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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลนาสาร  

 

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 นายประสงค์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6 นายพิเชฐ  แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ  แสนโยชน ์
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 - 
12 นายฟื้น  ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟื้น  ยอดนารี 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ -ลาป่วย- 
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คณะผู้บริหาร 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ พยงค์   สงวนถ้อย 
2 นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีฯ โชติ   สัจจมาศ 
3 นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ อนัน   ศิริวรรณ 
4. นายกฤษฎา   นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกฯ - 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกฯ - 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
2. นางวรรณดี  พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการ 
วรรณดี   พวงจันทร์ 

    
    
    

 
 
เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัดฯ กนกพล  ถาวรสาร 
4. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน ธรรมรงค์  ปานเกลี้ยง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อถึงเวลาประชุมนายเสถียร ชักแสง สมาชิกผู้อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ได้กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ 
และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (สมาชิกทุกคนยืนตรง) จากนั้นนายอธิคม  อนันตธนวิทย์ ต าแหน่ง เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภา
เทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   1.1 การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่  21  กันยายน  2562  
     ตามท่ี เทศบาลต าบลนาสาร ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร และ 
    สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 256๒ เมื่อวันที่ 10 กันยายน  
    256๒ กอร์ปกับมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1๔) พ.ศ. 2552 ค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่   
    3055/2560  เรื่อง มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่   
    22 สิงหาคม  2560 และตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอพระพรหม ที่ นศ 
    0023.23/353๗  ลงวันที่  ๑๘ กันยายน 256๒ นายอ าเภอพระพรหม ได้ 
    พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1๔) เทศบาลต าบลนาสาร จึงประกาศใช้
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับ                  
    ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ เป็นต้นไป 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. 256๒ 

          พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 



-4- 

     1.2  การประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2563  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2562 

     ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร ได้พิจารณาร่างแผน
    ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลนาสาร ตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวดที่ 
    5 ข้อ 26 (2)  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาสาร 
    เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2562 

     อาศัยอ านาจตามข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลนาสาร ต่อไป  
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

          พยงค์   สงวนถ้อย 

       (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ    1.3  รายงานการขอใช้พื้นที่ปรับปรุงถนนสายซอยหลังวัดมะม่วงขาว 
    – บ้านไสชี  หมู่ที่  4  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีฯ  ตามที่
    ได้บรรจุ แผนงานโครงการไว้ในเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์    สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล    
    นาสาร 
     ตามที่เทศบาลต าบลนาสารได้บรรจุแผนงานโครงการตามเทศบัญญัติ
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ระบบ  E-LASS  แผนงานอุตสาหกรรม
    และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน 1.1.2  โครงการ
    ปรับปรุงถนนสายซอยหลังวัดมะม่วงขาว – บ้านไสชี  หมู่ที่ 4  ต าบลนาสาร  
    อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ 198,000  บาท  
    โดยท าการ.ใช้เครื่องจักรเกรดเกลี่ยพ้ืนทางให้ได้ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
    พร้อมท าการลงวัสดุดินถมยกระดับขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 ม. 
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      หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  ลงวัสดุหินคลุกท าผิวจราจรขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
    ยาว  250.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบและอัดแน่น  
    พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  นั้น 
                ถนนสายซอยหลังวัดมะม่วงขาว – บ้านไสชี  หมู่ที่ 4  ต าบลนาสาร  
    อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สภาพเดิมช่วงต้นทางเป็นถนนหิน
    คลุกที่มีการตัดผ่านพ้ืนที่วัดมะม่วงขาว ราษฎรใช้เส้นทางในการสัญจรมีขนาด
    กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  ช่วงปลายทางเป็นถนนที่ราษฎร
    ได้ด าเนินการบุกเบิกเชื่อมต่อกับที่ดินของวัดมีขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
    150.00  เมตร  ตั้งอยู่หลังวัดมะม่วงขาว – บ้านไสชี เป็นถนนดินเมื่อถึงช่วง
    ฤดูน้ าหลากน้ าได้กัดเซาะและท่วมขังพ้ืนทางท าให้เกิดหลุมบ่อ  ไม่สามารถ
    สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2561  เทศบาล
    ต าบลนาสารได้แจ้งขอใช้พ้ืนที่ด าเนินการปรับปรุงถนนต่อเจ้าอาวาสวัดมะม่วง
    ขาว (พระปลัดพรหมสิทธิ์  พร หมสิทธิโท) เพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุง
    ถนนสายดังกล่าว     

    ต่อมากองช่างได้ติดตามหนังสือขออนุมัติในการขอใช้พ้ืนที่กับเจ้า
    อาวาสวัดมะม่วงขาว (พระปลัดพรหมสิทธิ์  พร หมสิทธิโท)  และได้รับแจ้งว่า
    ทางวัดไม่มีอ านาจอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการด าเนินการปรับปรุงถนนได้  และจะ
    หารือไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป  

        ดังนั้น จึงต้องรอการอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ต่อส านักงานพระพุทธศาสนา
   จังหวัดนครศรีธรรมราช  และปรับแผนการด าเนินงานปรับปรุงถนนสายหลังวัด
   มะม่วงขาว – บ้านไสชี  หมู่ที่4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัด
   นครศรีธรรมราช งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป   

ประธานสภาฯ    มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมไปวาระอ่ืนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       รับรองรายงานการประชุม 

    -รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  3    
  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  วันที ่ 10  กันยายน  2562 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  วันที่ 10  กันยายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไขข้อความ
    ใดๆ  
  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1  การพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อขอรับการจัดสรร 
   งบประมาณจากกรมพลศึกษาในโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน 
   และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน 
    ด้วยกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์ในด้านการ
   ส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ตั้งแต่
   ระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและส่งเสริมการดูแลรักษาสถานที่ออกก าลังกาย
   และสิ่งอ านวยความสะดวก จึงมีแผนด าเนินโครงการลานกีฬาและ 
   นันทนาการในชุมชนและโครงสร้างการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน 
    ในการนี้ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึง
  ขอความอนุเคราะห์จากท่าน แจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
  ศักยภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานกีฬาและมีความประสงค์ขอรับการ
  จัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษาในโครงการลานกีฬาและนันทนาการ
  ชุมชนและโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน โดยด าเนินการกรอกข้อมูลใน
  แบบส ารวจฯ ทั้งนี้ หากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์
  ในโครงงานดังกล่าว ขอให้ด าเนินการท าประชาพิจารณ์และส ารวจความพร้อม
  ของพ้ืนที ่ก่อสร้างพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ส่งกลับไปยังส านักงานการท่อง
  เทียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือจะได้รวบรวมกรมพลศึกษาต่อไป 

ประธานสภาฯ     มีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาขอความ 
   เห็นชอบ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษาในโครงการลานกีฬา
   และนันทนาการชุมชน และโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ าชุมชน ได้เลยครับ 

มติที่ประชุม     สภามีมติเห็นชอบเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา
  ในโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชนและโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า
  ชุมชน  ด้วยคะแนนเสียง -เห็นชอบ  10  เสียง  

       -งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)   
      - ลาป่าย  1  ท่าน นายเอ่ียม  รัสมโน (สมาชิกสภา
      เทศบาล เขต 1) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
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 ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
  
          (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

             (นางบุญเรียง   พรหมมาศ)       
               หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ              
   

 

          (ลงชื่อ)  อธิคม   อนันตธนวิทย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพถ่ายประกอบการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี  2562  วันที่  8  พฤศจิกายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


