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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2560 
วันศุกรท่ี์  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต 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 ยงยุทธ   โชติพันธ ์
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 

 
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 นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร -มอบอ านาจรองฯ คนท่ี 1- 

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. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
2. นางเพ็ญศรี   นิลวานิช ผู้อ านวยการกองคลัง เพ็ญศรี   นิลวานิช 
3.    
4.    
5.    

 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
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   แจ้งค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่  468/60   เรื่อง  มอบอ านาจให้รอง
    นายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
     เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความ
    เรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ข้อ 56 วรรคสอง  จึงมอบอ านาจให้นาย
    โชติ  สัจจมาศ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  คนที่  1  ปฏิบัติราชการแทน
    นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  
    1  ประจ าปี  2560  วันที่  4  สิงหาคม  2560  เพ่ืออภิปราย ชี้แจง หรือ
    แถลงแทนนายกเทศมนตรีผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาในวาระการประชุมนี้ 
    ดังนี้ 
     - ขอมติเห็นชอบยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมใน
    อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  
    1  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560 
     -  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ในอ านาจ
    สภาเทศบาลและอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.  2560 ของกองคลัง   
     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
                                      สั่ง  ณ  วันที่    1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                  (นายพยงค์   สงวนถ้อย) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1   
    ประจ าปี พ.ศ.  2560 วันที่  28  เมษายน  2560 
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     -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  2   
    ประจ าปี พ.ศ.  2560 วันที่  8  พฤษภาคม  2560 
ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาฯ    5.1  ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมใน
    อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด  ตามมติสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2   
    ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.  2560 เมื่อวันที่  28  เดือน เมษายน พ.ศ.  2560  
    จ านวน  7  โครงการ ดังนี้ 

    1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร  หมู่ที่ 7  
  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 499,000.-บาท 
  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                       

   2)  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป หมู่ที่  2   
  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน   
  493,000.-  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

   3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที่  7  
  ต าบลนาสาร   อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  

  481,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ป่ารักษ์น้ า  

  หมู่ที่  3  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  490,000.-บาท  
  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

   5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา  หมู่ที่  3  
  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน  217,000.-
  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   6)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน –  ไผ่โปง  
  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  
  497,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร – ทุ่งไสคา  
  หมู่ที่  6  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  
  665,000.-  บาท  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
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เลขานุการสภาฯ   เรียน   ประธานสภาฯ ที่เคารพ 
     กระผม นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ ขอ
    แจ้งหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.5/ว 4503  ลงวันที่  21  
    กรกฎาคม  2560 รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    พิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
    เบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 87  วรรคสาม 
    ก าหนดให้ในกรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงิน
    สะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ
    จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดย
    ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ข้อ 89 (1) ซึ่งจังหวัด 
    นครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสถานะการเงินการ
    คลังของเทศบาลต าบลนาสารแล้วปรากฎว่าปัจจุบัน เทศบาลต าบลนาสารมี
    เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  14,374,818.55  บาท คิดเป็นร้อยละ  
    26.96  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 (งบประมาณรายจ่าย 
    53,304,200.-  บาท)  ซึ่งเกินร้อยละ  25  ของงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี  จ านวนร้อยละ  1.96  เป็นเงิน  1,048,768.55  บาท 
     ดังนั้น หากเทศบาลต าบลนาสารจะด าเนินการโครงการตามอ านาจ
    หน้าที่ในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ที่
    ก าหนดและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึง
    เห็นควรให้เทศบาลต าบลนาสารพิจารณาโครงการและขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
    ส ารองเงินสะสมต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือด าเนินโครงการตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 
    และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 87 วรรคสาม และหากยังมีความจ าเป็นต้องด าเนิน
    โครงการต่อในส่วนที่เกินอ านาจการอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลนาสาร ก็ให้
    ด าเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลนาสาร เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่า
    ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
    รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 87  วรรคสอง 
ประธานสภาฯ    ท่านเลขาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดของหนังสือจังหวัดให้ทุกท่านได้รับทราบ
    เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติได้เลยครับ 
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นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ตามที่ท่านเลขาสภาฯ 
    ได้ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือของจังหวัดไปแล้วนั้น กระผมจึงขอเสนอญัตติ
    ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมในอ านาจผู้ว่า
    ราชการจังหวัด ตามมติสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  28  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 จ านวน   
    7  โครงการ ต่อสภาเลยครับ 
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี
    ก็ขอมติจากสภาฯ ทีละโครงการเลยครับ 

   1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร  หมู่ที่ 7  
  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 499,000.-บาท 
  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1) 

ประธานสภาฯ    2)  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป หมู่ที่  2   
    ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน   
    493,000.-  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
     สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1  

ประธานสภาฯ    3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที่  7  
    ต าบลนาสาร   อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  

  481,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
     สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1 
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ประธานสภาฯ    4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ป่ารักษ์น้ า  

  หมู่ที่  3  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  490,000.-บาท  
  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

     สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1 

ประธานสภาฯ    5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา  หมู่ที่  3  
  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน   

   217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
     มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1 

ประธานสภาฯ    6)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน –  ไผ่โปง  
  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  
  497,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

     สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1 

ประธานสภาฯ    7)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร – ทุ่งไสคา  
    หมู่ที่  6  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวนเงิน  
    665,000.-  บาท 
     สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
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มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  งด 
    ออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1)         
ประธานสภาฯ       5.2  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ในอ านาจ 
    สภาเทศบาล เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย    
    หนองแตน -   ไผ่โปง หมู่ที่ 3  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
    โดยใช้เงินสะสม   369,921.11 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
    บาทสิบเอ็ดสตางค์) และเงินทุนส ารองเงินสะสม  127,078.89 บาท (หนึ่งแสน
    สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงิน   
    497,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ขอเชิญท่านเลขาสภาฯ  
    ชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมก่อนครับ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
    ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เทศบาลต าบลนาสารมีเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 
    1  ตุลาคม  2559  จ านวน 15,623,839.92  บาท (สิบห้าล้านหกแสนสอง 
    หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้ 
    เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2559 จ านวน 15,623,839.92 
    บาท  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน  53,304,200.- บาท 
    ร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (53,304,200 x 25%) =  
    13,326,050.- บาท  ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 25 ของ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2,297,789.92  บาท  ใชจ้่ายเงินส ารองเงิน 
    สะสมไปแล้ว (อ านาจสภา) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
     1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาสาร เป็นเงิน  853,000  บาท 
     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยประชาร่วมใจ ม.6 เป็นเงิน  
    495,000 บาท 
     3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแตน-ไผ่โปง ม. 2,3 เป็นเงิน  
    494,500  บาท  
     4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล สายอ าเภอ-ห้วยพระ ม. 6 เป็นเงิน   
    110,000  บาท 
     5.  โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ าสายพระเพรง – หนองแตนริมทาง 
    รถไฟถนนสาย 403 ม.3  เป็นเงิน  149,500  บาท 
     รวม   2,102,000  บาท 
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     คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม อ านาจสภาฯ 2,297,789.92 –  
    2,102,000 =   195,789.92  บาท 
     จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน –     
    ไผ่โปง ม. 3  ต. นาสาร  เป็นเงิน  127,078.89  บาท 
     คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสม อ านาจสภาฯ  68,711.03    บาท   
    จะน าไปจ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่  3   
    อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในล าดับต่อไป 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อไป   

นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน -   ไผ่โปง หมู่ที่ 3   
    อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้    
    1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน – 
      ไผ่โปง  หมู่ที่  3  
    2.หลักการและเหตุผล 
       เนื่องจากถนนสายหนองแตน-ไผ่โปง  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  
    ระยะทางประมาณ 550 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็น
    บ่อจากการใช้งานตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก  อาจท าให้เกิด
    อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิต
    ทางการเกษตรฃองราษฎร   นั้น 

     ดังนั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร  และให้ถนนมีสภาพ
    การใช้งานได้ดีข้ึน  เทศบาลต าบลนาสาร   จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้าง
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและ
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  
    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  

 
 
 



-10- 
 
   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 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
    หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ  2560 – 2561 
    8. งบประมาณด าเนินการ 

     โดยใช้เงินสะสม 369,921.11  บาท  และเงินทุนส ารองเงินสะสม 
    127,078.89  บาท  (ในส่วนอ านาจการอนุมัติจากสภาฯ ) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตนไผ่โปง  หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน  
    497,000  บาท      
    9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    สภาฯ มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
    หนองแตน –  ไผ่โปง หมู่ที่ 3  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เงิน
    สะสม 369,921.11  บาท  และเงินทุนส ารองเงินสะสม 127,078.89 บาท  
    (ในส่วนอ านาจการอนุมัติจากสภาฯ ) ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง  
    2  เสียง (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ       5.3  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ในอ านาจสภาเทศบาล     
  เป็นเงิน  68,711.03 บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)  
  และขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ในอ านาจผู้ว่าราชการ 
  จังหวัด   เป็นเงิน  148,288.97.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยแปด
  สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
  เสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 3 อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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   จ านวนเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอเชิญท่าน 
  รองนายกฯ ครับ 

นายโชติ   สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 3  อ าเภอ      
  พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 217,000.-บาท (สองแสน 
  หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

    1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา    
      หมู่ที่  3  
    2.หลักการและเหตุผล 
 

       เนื่องจากถนนสายเทพรักษา  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  ระยะทาง
    ประมาณ 130 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อจาก
    การใช้งานตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก  อาจท าให้เกิดอันตราย
    ต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิตทางการ
    เกษตรฃองราษฎร   นั้น 

     ดังนั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร  และให้ถนนมีสภาพ
    การใช้งานได้ดีข้ึน  เทศบาลต าบลนาสาร   จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้าง
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและ
    แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  
    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 พร้อมติดตั้ง
    ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
    5.พื้นที่ด าเนินการ 
     หมู่ที่ 3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
    หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ  2560 – 2561 
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    8. งบประมาณด าเนินการ 

    โดยใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นเงิน 68,711.03   บาท (ในส่วน
    อ านาจการอนุมัติจากสภาฯ)และ เงินทุนส ารองเงินสะสม (ในส่วนของอ านาจ
    การอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นเงิน  148,288.97 บาท  เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา  หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  
    217,000  บาท     
    9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    สภาฯ มีมตอินุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
    เทพรักษา หมู่ที่ 3  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 
    217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินส ารองเงิน
    สะสมเป็นเงิน 68,711.03   บาท  และมีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินส ารองเงิน
    สะสมในส่วนของอ านาจการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเงิน   
    148,288.97 บาท  ด้วยคะแนน เสียง  10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  
    (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ    5.4  ขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ในอ านาจผู้ว่า
    ราชการจังหวัด จ านวน  5  โครงการ  (ตามเอกสารแนบท้าย)  ดังนี้ 

   1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร  หมู่ที่  
    7 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  
    499,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

                  2)  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป   
  หมู่ที่  2  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  

    493,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
                  3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์   
  หมู่ที่  7  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  

    481,000.-  บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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                  4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ป่ารักษ์น้ า  
  หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  

    490,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
                  5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร– ทุ่งไสคา  

     หมู่ที่  6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  
    665,000.-  บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
    ชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมก่อนครับ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
    สืบเนื่องจาก ข้อ 5.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา 
    หมู่ที่ 3 อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนเงิน 217,000 บาท  
    ซึ่ง จ านวนเงิน  68,711.03  บาท เป็นอ านาจของสภาเทศบาล และ จ านวนเงิน  
    148,288.97  บาท เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  นั้น และกระผมขอสรุป
    ให้ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด ดังนี้ 
     เงินทุนส ารองเงินสะสม (อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) 13,326,028.63 
    บาท และจ านวนเงินตามโครงการที่เป็นอ านาจของผู้ว่าฯ มีดังนี้ 

1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 3 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  148,288.97 บาท  

2)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร  หมู่ที่  7  
ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน 499,000.- 
บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

3)  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  หมู่ที่  2  
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน   
   493,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์ หมู่ที ่ 7  
ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 481,000.-  
บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ป่ารักษ์น้ า  
หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 
490,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

6)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร– ทุ่งไสคา  
หมู่ที่  6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 
665,000.-  บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

รวมเงินในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด  =  2,776,288.97 บาท
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมอ านาจของผู้ว่าฯ    =10,549,739.66 บาท 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปก็ขอเชิญท่านรองนายกชี้แจงรายละเอียดแต่ละโครงการเลยครับ 
                1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร    
    หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  
    499,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร  
    อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเงิน  499,000.-  บาท  (สี่
    แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

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

 ตอนที่ 2  ยาวประมาณ 218 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็น
 หลุมเป็นบ่อจากการใช้งานตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวกอาจท า
 ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่ง
 ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร   นั้น 

 
 ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการ

 ใช้งานได้ดีข้ึน  เทศบาลต าบลนาสาร  จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

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 าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 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 
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6. วิธีด าเนินการ 
       จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ  2560 – 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     จ านวน  499,000.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
      9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 
   
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร 
    หมู่ที่ 7 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  
    499,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง   
    10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯและนายเอ่ียม  รัสมโน  
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ    2)  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป  หมู่ที่  2  
    ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 493,000.- 
    บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด
    โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป หมู่ที่  2 ต าบลนาสาร 
    อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 493,000.- บาท  (สี่แสน
    เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
   ส าเร็จรูป  
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2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากถนนสายบ้านพจน์ – บ้านหนองไทร  เป็นถนนสายรองจาก

 ถนนทางหลวงสายเลียบทางรถไฟ  ซึ่งระดับพ้ืนทางและผิวจราจรเป็นที่ลุ่มต่ า  
 ท าให้ช่วงฝนตกหนักเกิดภาวะน้ าท่วมขังพ้ืนทางและพ้ืนที่การเกษตรของ
 ราษฎร  ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงทีท าให้บ้านเรือนและพืชผลทางการ
 เกษตรเกิดความเสียหาย     

 ดังนั้น  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร  จึงจ าเป็นจะต้อง
 ด าเนินการวางท่อระบายน้ าลงสู่ล าเหมือง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
 ราษฎร  

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  21  
  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 
       จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ  2560 - 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     จ านวน  493,000.00 บาท 

     9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
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มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก 
    ส าเร็จรูป  หมู่ที่  2 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เป็นเงิน 493,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง  
    10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม  รัสมโน  
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ     3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์  หมู่ที่  
    7  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  
    481,000.-  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์  หมู่ที่ 7  ต าบล 
    นาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 481,000.-  บาท  
    (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงค์   
2.หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากถนนสายสายซอยซอยคุ้มวงค์ หมู่ที่   7 ต าบลนาสาร 
 ระยะทางประมาณ 278 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็น
 บ่อจากการใช้งานตามปกติ ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก อาจท าให้เกิด
 อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิต
 ทางการเกษตรของราษฎร นั้น 

 ดังนั้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการ
 ใช้งานได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

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.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 834 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
 โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
         หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
       จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ  2560 - 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  481,000.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

 เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 
    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร  

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้ม
    วงศ์  หมู่ที่ 7  ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 
    481,000.-  บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 10  
    เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิก
    สภาเทศบาล เขต 1) 

ประธานสภาฯ                       4)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช –  
    ป่ารักษ์น้ า หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เป็นเงิน  490,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช – ป่ารักษ์น้ า หมู่ที่ 3  
    ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 490,000.-บาท   
    (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

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

 ระยะทางประมาณ 440 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็น
 บ่อจากการใช้งานตามปกติ ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก อาจท าให้เกิด
 อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิต
 ทางการเกษตรฃองราษฎร นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการ
 ใช้งานได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร  จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

3.วัตถุประสงค์ 
     3.1 ราษฎรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.2 เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้สะดวก 
               3.3 ร่นระยะเวลาในการเดินทาง 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ด าเนินการโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
 กว้างเฉลี่ยข้างละ 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 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ  2560 - 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                  จ านวน  490,000.00 บาท 

      9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 
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ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเวช  
    – ป่ารักษ์น้ า หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    เป็นเงิน 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง 
    งดออกเสียง  2  เสียง  (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล 
    เขต 1) 

ประธานสภาฯ        5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร– ทุ่งไสคา  
     หมู่ที่  6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  
    665,000.-  บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร– ทุ่งไสคา     
    หมู่ที่  6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน  
    665,000.-  บาท  ดังนี้ 

 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
 สะพานเชียร-ทุ่งไสคา    

2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากถนนสายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา  หมู่ที่  6  ต าบลนาสาร  

 ระยะทางประมาณ 303 เมตร ซึ่งเป็นถนนหินคลุก เกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็น
 บ่อจากการใช้งานตามปกติ  ท าให้การสัญจรไปมาได้ไม่สะดวก  อาจท าให้เกิด
 อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อการขนส่งผลผลิต
 ทางการเกษตรฃองราษฎร   นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร และให้ถนนมีสภาพการ
 ใช้งานได้ดีขึ้น เทศบาลต าบลนาสาร จึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดังกล่าว  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและแก้ไข
 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  

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 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
 ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
         หมู่ที่ 6  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารพัสดุของ
 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ  2560 - 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
         จ านวน  665,000.00 บาท   

     9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  สามารถแก้ปัญหาการสัญจรไป-มาได้ดีขึ้น 
     9.2   แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานของ
    ราษฎรได้ 

    10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     เทศบาลต าบลนาสาร 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน 
    เชียร– ทุ่งไสคา หมู่ที่  6 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    เป็นเงิน  665,000.-  บาท  ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  
    (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1) 
 
ประธานสภาฯ    ๕.5  ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.  2560 ของกองคลัง  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 21,000.-  บาท  
    เป็นเงิน  42,000.-  บาท ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียด 
    เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  
    21,000.-  บาท เป็นเงิน  42,000.-  บาท ซึ่งส่วนนี้เป็นความจ าเป็นของกองคลัง 
    ผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด 
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นางเพ็ญศรี   นิลวานิช  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉันนางเพ็ญศรี  นิลวานิช ผูอ้ านวยการกองคลัง  

     เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ใช้ในกองคลัง ยี่ห้อ Acer 
    หมายเลขครุภัณฑ์ 416 50 0012 ได้มาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550  มี
    อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ส่งผลให้อะไหล่ภายในเสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซม
    ได้เนื่องจากเครื่องตกรุ่น ไม่มีอะไหล่ซ่อมแซมได้และไม่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่มาก
    จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาหน่วยประมวลผลกลางเครื่องคอมพิวเตอร์ มา
    ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาของเดิมเพ่ือให้สามารถ ใ ช้ ใ น ก า ร
    ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือใช้ในงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 ชุด 
    เนื่องจากปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกส่วนราชการ
    ด าเนินการบันทึกบันชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มรูปแบบเพ่ือรองรับ
    การท างานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
    โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ จึงขอ
    อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ใน 

    แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                       

    1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 ชุดๆละ 
    21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
    พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

                - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
    จ านวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
                1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
    กว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และ
    มีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า  
    8 แกน หรือ  
                2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
    กว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
    มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
    ประมวลผลสูง  
               - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
    กว่า 8 GB  
               - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
    จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
    GB จ านวน 1 หน่วย 
               - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
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               - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
               - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
    10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
             -สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย  
    ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมตอินุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.  2560 ของกองคลัง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 21,000.-บาท  
     เป็นเงิน  42,000.-  บาท ด้วยคะแนนเสียง 10  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง  
    (ประธานสภาฯ และนายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1) 

ประธานสภาฯ    5.6  ขออนุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.  2560  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
    เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน  1  เครือ่ง  ราคาเครื่องละ 
    12,000.- บาท 

นายโชติ  สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   กระผมนายโชติ  สัจจมาศ  รองนายกเทศมนตรี ขอให้กองคลังชี้แจง
    รายละเอียดเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ 
    Network จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 12,000.- บาท ครับ 
นางเพ็ญศรี   นิลวานิช  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉันนางเพ็ญศรี  นิลวานิช ผูอ้ านวยการกองคลัง    
                      จากเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น กองคลังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  แบบ Network  ราคา    
    12,000.-บาท    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 21  เมษายน  2560 
    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
             -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
            - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
    (ppm)  
            - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) – 
    มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
            - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
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            - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
    ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
            - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
    10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
    ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
            - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
    กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                        เหตุผลในการจัดซื้อ  เพื่อทดแทนเครื่องพิมพ์ HP Officerjet  
    Pro K550  หมายเลขครุภัณฑ์ 478 50 0003  ได้มาเมื่อวันที่  3  มีนาคม  
    2550 มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ใช้งานประจ าอยู่ที่กองคลังเทศบาลต าบล  
    นาสาร  ส่งผลให้แผงวงจรช ารุดด าเนินการส่งซ่อมแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
     จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่
    ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
    ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
              โดยโอนลดจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่าย
    ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีงบประมาณตั้งไว้  
    300,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 228,083.52  บาท ขอโอน
    ลด จ านวน  54,000  บาท  ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง                                                                                                   

                      ข้อกฎหมาย 
                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  หมวด 4  ข้อ 
    27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท า
    ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็น
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นบริหารท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ  ถ้า  
    ไม่มีก็ขอมติจากสภาฯ 
มติที่ประชุม    มีมตอินุมัติโอนและเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ.  2560 ของกองคลัง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนและ
    เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  เพื่อ
    ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ 
    Network จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 12,000.- บาท ด้วยคะแนน
    เสียง 10  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง (ประธานสภาฯ และนายเอี่ยม  รัสมโน  
    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1) 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
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ปิดประชุมเวลา      11.30     น. 
 
 

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

 
 
 
    


