสัยเพ่ือความชัดเจนใน
   การพิจารณาลงมติต่อไป 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ     กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล    

   นาสารขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
   2)  พ.ศ. 2554) หมวด 3 ข้อ 41  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าลังปรึกษา
   ญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตติดังต่อไปนี้  (9)  ขอให้บุคคลใดมา
   แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้กระผม
   ขอให้ประธานได้ขอมติจากสภาในเรื่องนี้ครับ 

ประธานสภาฯ     ขอให้สภาพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบเพ่ือให้การประปาส่วน
   ภูมิภาคได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ หรือไม่  

มติที่ประชุม    สภามีมติเห็นชอบเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ชี้แจง 
    รายละเอียดด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง 1  ท่าน  
    (ประธานสภาฯ) และลาป่วย 1  ท่าน (นายยงยุทธ  โชติพันธ์) 

นายมาโนชญ์  เจริญพร   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
การประปาส่วนภูมิภาค    กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

   กปภ.ข.4 
     -ภายใต้โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

   นครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1 – 3) อ าเภอพระพรหม – ร่อนพิบูลย์– 
   เมืองนครศรีธรรมราช – เฉลิมพระเกียรติ – เชียรใหญ่ จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2563  
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    -ขอชี้แจงเหตุผลในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่ง
สงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม” เนื่องจากความต้องการใช้น้ าของประชาชนและ
ชุมชนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับก าลังผลิตที่ใช้งานปัจจุบันของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชใกล้เต็มศักยภาพ โดยก าลังผลิตปัจจุบันเริ่มไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า อันเนื่องมาจากการขยายพ้ืนที่จ่ายน้ าไป
ให้บริการแก่ชุมชนรอบนอก และชุมชนเมืองมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมก าลังผลิตเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าของประชาชน
และชุมชนในอนาคต โดยก่อสร้างระบบผลิตน้ าแห่งใหม่  1  สถานี ก่อสร้าง
ระบบผลิตน้ าเพ่ิมบริเวณสถานีผลิตน้ าเดิม 1  สถานี (บริเวณที่ตั้งส านักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช)  และก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าแห่ง
ใหม่  2 สถานีพร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ าในส่วนพื้นที่เดิมและขยายเขตจ่าย
น้ าไปยังพ้ืนที่ใหม่ได้แก่ อ.พระพรหม ทต.นาสาร ต.นาพรุ ต.ช้างซ้าย ต.ท้ายส าเภา 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน ทต.โพธิ์เสด็จ ทต.ท่าแพ ทต.ท่างิ้ว   
ต.ท่าเรือ ต.มะม่วงสองต้น ต.ท่าไร่ ต.บางจาก ต.ปากนคร ต.ท่าซัก ต.ไชยมนตรี ต.
นาเคียน ต.นาทราย อ.ร่อนพิบูลย์ ทต.ร่อน พิบูลย์ ทต.เขาชุมทอง ทต.หินตก 
ต.เสาธง อ.เฉลิมพระเกียรติ ทต.ดอนตรอ  ทต.ทางพูน ต.สวนหลวง ทต.เชียรใหญ่ 
ทต.การะเกด ต.แม่เจ้าอยู่หัว ต.ท่าขนาน ต.ท้องล าเจียก และชุมชนใกล้เคียง 
ซึ่งการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  หน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 การขอใช้ที่ดินของ
โครงการนี้ ทางประปาต้องการของบประมาณจากส านักงบประมาณซึ่งจะเป็น
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  75% จากประปาเองอีก 25% และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากชุมชนและสภาท้องถิ่น เห็นชอบ ไม่ขัดข้องในการก่อสร้าง เมื่อ
ที่ดินมีความพร้อม แหล่งน้ ามีความพร้อม จึงจะท ารายละเอียดและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดเพ่ือด าเนินการจัดส่งส านักงบประมาณหมายความว่าแปลง
ไหนที่ยังไม่ถอนสภาพต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน ไม่เช่นนั้นถ้าได้รับงบฯ 
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนและสภาท้องถิ่น เป็นการจัดท าไม่ครบ
ขั้นตอน อาจจะถูกหน่วยงานตรวจสอบกล่าวผิดในภายหลังได้งบประมาณเพ่ือ
ขอสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณต่อไป  

     หากที่ประชุมมีข้อสงสัยในการขอใช้ที่ดินดังกล่าวให้สอบถามในที่
   ประชุม 
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นายประสงค์   นาคราช   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2     กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

   เขต 2   
     -กระผมขอให้งานกิจการสภาจัดส่งรายละเอียดหรือระเบียบต่างๆ ที่

   เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้ศึกษาก่อนการประชุมด้วย 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    -กระผมนายอธิคม   อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

นาสาร เนื่องจากงานกิจการสภาไม่ได้รับในส่วนของรายละเอียดและระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่ได้ อ้างถึงในส่วนหนังสือของการประปานั้นซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียน
และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2550 ข้อ 16 การขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้ เคยใช้ประโยชน์  ร่วมแสดงความเห็นว่า
 สมควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่ อย่างไร ตามข้อ 12 (3) ให้น าแผนงาน 
 โครงการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดอื่น   

นายประสงค์   นาคราช   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2     กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

   เขต 2   
     กระผมขอสอบถามว่าทางประปาส่วนภูมิภาคว่าโครงการนี้มี 

   ความเร่งด่วนขนาดไหนและได้ท าการตรวจสอบขนาดพ้ืนที่ชัดเจนหรือยัง
   ว่าพ้ืนที่ที่ขอใช้ จ านวน  33  ไร่ ชัดเจนหรือไม่เพราะบางเอกสารที่ 
   กระผมทราบมายังไม่ตรงกัน เป็นไปได้ไหมว่าให้ทางการประปาได้รังวัด
   ก าหนดพิกัดให้ชัดเจนก่อน เพ่ือความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของ 
   ข้อมูล แล้วค่อยมาขอความเห็นชอบจากสภาในภายหลังโดยเฉพาะแนว
   เขตท่ีมีปัญหาทางทิศตะวันออกทั้งหมด ซึ่งติดกับรั้วก าแพงของการประปา
   ยังไม่สามารถชี้แนวเขตได้ชัดเจน และขอให้การประปาอธิบายแนวเขตให้
   ชัดเจนด้วยครับ 

นายมาโนชญ์  เจริญพร   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
การประปาส่วนภูมิภาค    กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

   กปภ.ข.4 
     -ในส่วนของเอกสารเนื่องจากการประปาจากส่วนกลางเป็นคน

   จัดท าหนังสือและได้ประสานมาที่เขตเพ่ือให้มาชี้แจงท าความเข้าใจในส่วน



-8- 
 

   ข้อสงสัยต่างๆ ก็ต้องขออภัยไว้ด้วย และหากท่านต้องการทราบ 
   รายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นใดแล้ว สามารถสอบถามจากตรงนี้ได้เลยครับ  

นายพงษ์วรา  เทือใหม่    -ประเด็นเรื่องแนวเขตท่ีดิน เราจ าเป็นต้องให้ท่านปลัดกระทรวง 
  การประปาส่วนภูมิภาค   มหาดไทยยื่นค าขอ และถ้าไม่มีมติจากสภาฯ ในวันนี้ เราไม่สามารถนับ

  หนึ่งได้เลย การด าเนินการยังมีอีกหลายขั้นตอน การเห็นชอบใน
วันนี้เป็นการเห็นชอบเพ่ือใช้ประกอบการยื่นเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค
เราเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เราไม่สามารถขอรังวัดที่ดิน
ด้วยตัวเองได้การอนุมัติขอบเขตในเบื้องต้นต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
หน่วยงานในพื้นท่ีให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเราจะไม่ใช้พ้ืนที่
นอกเขตรั้วของการประปาในปัจจุบัน การด าเนินการเรื่องที่ดินยังต้องท า
อีกเยอะมากอย่างถ้าผ่านความเห็นชอบในวันนี้ต้องน าเรียนผู้ว่าฯ เพ่ือส่ง
ต่อท่านปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงต้องมีหนังสือมายังส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อมีหนังสือมาแล้วก็ต้องไปยื่นค าขอเพ่ือให้
ส านักงานที่ดินได้มารังวัด และเป็นไปตามระเบียบของที่ดิน มีการร่วมชี้
แนวเขตตามล าดับต่อไป ในวันนี้จึงมีความจ าเป็นต้องขอมติความ
 เห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนที่ให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้พ้ืนที่บริเวณ
 ที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  เนื้อที่
 ประมาณ  33  ไร่  ก่อสร้ างและปรับปรุ งระบบประป าเ พ่ิมเติม
 ภายในที่ตั้งของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช และ 
 ด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน สภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา 
 ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.  2550   
 ต่อไป 

นายเอี่ยม  รัสมโน    เรียน   ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายเอี่ยม  รัสมโน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1  
     -ขอสอบถามการประปาฯ ว่าตั้งส านักงานอยู่นานแล้ว ท าไมพ่ึง

   มาขอออกโฉนดในตอนนี้ ทั้งที่หน่วยงานอ่ืนมีการออกโฉนดไปหลายแห่ง
   แล้ว โดยไม่ต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นท้องถิ่น 

นายพงษ์วรา  เทือใหม่   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
การประปาส่วนภูมิภาค    กระผมนายนายพงษ์วรา  เทือใหม ่ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 5 

   กปภ.ข.4 
    -เบื้องต้นการประปาไม่สามารถยื่นผ่านด้วยตัวเองได้ ต้องขอผ่าน

กระทรวงมหาดไทยโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ยื่น และส านัก
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ปลัดต้องกลั่นกรองเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งกระบวนการที่ เคยท ามายังไม่แล้ว เสร็จ  ต้องมาเริ่ม
กระบวนการใหม่ทั้งหมด และเนื่องจากประปาต้องการของบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลก็ต้องด าเนินการในส่วนต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและ
 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายป่าไม้ กฎหมายที่ดิน 

     -การยื่นต้องมีการชี้แนวเขตที่ชัดเจน และวันนี้กระบวนขั้นตอน
   ในเบื้องต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนและสภาท้องถิ่น  

นายสมมาศ  สุวรรณ    เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ  เขต 1 
     -กระผมมีความเป็นห่วง ความกังวล ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวหากมีการ

   รุกล้ าก าแพงออกมาขอให้เขียนให้ชัดเจนว่า จากพ้ืนที่ 33 ไร่ เปลี่ยนเป็น
   พ้ืนที่ในเขตก าแพงของการประปา 

นายมาโนชญ์  เจริญพร   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
การประปาส่วนภูมิภาค    กระผมนายมาโนชญ์  เจริญพร ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงาน 

   กปภ.ข.4 
     -ขอตอบข้อกังวลของสมาชิก การประปาจะไม่รุกล้ าเขตนอกรั้ว

   ก าแพงของการประปาเด็ดขาด ขอท าความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกัน 
นายประสงค์   นาคราช   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2     กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

   เขต 2 
     -ความจริงแล้วเป็นโครงการที่ต้องเตรียมการไว้ในอนาคต เพราะเป็น

   การปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคของประชาชน ต้องเตรียม
   แหล่งน้ าไว้ใช้ให้เพียงพอแต่บังเอิญมาเจอพ้ืนที่ที่มีปัญหาทุ่งมะม่วงค้อมแห่ง
   นี้จากที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งนี้มีประมาณ 1,000 กว่าไร่  ในเบื้องต้นการ
   ประปาน่าจะมีระวางที่ชัดเจนและอธิบายแนวเขต ซึ่งทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
   ตะวันตก สามารถชี้แนวเขตได้ มีเพียงทิศตะวันออกท่ียังมีปัญหาอยู่ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

    -ขออนุญาตสรุป ดังนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมไว้ว่า 
เนื่องจากประปายังไม่ท าการรังวัดที่ให้ชัดเจนที จึงขอก าหนดให้อยู่ภายใน
แนวรั้วประปาเดิม (รั้วก าแพงปัจจุบัน) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครศรีธรรมราช เนื้อท่ีโดยประมาณ 33 ไร่ เพ่ือความสบายใจของสมาชิก 
เนื่องจากที่ดินบางส่วนตอนนี้ข้อพิพาทอยู่ 
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“ประธานสภาฯ     มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติ ในการพิจารณา  
   ขอความเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
   แปลง  “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”   ในพ้ืนที่ต าบลนาสาร อ าเภอ  
   พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้ง
   ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  
   33  ไร่ โดยเนื้อที่ทั้งหมดให้อยู่ในขอบเขตแนวรั้วของที่ตั้งส านักงานการ
   ประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชในปัจจุบัน เพ่ือก่อสร้างและ 
   ปรับปรุงระบบประปาเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม     สภามีมติเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
   สาธารณประโยชน์ แปลง  “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ในพื้นที่
   ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการประปา
   ส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา 
   นครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  33  ไร่ (โดยเนื้อที่ทั้งหมดให้อยู่ใน
   ขอบเขตแนวรั้วของท่ีตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
   นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
   เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1  ท่าน  ( ป ร ะ ธ า น
   สภาฯ)  และลาป่วย 1  ท่าน  (นายยงยุทธ  โชติพันธ์)” 

นายพงษ์วรา  เทือใหม่   เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
การประปาส่วนภูมิภาค    กระผมนายพงษ์วรา  เทือใหม่ ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 5 

   กปภ.ข.4 
     -กระผมขอเพ่ิมเติมมติเพ่ือให้สภาได้ให้ความเห็นชอบอีกเรื่องหนึ่ง

   ด้วยครับคือ ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการขอ 
   อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
   ป่าไม้ พ.ศ.  2484 ในที่ดินแปลง “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ใน
   พ้ืนที่ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการ 
   ประปาส่วนภูมิภาค บริเวณท่ีตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค  
   สาขานครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ      เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกัน กระผมอนุญาตให้เพ่ิมเติมและใน
   ส่วนนี้มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม     สภามีมติ เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการ 
   ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่ง  
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    พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในที่ดินแปลง “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์
   มะม่วงค้อม”  ในพื้นที่ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้งส านักงาน 
   การประปาส่วนภูมิภาค  สาขานครศรีธรรมราชด้วยคะแนนเสียง     
   10 เสียง งดออกเสียง 1  ท่าน (ประธานสภาฯ) และลาป่วย  1  ท่าน 
   (นายยงยุทธ  โชติพันธ์) 

 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 
ปิดประชุมเวลา      15.30     น. 

 

  (ลงชื่อ)                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
            หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 

 


