
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร (อาคารเอนกประสงค์) 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ 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 แสนโยชน ์ 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 เอ่ียม รัสมโน 
12 นายฟื้น  ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน ยอดนารี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
   -ไม่มี- 
    

 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าสภา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม อนันตธนวิทย์ 
2 นางสาวธันยพัฒน์ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ธันยพัฒน์ ทองสุข 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรี พยงค์ สงวนถ้อย 
2 นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี โชติ สัจจมาศ 
3 นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรี อนัน ศิริวรรณ 
4 นายวิติ รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ รองพินิจ 
5 นางวรรณดี พวงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ วรรณดี พวงจันทร์ 
6 นางณิชรัตน์ เชาวลิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ณิชรัตน์ เชาวลิต 
7 นางเพ็ญศรี นิลวานิช ผู้อ านวยการกองคลัง เพ็ญศรี นิลวานิช 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสารให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม ณ บัดนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  
และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

ประจ าปี พ.ศ.2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยค าใด ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธาน    5.1 ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการสังคม) จ านวน 1 รายการ  
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
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นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน  
  กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียดการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการสังคม) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1.เรื่องเดิม 
1.1 ตามที่เทศบาลต าบลนาสาร  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2559 
1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานของโรงเรียนอนุบาล ตั้งไว้ 
260,000.- บาท 

           2.ข้อเท็จจริง 
          2.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ขยายชั้นเรียนไปอนุบาลชั้นปีที่ 2 ได้มี
การปรับปรุงโรงรถเป็นอาคารเรียนอนุบาลชั่วคราว ซึ่งจากสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา     ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอนของครูนักเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อน
จัด หรือในฤดูร้อน จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และการ
ช่วงเวลาพักผ่อนตอนกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งการนอนกลางวันเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับเด็ก จะท าให้สามารถเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่ท าให้เด็กมีกระบวนการด้าน
ความจ าดี การมองและการเคลื่อนไหวก็ดีกว่า และการประมวลข้อมูลของสมองก็ดีขึ้น
ด้วย แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนของนักเรียนและการนอนหลับตอนกลางวัน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2.2 เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร
ในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ดังนั้นงานส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสั งคม ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสารและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนาสารในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด   ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเคราะห์ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน  
80,๔00.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 2 ตัว  

   ซึ่งก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้  
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    1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียู 
    2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บี
ทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง 
และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

    - ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
    - ชนิดติดผนัง 

6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
 7)  ก า ร จั ด ซ้ื อ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ข น า ด อ่ื น ๆ  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้ง ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 
มิ ถุ น ายน  2539  เกี่ ย วกั บการประหยั ดพลั ง ง าน  โดย ให้ พิ จ า รณาจั ด ซ้ื อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดย
ใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

     - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
  - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียู หารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

    8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

    - ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    - ชนิดตู้ตั้งพ้ืน  
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
    - ชนิดติดผนัง  
     ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 

ซึ่งไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จ าเป็นจะต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมและจ าเป็น 
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  รายการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งโอนลดจาก 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานของโรงเรียนอนุบาล ตั้งไว้ 
260,000.- บาท 

 

3.หนังสือสั่งการ/ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ประธาน   มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่ออกเสียง – เสียง งดออกเสียง            

2 เสียง (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
 
ประธาน   5.2 ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเติม (กองช่าง) จ านวน 1 รายการ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี   เรียน ท่านประธาน  
  กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร             

ขอชี้แจงการขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือตั้งจ่ายเพิ่มเติม (กองช่าง)  
 1.เรื่องเดิม    
    ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        
มีรายการที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ  
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้        
 2.ข้อเท็จจริง 

     กองช่าง เทศบาลต าบลนาสาร  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จ านวน 1 รายการ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    2.1 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน ตั้งไว้  500,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 369,800.- บาท งบประมาณ
คงเหลือ 130,200.- บาท จึงขอโอนเพ่ิมจ านวน 150 ,000.-บาท โดยขอโอนลด
ดังต่อไปนี้     
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- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ิมเติมปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์
ระบบเสียงตามสาย อาคารในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ ตั้งไว้ 1 ,000,000.-
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 542,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 458,000.-บาท โดยขอ
โอนลดจ านวน 150,000.-บาท (คงเหลือ 308,000.-บาท)  เนื่องจากไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  ขณะนี้เหลือ
เงินถือจ่าย   308,000.-บาท  

    3.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

      3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

 
ประธาน   มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ  

และนายเอ่ียม รัสมโนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
 
ประธาน   5.3 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการ

จ านวน  7 โครงการ 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

    
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 
  กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้    
1.เรื่องเดิม 

1.1 ตามท่ีได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสารว่าในเขตพ้ืนที่มีถนน
หลายสายได้รับความเสียหาย ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินแก่ราษฎร์ได้และบางพ้ืนที่ผิวจราจรเป็นที่ลุ่มต่ า ท าให้ช่วงฝนตกหนักเกิด
ภาวะน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ซึ่งไม่สามารถระบายน้ าได้ทันพืชผลทางการเกษตรและ
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย   

1.2 ตามหนังสือค าร้องราษฎร์ที่แจ้งเข้ามายังเทศบาลได้รับความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทางและมีน้ าท่วมขัง โดยมีค าร้องจ านวน  7  ฉบับ 

1.2.1 หนังสือรับที่ 081 ลงวันที่ 7 เมษายน  2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร หมู่ที่ 7 

1.2.2 หนังสือรับที่ 082 ลงวันที่ 7  เมษายน 2560 เรื่อง  ขอความ
อนุเคราะห์วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักส าเร็จรูป หมู่ที่ 2 
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1.2.3 หนังสือรับที่ 083  ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง  ขอความ

อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที่ 7 

1.2.4 หนังสือรับที่ 084  ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ปารักษ์น้ า  หมู่ที่ 3 
   1.2.5 หนังสือรับที่ 085 ลงวันที่ 7 เมษายน  2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 3        
   1.2.6 หนังสือรับที่ 086 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน – ไผ่โปง หมู่ที่ 3 
   1.2.7 หนังสือรับที่ 087 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร – ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 

 
2.ข้อเท็จจริง 

2.1 กองช่างเทศบาลต าบลนาสาร ได้ด าเนินการส ารวจตามค าร้องที่แจ้งเข้า
มายังเทศบาลได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางและมีน้ าท่วมขังในเขตพ้ืนที่ต าบล
นาสาร ปรากฏว่าถนนดังกล่าวได้รับความเสียหาย และบางพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ า ท าให้ช่วง
ฝนตกหนักเกิดภาวะน้ าท่วมขังไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน ส่งผลให้ประชาชนนักเรียน 
นักศึกษา ที่ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร รวมถึงความเสียหาย
ต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรต่อราษฎรจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร  

2.2 โครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-พ.ศ.2562) หน้า 
111 , 159 ,111 , 105 , 104 ,105 , 107 

2.3 ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
ได้เนื่องจากประมาณการรายรับและรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 

 2.4 ไม่สามรถโอนงบประมาณรายจ่ายได้ เนื่องจากในแต่ละรายการมี
งบประมาณจ านวนจ ากัด 

 2.5 ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2.6 รายงานยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
 2.7 สถานะการเงิน 

งบกลาง ประเภท เงินส ารองจ่าย      ตั้งไว้    550,000.-  บาท  

ณ  วันที่  19  เมษายน  2560      คงเหลือ   51,290.-  บาท 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้    500,000.-  บาท 
 ณ  วันที่  19  เมษาบน  2560      คงเหลือ 130,200.-  บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  1,000,000.-  บาท 
ณ  วันที่  19  เมษายน  2560     คงเหลือ  458,000.-  บาท 
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เงินทุนส ารองเงินสะสม     ทั้งหมด  15,623,839.92   บาท 

ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมในอ านาจสภาเทศบาลเป็นผู้อนุมติปัจจุบันมี                                         
ยอดเงินคงเหลือเป็นเงิน  2,322ม789.92  บาท 

- สภาเทศบาลต าบลนาสารได้ใช้จ่ายไปแล้วตามมติสภาในคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจ าปี  2559 ในวันศุกร์ที่ 11  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

- ใ น ส่ ว น อ า น า จ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ป็ น ผู้ อ นุ มั ติ  มี ย อ ด เ งิ น เ ป็ น เ งิ น    
13,342,839.92 บาท 

3.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
3.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เ พ่ือเป็น
ทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย
ละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

3.2 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ. 0023.3/ว 5972 ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน  
2559  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 

 
ประธาน   กระผมขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และขอมติที่ประชุมแต่ละโครงการ  

ขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 1 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร   
2.หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากถนนสายซอยอรชร  หมู่ที่  7 ต าบลนาสาร ระยะทางในช่วงตอนที่

2 ยาวประมาณ 218 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการ
ใช้งานตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวกอาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร   
นั้น 
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ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งานได้

ดีขึ้น  เทศบาลต าบลนาสาร  จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

3.วัตถุประสงค์ 
     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง               

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  โดยท าการถมดินเสริมคันทางขนาดกว้าง  1.00  เมตร หนา 0.50  เมตร  

ยาว 40.00  เมตร พร้อมท าการวางท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø0.40x1.00 จ านวน  9  
ท่อน  และท่อ คสล.ชั้น3 ขนาด Ø0.60x1.00 จ านวน 8 ท่อน และท าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  499,000.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 2 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ส าเร็จรูป    

2.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากถนนสายบ้านพจน์ – บ้านหนองไทร  เป็นถนนสายรองจากถนนทาง

หลวงสายเลียบทางรถไฟ  ซึ่งระดับพ้ืนทางและผิวจราจรเป็นที่ลุ่มต่ า  ท าให้ช่วงฝน 
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ตกหนักเกิดภาวะน้ าท่วมขังพ้ืนทางและพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร  ไม่

สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงทีท าให้บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเกิดความ
เสียหาย     

ดังนั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร  จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
วางท่อระบายน้ าลงสู่ล าเหมือง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร  

3.วัตถุประสงค์ 
     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง               

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น3 ขนาด Ø0.40x1.00  เมตร  

พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปตามมารตราฐานกรมทางหลวง จ านวน  30  ท่อน  ริมถนนสาย 
4103 – บ้านหนองไทร  ระยะทางยาว  266.00   เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 2  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    จ านวน  493,000.00 บาท   

ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 3 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงค์   
2.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากถนนสายสายซอยซอยคุ้มวงค์ หมู่ที่  7 ต าบลนาสาร ระยะทาง
ประมาณ 278 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งาน
ตามปกติ ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร นั้น 

ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
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เหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

3.วัตถุประสงค์ 
     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง       

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน  481,000.00 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
  
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 4 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช -           
ป่ารักษ์น้ า   

2.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากถนนสายศาลาเวช-ป่ารักษ์น้ า หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร ช่วงที่ 1 

ระยะทางประมาณ 440 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจาก
การใช้งานตามปกติ ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฃอง
ราษฎร นั้น 

ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร  จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
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เหล็กถนนสายดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

3.วัตถุประสงค์ 
     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง               

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 1ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
     จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                 จ านวน  490,000.00 บาท   

ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 5 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา   
2.หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากถนนสายเทพรักษา หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร ระยะทางประมาณ 130 

เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งานตามปกติ ท าให้
การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก  อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความ
เสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฃองราษฎร นั้น 

ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึน้ เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กถนนสายดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง 
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3.วัตถุประสงค์ 

     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง               

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
     จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        จ านวน  217,000.00 บาท   

ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 6 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน -   
ไผ่โปง     

2.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากถนนสายหนองแตน -ไผ่โปง หมู่ที่  3 ต าบลนาสาร ระยะทาง

ประมาณ 550 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งาน
ตามปกติ ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฃองราษฎร นั้น 

ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  
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3.วัตถุประสงค์ 

     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง    

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ปากริ้นราง 
ชั้น 3 ศก 0.80 เมตร จ านวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ  2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        จ านวน  497,000.00 บาท    

 
ประธาน   มีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ 

และนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1) 
 
นายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธาน 

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจงและเสนอ
โครงการที่ 7 ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร -
ทุ่งไสคา    

2.หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากถนนสายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา  หมู่ที่  6  ต าบลนาสาร  ระยะทาง

ประมาณ 303 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจากการใช้งาน
ตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก  อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฃองราษฎร   
นั้น 

ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการใช้งาน
ได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  
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3.วัตถุประสงค์ 

     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง               

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 303 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,212 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        หมู่ที่ 6  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
     จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ  2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        จ านวน  665,000.00 บาท    

 
ประธาน   มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม  มติที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภาฯ  

และนายเอ่ียม รัสมโนสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 
 
ประธาน    5.4 ขออนุมัติกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3 รายการ  
  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายกเทศมนตรี   เรียน ท่านประธาน  
  กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอชี้แจง

รายละเอียด ดังนี้     
 ขออนุมัติกู้ยืมเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งจ านวน 3 คันประกอบด้วย 
          1 รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ก าลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 3,300,000 บาท    (รายละเอียดคุณลักษณะ ตาม
บัญชีมาตรฐานส านักงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2559) 
 2 รถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ าในตัว ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 6 ,000 
ลิตร จ านวน 1 คัน วงเ งินงบประมาณ 6 ,500 ,000 บาท (รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
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           3 รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้าตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูล
ฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบ
ไฮโดรลิคพ้ืนตู้บรรจุขยะมูลฝอยหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร จ านวน 1 คัน วงเงิน
งบประมาณ 2,200,000 บาท    (คุณลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการฯก าหนด
เพ่ือใช้ในกิจการงานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

           
เหตุผลและและความจ าเป็นในการจัดซื้อคือ 

                            1 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ก าลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 
         เนื่องจากเทศบาลต าบลนาสารมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่ เพราะเป็นที่ราบลุ่มจึงท าให้การระบายน้ าค่อนข้างล่าช้า ส่งผลกระทบ
กับประชาชนเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวก และการประกอบอาชีพของเกษตรกร
เพราะปัญหาน้ าท่วมขังท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายอีกทั้งท าให้ถนนหนทาง
สาธารณะภายในพ้ืนที่ช ารุดเสียหายเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงควรจัดซื้อรถดังกล่าวเพ่ือขุดลอกคูระบายน้ า ,ขุดลอก
ร่องน้ า, วางท่อระบายน้ าและซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 

                              
2 รถดับเพลิง 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสาร มีหมูบ้านจ านวน 7 หมู่บ้าน เนื้อที่ 27 ,747 ตาราง
กิโลเมตร(17,341,875 ไร่)  จ านวนประชากร 10,121 คน ครัวเรือน 3,770 
ครัวเรือน ประชากรในพ้ืนทีตั้งบ้านเรือนอาศัยกันอย่างอย่างหนาแน่นเป็นหย่อมๆ 
โดยเฉพาะหมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 7 เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งเทศบาลต าบลนาสารยัง
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้โดยเฉพาะรถส าหรับดับเพลิง ที่ใช้ในการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่เมื่อเกิดสาธารณภัยได้ทันท่วงที ลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดข้ึนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ี 

 
                           3 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

เทศบาลด าบลนาสารมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อขนาด 6 ลูกบาศก์
เมตรแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน และรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 6 ล้อ  ขนาด 12 
ลูกบาศก์เมตรแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ซึ่งปัจจุบันนี้รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้ง
กล่าวได้เสื่อมสภาพมากแล้ว และก็เริ่มเข้าท าการซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง ซึ่งซ่อมบ ารุงแต่ละ
ครั้งใช้เวลาหลายวัน ท าให้การบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่หยุ ดชะงัก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นตาม
สถานการณ์ที่มีการขอรับบริการ ซึ่งเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เดือนละ 
130,140 กิโลกรัม ด้วยเหตุผลที่ว่าขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก รถบรรทุกขยะ ของ
เทศบาลมีจ านวน 2 คันท าให้ การบริการประชาชนไม่ทัน อีกทั้งรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
ที่มีอยู่ปัจจุบันใช้งานทุกวันมีโอกาสที่จะซ่อมบ ารุงได้ในบางครั้ง ถ้ารถบรรทุกขยะไม่ 
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สามารถออกให้บริการได้เนื่องจากอะไหล่บางชิ้นเกิดช ารุดท าให้การบริการหยุดชะงัก
ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
 กองคลังได้รวบรวมหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามมติที่
ประชุม กสท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2553 ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ครั้งที่ 3/2556 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 
และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 
 1.เทศบาลต าบลนาสารได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 
1,705,463.13 บาท 
 2.ฐานะการคลังย้อนหลัง 3 ปีมีงบพัฒนา (ครุภัณฑ์และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
 
ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

2557 35,437,943.54 31,194,274.23 9,019,068.00 
2558 36,228,918.68 32,435,301.21 9,021,126.78 
2559 35,689,838.22 34,087,625.34 4,742,176.00 

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุนย้อนหลัง 3 ปี 22,782,370.78 
รายจ่ายเพื่อการลงทุนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 7,594,123.59 

 
 3.หลักเกณฑ์วงเงินการให้กู้ กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากสมทบที่มีอยู่กับ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแต่ไม่เกินครั้งละ 150 ล้านบาท เทศบาลได้ส่งเงินสมทบ
เป็นเงิน 1,705,463.13 บาท เงินที่สามารถกู้ได้จ านวน 10 เท่าของเงินฝากสมทบ
เป็นเงิน 17,054,631.30 บาท ซึ่งเทศบาลต าบลนาสารมีความประสงค์จะขอกู้
จ านวน 12,000,000 บาท ระยะเวลาการกู้ 10 ปี ระยะเวลาการช าระหนี้ไม่เกิน 10 
ปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี   
 4.หลักเกณฑ์การพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปี งบพัฒนาไม่
เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 60% ของงบพัฒนา เทศบาลมีงบ
พัฒนาเฉลี่ย 3 ปี เป็นเงิน 7,594,123.59 บาท มียอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 60% 
เป็นเงิน 4,556,474.15 บาท 

ประธาน   ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายประเด็น
ใดบ้าง ขอเชิญได้เลยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธาน  
เขต 1   กระผมนายสมมาศ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่เทศบาล

ประสงค์จะกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังรถดับเพลิง และ
รถบรรทุกขยะ กระผมเห็นว่าเทศบาลมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะ จึงไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องซื้อรถบรรทุกขยะเพ่ิมอีก 
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นายกเทศมนตรี เรียน ท่านประธาน  

กระผมนายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ตามที่เทศบาลมี
นโยบายจะลดปริมาณขยะ ต้องได้รับความร่วมมือการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ
การคัดแยกขยะในบ้านเรือน แต่นโยบายจะส าเร็จได้ต้องค่อยเป็นค่อยไป และการคัด
แยกขยะก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งปัจจุบันมีหน่วยงานและ
สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น การจัดเก็บมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลก็เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล หากจัดเก็บไม่ทันจะท าให้มีปริมาณขยะสะสม
และส่งกลิ่นเน่าเหม็น จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะในการบริการประชาชนได้
ทั่วถึง 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธาน 
เขต 2   กระผมนายประสงค์ นาคราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้พิจารณา

เอกสารประกอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การที่ระบุว่าจัดซื้อรถตักหน้า
ขุดหลัง (JCB) การระบุว่า (JCB) เป็นค าเรียกประเภทรถหรือยี่ห้อรถ หากเป็นยี่ห้อรถจะ
เป็นการล็อคสเปคหรือไม่ 

ผอ.กองช่าง เรียน ประธาน  
   กระผมนายวิติ รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง ในการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 

เป็นการก าหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และได้ผ่าน
การก าหนดจากคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร และ
เอกสารประกอบก็มิได้ระบุค าว่า JCB  

ประธาน   มีผู้ใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ผมขอให้สภาลงมติพิจารณา
การขออนุมัติกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการเลยครับ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการ   10  เสียง งดออกเสียง  2 เสียง 
(ประธานสภาและนายเอ่ียม รัสมโน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1)  ไม่รับหลักการ  -   
เสียง  

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ท่านประธาน  

กระผมนายอธิคม อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นการพิจารณาเกี่ยวกับการกู้
เงินไม่สามารถพิจารณา สามวาระรวดได้  ต้องแยกวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  
ส่วนวาระท่ี  2 วาระท่ี 3 อาจจะแยกหรือรวมเป็นครั้งเดียวกันได้ แต่ต้องขอมติเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นก่อน ผมจึงขอให้สภาลงมติว่าต้องการแยกวาระการประชุมวาระที่ 2  
กับวาระที่  3  หรือไม่ อย่างไร  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธาน  
เขต 1   กระผมนายสมมาศ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอให้มีการ

พิจารณาวาระท่ี 2 และ 3 รวมกัน 
ผู้รับรอง   1.  นายฟื้น ยอดนารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
   2.  นายประคอง สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดการพิจารณา วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่  3 ขั้นลง

มติ ของการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในคราวเดียวกันหรือวันเดียวกัน มีมติ
ออกเสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง (ประธานสภาฯและนายเอ่ียม  รัสมโน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1)     

เลขานุการสภาฯ ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  
โดยให้ฝ่ายสภาเทศบาลเสนอสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีผู้รับรอง  2  คน  และ
นายกเทศมนตรี เสนอผู้แทนโดยไม่ต้องมีผู้รับรอง 

ประธาน   ขอให้ท่านสมาชิกเทศบาลพิจารณาก าหนดจ านวนของคณะกรรมการแปรญัตติและ
เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน ท่านประธาน  
เขต 2    กระผมนายสมเกียรติ คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เขต  2             

ขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  คน ครับ 
ผู้รับรอง   1.  นายฟื้น ยอดนารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
   2.  นายพิเชฐ แสนโยชน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
ประธาน   มีท่านใดจะเสนอจ านวนเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีถือเป็นอันว่าสภามีมติ

ก าหนด 3 คน ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ        คนที่  1 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธานสภา  
เขต 1  กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอนายบุญรวย 

สุตระ  รองประธานสภา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
ผู้รับรอง   1.  นายประคอง  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
   2.  นายสมเกียรติ คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
ประธาน  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นายบุญรวย สุตระ  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควร
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธาน  
เขต 2  กระผมนายสมเกียรติ คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนาย

ประสงค์ นาคราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
ผู้รับรอง   1.  นายสมมาศ สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
   2.  นายเสถียร ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
ประธาน  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประสงค์ นาคราช          

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่
สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธานสภา   
เขต 2  กระผมนายพิ เชฐ  แสนโยชน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอ เสนอ                     

นายประคอง สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3 
ผู้รับรอง   1.  นายประสงค์ นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
   2.  นายสมเกียรติ คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 



-20- 
ประธาน  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประคอง สุวรรณ          

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   
ประธาน   ขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
   1.นายบุญรวย สุตระ รองประธานสภา 
   2.นายประสงค์ นาคราช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
   3.นายประคอง สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ประธาน    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ล าดับต่อไปก็ขอให้ที่ประชุม

ก าหนดวัน เวลา เสนอค าแปรญัตติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามระเบียบ  
ข้อ 55  วรรคสาม และตามระเบียบข้อ 49  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 
2560 ในเวลา 08.30-16.30 น.ของทุกวัน และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ด าเนินการแปรญัตติในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
ปิดประชุมเวลา 11.19 น. 
  
 
    (ลงชื่อ)       ธันยพัฒน์  ทองสุข          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวธันยพัฒน์  ทองสุข) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
   
    (ลงชื่อ)    อธิคม  อนันตธนวิทย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอธิคม  อนันตธนวิทย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 

 
 


