
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------ 
เริ่มประชุมเวลา               13.30    น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1          เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาเหรง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

นายสถาพร วัฒโน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  ประกอบกับข้อ 22  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัย
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งแตว่ันที่ 9 มกราคม 2563  เป็นต้นไป  
มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   27   
เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2562  นายสถาพร  วัฒโน ประธานสภาเทศบาลต าบล 
นาเหรง 

 

ที่ประชุม            รับทราบ 
  

1.2 แนะน าพนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

ปะธานสภาฯ   ขอเชิญนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
ได้แนะน าตัวเองให้ที่ประชุมฯทราบ 

 

นายณัฏฐิพัฒน์ คาวินวิทย์  เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายณัฏฐิพัฒน์  คาวินวิทย์ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ชื่อเล่นชื่อโอ๋ 
ยินดีให้ความช่วยเหลือกับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ มีอะไรที่จะแนะน า
กระผมก็พร้อมที่จะรับฟังและยินดีช่วยเหลือนะครับผม กระผมเป็นคนจังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยก าเนิด บ้านอยู่อ าเภอเมือง ครับผมขอบคุณครับ 

 

นางสาวเจนจิรา เกลี้ยงกลม เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
    ดิฉันนางสาวจันจิรา เกลี้ยงกลม เข้ามาบรรจุในต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    ปฏิบัติงาน  
 
                

ที่ประชุม            รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัยประชุมวิสามัญ     
          สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที ่31 ตุลาคม 2562  
 
นายสถาพร วัฒโน           ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2562 ว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 หากไม่ม ี   ก็ขอมติจากที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
นาเหรง สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2562 หรือไม่  ท่านใดรับรองขอให้ยกมือขึ้น 

    

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน     9 เสียง 
 ไม่รับรอง   จ านวน     - เสียง 
 งดออกเสียง   จ านวน     1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ต่อไปวาระที่ 3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี 

2562  ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
นางสายฝน ยกชู เรียนท่านประธานสภาฯ เทศบาลต าบลนาเหรง ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉัน 

นางสายฝน ยกชู ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3)  “รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิน่
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามหรือไม่   หากไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญครับ 
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นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
นาเหรง ตามท่ีเลขานุการสภาได้น าเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับสมาชิกสภาทราบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาเหรงจะต้องท าให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก็จะน าแผนพัฒนาปีที่ผ่านมาประกอบกับโครงการที่ทาง
เทศบาลได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติหรืองบจากหน่วยงานก็ตามระเบียบแล้ว 

 การติดตามประเมินผลแผนทางเทศบาลจะมีคณะกรรมการอยู่หนึ่งคณะซึ่งมีท่าน 
สมปราด วงเขิน เป็นประธาน เลขานุการ ก็จะน าผลการด าเนินการต่าง ๆ มาติดตาม  
โครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการไปแล้ว โดยทางเทศบาลโดยงานนโยบาย
และแผนส านักงานปลัดได้จัดท าเป็นแบบสอบถาม แบบฟอร์ม ตามระบบอีแพลนที่จะ
รายงานรวบรวมเป็นร่างและน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือที่จะได้พิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาเสร็จก็เป็นไปตามระเบียบ ทางผู้บริหารจะต้องน าผลการ
รายงานติดตามประเมินผลเพ่ือน ามาน าเรียนให้ท่านทราบ ซึ่งคิดว่าทุกท่านคงจะมี
รายละเอียดเป็นรูปเล่มตามที่ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว ใน
มุมมองของนายกอยากให้ท่านได้ดูบทสุดท้ายที่เราต้องมาปรับปรุง หมวดที่ 5 
ความเห็น ข้อเสนอแนะ จากการติดตามประเมินผลแผนจากท่ีเราได้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชนประกอบกับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ก็จะมีอยู่ 5 ข้อ ข้อแรก เรื่องการจัดท า
แผนแต่ละปีจะบรรจุโครงการไว้เพ่ือประสานไว้จ านวนมากท าให้การวัดผลเชิง
คุณภาพวัดได้ไม่ดีมากนักและเทศบาลต าบลนาเหรงได้ด าเนินการเกินศักยภาพซึ่ง
ได้รับงบประมาณน้อย ข้อที่ 2 เป็นเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาล่วงหน้าเป็นระยะ
เวลานาน ตามที่กฎหมายก าหนดก็เป็นแผน 5 ปี จัดท าแผนล่วงหน้าระยะเวลานาน
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ปัญหาบางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข นโยบาย
รัฐบาลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นคือความคิดเห็น ข้อที่ 2 เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างจะ
ด าเนินการยาก เช่น กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแผนบางอย่างก็ให้เป็นนโยบาย
ของท้องถิ่น เช่น อบต.จะสามารถประกาศใช้แผนได้จะต้องเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
ถ้าเป็นของทต.เมื่อเราได้ด าเนินการเสร็จคณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบนายกก็จะ
ประกาศใช้เราก็จะน ามาเรียนต่อสภาฯ ให้ทราบนี่คือขั้นตอนของเทศบาลแต่ในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมคือแผนในต้นทางมาจากพ่ีน้องประชาชนการจะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมใด ๆ ก็ตามเราก็ต้องผ่านไปที่ต้นเรื่องคือประชาชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนก็มีข้อยกเว้นให้อ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างเช่นเรื่องโครงการตามพระราชด าริ โครงการราชพิธี หรือว่าในโครงการที่
เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องผ่านไปทางคณะกรรมการติดตาม ข้อ 3  
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการอนุมัติในปีนั้น ๆ แล้วก็น ามาให้มีการด าเนินการทุก
โครงการทุกกิจกรรม ข้อที่ 4 การประสานงานจากหน่วยงานอื่นที่มีงบเกินศักยภาพ 
ข้อที่ 5 จะด าเนินการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีมีจ านวนมากเกินไป 
ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

 

นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 
     

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การพิจารณาก าหนดวันสมัยประชุมสามัญประจ าปี  และก าหนดวันเริ่ม

ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 
นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภา ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี หรือวัน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 
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ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แตล่ะสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปถีัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 

นายสถาพร วัฒโน ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  ที่ก าหนด  ก็ขอน า 
(ประธานสภาฯ)              ปรึกษา และขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเพ่ือพิจารณาว่าช่วงใดจะเหมาะสมในการ

ประชุมของแต่ละสมัย  ในปี  2563  และสมัยแรกของปีถัดไป   ขอเชิญสมาชิกได้
น าเสนอครับ 

     
นายสมพร สุทธิรักษ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม

นายสมพร สุทธิรักษ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเขต 1   กระผมขอเสนอก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  ทั้งหมด 4  สมัย  นะครับ 

   
นายสถาพร วัฒโน ขอผู้รับรอง  2  คน นะครับ 
 
นายสุรินทร์ ชูบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายสุรินทร์ ชูบุตร ต าแหน่ง สท.เขต 1   ขอรับรองนะครับ 
 
นายสมปราด วงเขิน เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายสมปราด วงเขิน ต าแหน่ง สท.เขต 1 ขอรับรองนะครับ 
 
นายสถาพร วัฒโน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอมากกว่า 4 สมัย หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
 หากไม่มี  สรุปว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 

จ านวน 4 สมัย 
 
ที่ประชุม มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 จ านวน 4 สมัย 
 

นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
2563 และเริ่มสมัยเมื่อใด ขอเชิญครับ 

 

นายสมพร สุทธิรักษ์ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร กระผมนายสมพร สุทธิรักษ์ 
 ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 

ดังนี้ ครับ 
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สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่  16  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

 
นายสถาพร วัฒโน ขอผู้รับรอง จ านวน  2 ท่าน ด้วยครับ ขอเชิญครับ 
 
นายส าราญ ช่วยสร้าง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายส าราญ ช่วยสร้าง ต าแหน่ง สท.เขต 1  ขอรับรองนะครับ 
 

นายสุรเชษฐ เพ็งแก้ว เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายสุรเชษฐ เพ็งแก้ว ต าแหน่ง สท.เขต  1 ขอรับรองนะครับ 
    
นายสถาพร วัฒโน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมแตกต่างไปจากนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) ถ้าหากไม่มีก็ให้ยึดตามก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีทั้ง  4  สมัย นะครับ 
 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2563 ดังนี้ 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  

เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2563  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2563 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

       
นายสถาพร วัฒโน และล าดับต่อไปขอเชิญท่านได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัย

สามัญ สมัยแรก ของปี  พ.ศ. 2564  ขอเชิญครับ 
 

นายสมพร สุทธิรักษ์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม
นายสมพร สุทธิรักษ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเขต 1  กระผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่  9 เดือน 
มกราคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน ครับ 
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นายสถาพร วัฒโน ขอผู้รับรองจ านวน  2 ท่านนะครับ ขอเชิญครับ 
 

นายสุรินทร์ ชูบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายสุรินทร์ ชูบุตร ต าแหน่ง  สท.เขต 1  ขอรับรองนะครับ 
 

นายชาญวิทย์ มะเอียด เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
                        นายชาญวิทย์ มะเอียด ต าแหน่ง สท.เขต  2  ขอรับรองนะครับ 
 
นายสถาพร วัฒโน ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  หากไม่มี ส รุ ป ว่ า ที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี  พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นไป   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 

   
มติที่ประชุม ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยแรก  
 ของปี  พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564  
 เป็นต้นไป   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน 
  

4.2  ญัตติการพิจารณารับโอนทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณคลองกลาย  หมู่ที่ 3 ต าบลนาเหรง  (ส านักปลัดเทศบาล) 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 

นางสายฝน ยกชู   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  หมวด 2 การ 
    จัดหา  ส่วนที่ 1  บททั่วไป  ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย 
    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบเป็นผู้ดูแลพัสดุ 
    นั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน 
    ท้องถิ่น  จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย 
    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

นายสถาพร วัฒโน  ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจง 
    รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
นาเหรง ในญัตตินี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินแต่โดยข้อเท็จจริงขอเรียนให้
ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านประธานได้ทราบว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ด าเนินการแต่ด้วย 
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กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทางกองช่างและทางงาน
ป้องกันซึ่งได้ของบประมาณไปที่ส านักงานป้องกันจังหวัดโดยผ่านทางอ าเภอ ปรากฎ
ว่าโครงการป้องกันเขื่อนตลิ่งพังบริเวณคลองกลายนี้ค่ะได้รับการบรรจุเข้าแผนของ
ส านักงานป้องกันพอเข้าแผนแล้วก็คือเป็นระเบียบใหม่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนที่ทาง
เทศบาลต าบลนาเหรงจะได้รับงบประมาณ 400 เมตร ก็ประมาณสามสิบล้าน ในปี 
2564 และทางงบกลางก็ได้แจ้งมายังส านักงานป้องกันจังหวัดว่าให้เทศบาลหรือ
อบต.ที่เสนอเข้าแผนต้องมาขอความเห็นชอบกับสภาเทศบาลตามที่ฝ่ายเลขานุการ
สภาได้น าเรียนแล้วว่าบรรดาทรัพย์สินอันใดก็แล้วแต่ที่ทางเทศบาลจะรับมอบที่ภาระ
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงเพ่ิมได้ก็ต่อเมื่อเทศบาลได้รับโอนแล้วและสภาต้อง
เห็นชอบเท่านั้น และโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่เราได้ขอไปส านักงานป้องกันก็
เร่งมาว่าให้น าเข้าสภาฯ และให้ทางปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเซนต์รับมอบ
ประกอบกับไม่ได้อยู่ในห้วงของการประชุมสภาฯ จึงต้องน ามาเข้าประชุมในครั้งนี้ ขอ
น าเรียนต่อท่านสมาชิกสภาฯ เพียงเท่านี้ค่ะ 

 
นายสถาพร วัฒโน  ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงรายละเอียด 
    ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
นายสมปราด วงเขิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

สมปราด วงเขิน ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 1  ในโครงการนี้นะครับตามที่
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรงได้เรียนชี้แจงในรายละเอียด
ว่าโครงการยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ว่าตามระเบียบแล้วคือต้องจ าเป็นต้องรับมอบโอนถ้า
เราไปดูในหนังสือรับมอบโอนก็ได้ลงเป็นรายชื่อเรียบร้อยแต่จะทราบรายละเอียดว่า
การก่อสร้างจ านวน 400 เมตร ก่อสร้างจากส่วนไหนไปหาส่วนไหนคือยังไม่ได้ทราบ
รายละเอียดตรงนี้ ขอบคุณครับ 

 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิ ฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
นาเหรง ในส่วนรายละเอียดตรงนี้ก็จะให้ทางกองช่างน าเรียน 

 
นายเอกธนัช  สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายเอกธนัช สุทธิรักษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณคลองกลาย  หมู่ที่  3 ต าบลนาเหรง เราได้เสนอ
เพ่ือขอบรรจุเข้าแผนของกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรายละเอียด
ส าหรับระยะ 400 เมตร รายละเอียดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็น
ผู้มาส ารวจเองซึ่งเราจะเป็นผู้ 
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บอกพิกัดไป ส่วนรายละเอียดว่าจะท าอย่างไรทางกรมป้องกันจะเป็นผู้มาออกแบบเรา
แค่บอกพิกัดไป 

นายสถาพร วัฒโน ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
  หากไม่มี  ขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับว่าเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินโครงการ 
  ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพังบริเวณคลองกลาย  หมู่ที่ 3 ต าบลนาเหรง หรือไม ่
  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน         9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน         -  เสียง 
    งดออกเสียง จ านวน         1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
 

4.3  ญัตติการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน (งบลงทุน) ที่ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช (กองคลัง) 

 
นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 
นางสายฝน ยกชู   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  หมวด 2 การ 
จัดหา  ส่วนที่ 1  บททั่วไป  ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบเป็นผู้ดูแลพัสดุ 
นั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น  จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจง 

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
 นาเหรง เรื่องการรับโอนทรัพย์สินงบลงทุนซึ่งได้รับงบประมาณใช้จ่ายจากกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้จังหวัดนครศรีฯ โครงการนี้เป็นโครงการที่เขาถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ทาง
จังหวัดก็จะถ่ายโอนให้กับทางอ าเภอโดยมีหนังสือไปยังอ าเภอประกอบกับทางอ าเภอ
ประสานไปยังจังหวัดซึ่งจะมีการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นนี่คือเป็นเรื่องที่ทางเลขานุการ
สภาได้น าเรียนเรื่องระเบียบไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่แล้วเสร็จงบประมาณ 
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จะผ่านมายังอ าเภอนบพิต า ซึ่งจะให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดูแลแก้ไขที่จะปรับปรุงและ
เมื่อโครงการใดก็ตามที่หน่วยงานมีการถ่ายโอนมาให้เทศบาลทางเทศบาลก็จะต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือที่จะได้รับทราบว่าเราได้รับโอนทรัพย์สินมาเป็นของเรา
แล้ว งบประมาณโครงการนี้ของปี 2561 งบประมาณสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาท เมื่อทางเทศบาลได้ขอความเห็นชอบกับทางสภาฯ เรียบร้อยแล้วสภาฯ ให้
ความเห็นชอบแล้วหน่วยงานของพัสดุกลางก็คือกองคลังต้องไปลงในทะเบียนพัสดุ
สิ่งก่อสร้างเป็นเรื่องท่ีรับโอนมาก็เป็นเรื่องที่ดี 

 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงรายละเอียด 

ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
หากไม่มี  ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่าเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สิน (งบลงทุน) ที่
ได้ รับจากการใช้ จ่ ายงบประมาณกลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ อ่าวไทยและจั งหวัด
นครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองโชน -
หน้าถ้ า  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง หรือไม ่  ท่านใดเห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  9 เสียง 

ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน  1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 
 
4.4  ญัติติการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  390,000.-บาท (กองช่าง) 

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู   ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายสถาพร วัฒโน  ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
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นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
นาเหรง ก็จะน าเรียนการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  390,000.-บาท เรื่องนี้เป็น
สาระส าคัญคือ การตั้งงบประมาณไปผิดหมวดผิดประเภทก็เลยขอไปแก้ไขตาม
รายละเอียดที่ได้ยื่นญัตติไป ซึ่งครั้งแรกที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติจากเดิม ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง  โครงการขยายท่อ
ประปาส่งน้ าฝายยอดเหลือง หมู่ที่ 9 จ านวน 390,000 บาท ตรงนี้ซึ่งไม่ได้เปลี่ยน
ในสาระส าคัญแต่ผิดหมวดผิดประเภทก็เลยมาขออนุมัติแก้ไขเป็น ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อประปาส่งน้ าฝายยอด
เหลือง หมู่ที่ 9 จ านวน 390,000 บาท จึงขอพิจารณาอนุมัติจากสภาฯ  

 
นายสถาพร วัฒโน  ตามท่ีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงรายละเอียด 

ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
หากไม่มี  ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่าอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากเดิม
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง โครงการขยายท่อประปาส่งน้ าฝาย
ยอดเหลือง หมู่ที่ 9 จ านวน 390,000 บาท ขอแก้ไขเป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายท่อประปาส่งน้ าฝายยอดเหลือง หมู่ที่ 9 
จ านวน 390,000 บาท ท่านใดอนุมัติ  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   อนุมัติ  จ านวน  9 เสียง 

ไม่อนุมัติ จ านวน           - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน  1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 

 
4.5  ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภา ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู   ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 

ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
นาเหรง เรื่องนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของครุภัณฑ์ ขอให้หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ข้อ 4.5  

    
นายยรรยง นพมิตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายยรรยง นพมิตร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
จากญัตติดังกล่าวที่เราได้ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาดรวมไม่น้อย
กว่า 5.50 เมตร X3.30 เมตร จ านวน 2 ซุ้ม โดยขอติดตั้งหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลนาเหรงและเขตรอยต่อ อบต. กะหรอ ถนนท่าศาลา-นบพิต า นั่นคือในครั้งแรก
ที่ขอ และครั้งนี้จะขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องจาก
จุดติดตั้งตามโครงการดังกล่าวที่ติดตั้งหน้าเทศบาลต าบลนาเหรง 1 จุด และบริเวณ
เขตรอยต่อกะหรอ ถนนท่าศาลา-นบพิต า จ านวน 1 จุด ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ติดตั้งห่าง
จากชุมชนซึ่งยากแก่การดูแลรักษาก็เลยขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งจ านวน 2 จุด
เหมือนเดิม คือ จุดที่หนึ่งติดตั้งหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาเหรง และจุดที่ 2 
ติดตั้งข้างถนนสายสามแยกนาเหรง-พรหมคีรี จ านวน 1 ซุ้ม (บริเวณสามแยกนาเห
รง) เพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนและเส้นทางสายส าคัญเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอนบพิต า
กับอ าเภอพรหมคีรี และสะดวกต่อการดูแลอีกอย่างถนนสายนี้เป็นถนนเฉลิมพระ
เกียรติด้วยจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จุดติดตั้ง 

 
นายสถาพร วัฒโน ตามที่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  

ที่ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายสวัสดิ์ สุบรรณ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสวัสดิ์ สุบรรณ  ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ ทต.นาเหรง เรื่องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กระผมว่าน่าจะไปติดตั้งบริเวณ
ปากทางเข้าบ้านคลองโชน  ทางไปอ าเภอนบพิต า กระผมว่ามันน่าจะดีกว่า เพราะถ้า
หากมีการติดตั้งตามจุดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะมันจะดูใกล้กัน กระผมก็ขอให้ มี
การพิจารณากันนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสถาพร วัฒโน ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีล าดับต่อไปขอมติจากที่ประชุม

ด้วยครับว่าจะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  
 จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลนาเหรง และบริเวณปาก

ทางเข้าบ้านคลองโชน หมู่ที่ 7 ตามที่นายสวัสดิ์ สุบรรณ เสนอมาหรือไม่ ท่านใดเห็น
ควรอนุมัติกรุณายกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   อนุมัติ  จ านวน  9 เสียง 

ไม่อนุมัติ จ านวน  - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน  1 ท่าน  (ประธานสภาฯ) 

 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ

ครับ 
     หากไม่มีล าดับต่อไปขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
จุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ส านักปลัดเทศบาล ท่านใดอนุมัติหรือไม่
กรุณายกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม   อนุมัติ  จ านวน  9 เสียง 

ไม่อนุมัติ จ านวน  - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน  1 ท่าน  (ประธานสภาฯ) 

   
4.6  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
 1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร ราคา 13,000.-บาท 
 2) เก้าอ้ีส าหรับประธานสภาฯ จ านวน 1 ตัว ราคา 7,900.- บาท 
 3) เก้าอ้ีส าหรับสมาชิกสภาฯ จ านวน 12 ตัว ราคา 30,000.- บาท 
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นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภา ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
 
นางสายฝน ยกชู   ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 

ประธานสภาฯ   ล าดับต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

   
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
นาเหรง เรื่องนี้เป็นเรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอให้หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

      
นายยรรยง นพมิตร  เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายยรรยง  

นพมิตร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ส่วนญัตติที่  4.6 ด้วยส านัก
ปลัดเทศบาล มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3  และมีความจ าเป็นต้องใช้งาน ส านักปลัดเทศบาล ขอ
รายงานการโอนงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้ 
โอนเพ่ิม ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 
ลิตร เป็นเงิน 13,000 บาท รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ีส าหรับประธานสภา  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 
7,900 บาท รายละเอียดเป็นไปตามราคาท้องตลาด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ีส าหรับสมาชิกสภา  จ านวน 12 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดเป็นไปตามราคาท้องตลาด 
รวมโอนเพ่ิม  50,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่ าย เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  
521,640.00 บาท  คงเหลือก่อนโอน 521,640.00 บาท โอนลด   
50,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนลด  470,740.00  บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น  470,740 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จึงขอ
พิจารณาอนุมัติจากสภาฯ  

   
ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่ายตั้ง  

จ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด) จ านวน 3 รายการ ให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ที่
ประชุมท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

หากไม่มี  ขอมติจากที่ประชุมด้วยครับว่าอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายรายการใหม ่จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 
 1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร ราคา 13,000.-บาท 
 2) เก้าอ้ีส าหรับประธานสภาฯ จ านวน 1 ตัว ราคา 7,900.- บาท 
 3) เก้าอ้ีส าหรับสมาชิกสภาฯ จ านวน 12 ตัว ราคา 30,000.- บาท 
 หรือไม่  ท่านใดอนุมัติ  กรุณายกมือขึ้นครับ 

   
ที่ประชุม อนุมัติ  จ านวน  9 เสียง 

ไม่อนุมัติ จ านวน  - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน  1 ท่าน (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสถาพร วัฒโน ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง 
 ขอเชิญครับ 
 
นายสมพร  สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสมพร สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง เขต 1 ซึ่งกระผมมีเรื่องที่
ชาวบ้าน หมู่ที่ 9 ได้ฝากมาจ านวน 1 เรื่อง การขยายระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่
และชาวบ้านได้เร่งมาให้เทศบาลช่วยด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้ด้วยเพราะว่าฤดูแล้ง
ก าลังจะมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งจะท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
ระบบน้ าประปา เพราะว่าระบบประปาที่ชลประทานได้ต่อท่อไว้ก็มีมากเพียงพอ
พอที่จะขยายพ้ืนที่ต่อมาถึงหมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว พื้นที่หมู่ท่ี 9 ได้ด้วย และผู้ใหญ่บ้าน
ฝากมายังคณะผู้บริหารให้ด้วย และกระผมอยากจะเสนอกับผู้บริหารท่าน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ซึ่งน่าจะมีการวางแผน 
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เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขุดเจาะบ่อบาดาลแต่ละหมู่บ้านน่าจะมีส ารองไว้
ให้ด้วยเวลาเกิดภัยแล้งชาวบ้านจะขาดแคลนน้ าจะหาน้ าอุปโภคบริโภคมาจากที่ไหน
คือให้คิดวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลของแต่ละ
พ้ืนที่ในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

 

นายสมปราด วงเขิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายสมปราด วงเขิน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง  เขต 1 กระผมขอเสริมใน
ค าพูดของคุณสมพร สุทธิรักษ์ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องภัยแล้งที่จะ
เกิดข้ึนคือเราทราบกันดีแล้วว่าภัยแล้งปีนี้จะมาเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราต้องมีการ
เตรียมแผนงานในการแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
ของน้ าดื่มน้ าใช้เท่าที่ผ่านมาเราจะไปแก้ไขปัญหาเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 
แล้วก็ท าหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์กันมาเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้เต็มที่ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมมีเรื่องอะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ที่คุณสมพรบอกว่าโครงการต่อท่อ
ประปาหมู่ที่ 9 ที่จะเริ่มขึ้นในเทศบัญญัติของหมู่ที่ 6 ซึ่งสามารถใช้น้ าจากหมู่ที่ 9 ได้
เข้าไปบริเวณบ้านย่านยาวถึงสระน้ าหลุมพี และประปาของหมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นประปา
ของเทศบาลเองเราก็สามารถที่จะต่อเติมให้กับชาวบ้านได้อีกเพียงแต่ให้มีงบประมาณ
และก็ด าเนินการในการส ารวจท่อประปาและพ้ืนที่อ่ืน ๆ พื้นที่ หมู่ที่ 8 บริเวณใกล้ ๆ 
กับอนามัยมีปัญหาทุกปีในซอยราชประชาอุทิศก็ท าหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์มาตลอด
แต่การแก้ไขปัญหาของเราก็ยังไม่ถึงจุดถึงฝั่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อม 
ในการรับปัญหาภัยแล้งส าหรับทุก ๆ โครงการที่ผ่านมาก็ได้รับค าชมมาจากชาวบ้าน
เทศบาลได้ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวนิภาภัทร เงินถาวร ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล 
นาเหรง ก็ต้องขอขอบคุณท่าน สท.สมพร สุทธิรักษ์ และท่าน สท.สมปราด วงเขิน ที่มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็ต้องน าเรียนท่านประธานสภาฯ และ
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบตัวดิฉันเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะมันเป็น
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของอ าเภอ ในการจัดการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 ที่ผ่านมาก็ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ก็ได้มีนโยบายเรื่องนี้ไปแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายป้องกันสาธารณภัยขอส านักปลัด
กองช่าง ในสาระส าคัญในนโยบายของกรม จังหวัด และอ าเภอ เกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาภัยแล้งก็ตามที่ท่าน สมพร ท่านสมปราด แจ้งคือภัยแล้งก็น่าจะถึงเร็วและ
รุนแรงในมุมมองของปลัด ก็เลยมีหนังสือแจ้งให้ทางเทศบาล อบต. ให้ด าเนินการ 
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ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนส ารองน้ า และให้ใช้น้ าอย่างประหยัด ตรงนี้เป็น
มาตรการแรกเลยที่จะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบ
ในเรื่องการประหยัดน้ า เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับภัยแล้งที่ทางจังหวัดและอ าเภอให้เราได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ปลัดแจ้งให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ทราบแล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าก็ต้องประกอบด้วย
หลากหลายภาคี เช่น ประกอบด้วยนายก ปลัด ผอ.กองช่าง หัวหน้าส านัก และภาคี
ต่าง ๆ ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องพ่ีน้องประชาชนโดยให้มาเสนอแนะในเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วมอะไรก็แล้วแต่ ก็ฝากไปยังหัวหน้าส านักปลัดด้วย เรื่อง
ที่ 3 ตามท่ีท่านเสนอมาการรีบซ่อมการขยายเขตประปาถ้าหากมีงบประมาณอยู่แล้ว
ก็ให้รีบด าเนินการปลัดก็ได้แจ้งผู้อ านวยการกองช่างแล้วครั้งการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการของเราก็น าเรียนต่อท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ว่าหมู่ที่ 1 
ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางและ 
แจ้งไปยังผู้อ านวยการกองช่างให้ด าเนินการติดตาม หมู่ที่ 1 ก็ถือว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาได้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง และก็จะมีน้ าประปาที่เทศบาลบริหารจัดการเองฝาก 
ผอ. กองช่างที่จะต้องเตรียมความพร้อม ถ้าประปาใดมีก าลังหมายถึงสามารถที่จะสูบ
น้ าได้ถือว่าระบบท่อส่งสามารถขยายได้ตรงนี้ขอความร่วมมือท่านได้ส ารวจเพื่อจะได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมด าเนินการ และตามที่ท่าน สท.สมพร สุทธิรักษ์ ได้คุยมา ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 เราได้ตั้งงบประมาณนี้ไว้ได้แค่โครงการเดียว 
ของหมู่ที่ 9 ประกอบกับงบประมาณก็ไม่ได้เข้ามาตามเป้าหมายตอนนี้เงิน
งบประมาณก็เข้ามาส าหรับใช้บริหารหรือกิจการประจ า ก็ไม่มากประมาณสามแสน
กว่าบาทหลังจากนี้ก็จะให้ทางกองช่างได้ด าเนินการเปิดเรื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้ทันท่วงทีในเรื่องของการใช้น้ าของหมู่ที่ 9 และจะได้อานิสงค์มาถึงหมู่ที่ 6 ด้วย 
ก็จะน ามาขยายเขตให้กับพี่น้องกับประชาชนต่อไปได้และก็คงจะต่อเนื่องในเร็ว ๆ นี้
ให้ทางกองช่างเปิดเรื่องเพ่ือใช้งบประมาณขออนุมัติด าเนินการโดยวิธีการพัสดุ ฝาก
กองคลังให้เร่งด าเนินการก่อนที่ภัยแล้งจะมาถึง อาจจะมีเดือนมีนาคมหรือเดือน
เมษายนนี้ ก็มีเรื่องด่วนเข้ามาได้ประชุมมาเรื่องภัยแล้งตรงนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่ได้
เลย โครงการนี้เป็นโครงการของท่านนายกประยุทธ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน ทุก ๆ 
ครั้งที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางกรมขอผ่านมายังจังหวัดอ าเภอส่วนใหญ่จะมาใน
ระยะกระชั้นชิดถ้าหากเราไม่มีโครงการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ซึ่ง
ปลัดไปประชุมมาเม่ือวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในหนังสือเวลาห้าโมงเย็น
โครงการนี้ต้องเสนอไปยังจังหวัดก่อนเวลาเที่ยงของวันที่ 11 มีนาคม 2563 
ประจวบเหมาะกับช่วงนี้เราหยุดสามวันและให้ผู้อ านวยการกองช่างได้ใช้เวลาใน
ช่วงเวลาวันหยุดมาด าเนินการให้แล้วเสร็จส่งจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัย
แล้งโดยเฉพาะลักษณะก็คืออาจจะเป็นการขุดลอกแหล่งน้ าเก่า ล าห้วย คลอง หรือขุด 
 



      -18- 
 
ใหม่เพ่ือรองรับน้ า ฝายน้ าล้นจะเป็น คสล. หรือฝายแม้วก็แล้วแต่ แล้วแต่มุมมองของ 
หนังสือเขาอยากจะให้เราได้แจ้งแรงงานเช่นเดิมถ้าฝายน้ าล้นก็จะจ้างบางส่วนเหมือน
อย่างที่ได้ด าเนินการไปก่อนหน้านี้ตอนปลายปีงบประมาณที่ได้มาประมาณสี่โครงการ
และถ้าเป็นฝายแม้วเราจะต้องศึกษาเพ่ือให้ฝ่ายกองช่างที่ใช้กระสอบทรายก็สามารถ
ท าได้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องน างบประมาณไปจ้างเหมาก็จะด าเนินการกันเองตรงนี้ฝากท่าน
สมาชิกได้พิจารณาว่าจะเอาโครงการนี้กี่โครงการเพ่ือจะได้เสนอไปเขาก าหนดวงเงิน
มาให้ท้องถิ่นไม่เกินละหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ถ้าหากบางหน่วยงานด าเนินการไม่ทัน
งบประมาณก็จะได้คนอ่ืน 

 

นายธีรศักดิ์ กังเซ่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายธีรศักดิ์ กังเซ่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง  เขต 2 ตามโครงการที่ท่าน
น าเสนอไปเมื่อสักครู่กระผมขอเสนอว่าให้ด าเนินการของหมู่ที่ 8  ซึ่งอยู่ในแผนของ
หมู่ที่ 8 อยู่แล้วเป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ซึ่งเป็นความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนาเหรงมานานแล้ว 

 
นายเอกธนัช สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายเอกธนัช สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการซึ่งได้คุยกับท่านปลัดไปแล้วถ้าฝายที่เราด าเนินการเป็นฝายขนาดใหญ่มัน
จะเกินศักยภาพและเราไม่มีแบบมาตรฐานถ้าจะออกแบบมันจะเสียเวลาและล่าช้าถ้า
และอีกอย่างฝายเป็นงานเฉพาะทางของชลประทานด้วย ถ้าเป็นฝายเล็ก ๆ กระผม
ออกแบบได้แต่เป็นฝายขนาดใหญ่กระผมออกแบบไม่ได้ 

 
นายสมพร  สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสมพร สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง เขต 1 กระผมขอเป็น
โครงการของหมู่ที่ 6 ที่เข้าบรรจุในแผนพัฒนา พื้นที่คลองล านานให้พิจารณาด้วย 
นะครับเพ่ือให้รถบรรทุกสินค้าการเกษตรสามารถเข้าออกได้ 

 
นายสมปราด วงเขิน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสมปราด วงเขิน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง เขต 1 อยากจะทราบ
รายละเอียดนะครับว่าที่ได้งบประมาณมาแล้วแน่นอนที่จะด าเนินการแน่นอน และ
ช่างสามารถที่จะออกแบได้แบบไหน 

 
นายเอกธนัช สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายเอกธนัช สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง การออกแบบฝายจริง ๆ ที่เรา
มีเป็นแบบมาตรฐานคือบางตัวมันจะไม่เข้ากับพื้นที่ถ้าฝายต้องไปดูขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ 
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ธรณีสภาพพ้ืนที่อะไรต่าง ๆ ชั้นดิน ถ้าหากพ้ืนที่ตรงนั้นขุดความลึกไม่ได้มันก็ต้อง
ออกแบบอีกอย่างหนึ่งคือมันจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น 

 
นายอ านวย จิตรพงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายอ านวย จิตรพงศ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง เขต 2 เรื่องฝายน้ าล้น
สามารถที่จะด าเนินการตามแบบของฝายน้ าล้นซอยบ้านนายหนูราย-อุทิศ หมู่ที่ 1  
ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 
นายเอกธนัช สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายเอกธนัช สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านบริเวณ
นั้นสามารถท่ีจะออกแบบได้ เพราะหมู่ที่ 1 เป็นฝายขนาดเล็กสามารถที่จะด าเนินการ
ได้สภาพน้ า พื้นที่ ปริมาณน้ าไม่มาก แต่บริเวณหมู่ท่ี 6 สภาพพ้ืนที่เป็นเชิงเขาน้ ามาก 

    
นายสมพร  สุทธิรักษ์ เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสมพร สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ ทต.นาเหรง เขต 1 กระผมขอเสนออีก
หนึ่งจุดที่ของพรหมคีรี เลยเทศบาลพรหมโลกไปอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นฝาย
บริเวณทางด้านหน้าและรถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ กระผมคิดว่าน่าจะด าเนินการ 

   
นายเอกธนัช สุทธิรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายเอกธนัช สุทธิรักษ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง บริเวณตรงนั้นไม่ใช่เป็นแบบที่
ทางเทศบาลออกแบบ วังปลาแงะได้ด าเนินการเมื่อปี 2554 แบบจะต้องมีผู้รับรอง
และดูด้วยสภาพของพ้ืนดินด้วย 

 
ปิดประชุมเวลา                     14.30     น. 

 

   
 (ลงชื่อ)                                            ผู้บันทึกการประชุม 
                       (นางสายฝน ยกชู) 

                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 
                      

  
(ลงชื่อ)             

(นายสถาพร    วัฒโน) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 
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-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง   ของรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
       ต าบลนาเหรง  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563   (เม่ือวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2563) 

             

  
(ลงชื่อ)                    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                       (นายสมปราด วงเขิน) 
           

          

           
          (ลงชื่อ)             เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
                      (นายอ านวย จิตรพงค์) 

    
  

 
 
 

 
 

  


