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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

 วันที่  21  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

------------------------------------------ 
 

เริ่มประชุมเวลา     10.00     น. 
เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมและมีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุม  นายยรรยง นพมิตร หัวหน้า

ส านักปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง    ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
นาเหรงพร้อมเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาเหรงเข้าห้องประชุมแล้วตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่ามาครบ
องค์ประชุม  จากนั้นได้เชิญนายสถาพร   วัฒโน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรงจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มีจ านวน 2  เรื่อง 
            1.1  ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ   
                                       สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 

 
นายสถาพร วัฒโน    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล    พ.ศ.   
    2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13   พ.ศ.   2552)   ประกอบกับข้อ   22    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554)  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่   4  ประจ าปี   พ.ศ. 2563   ตั้งแต่
วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน จึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   7   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2563 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

1.2 ขอขยายเวลาระชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
          ประจ าปี 2563 

 
นายสถาพร  พัฒโน ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอนบพิต า ที่  นศ 0023.18/1262 ลงวันที่         

14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ตามที่สภาเทศบาลต าบล
นาเหรงได้ขอให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ประจ าปี 2563 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16  ธันวาคม -30 
ธันวาคม 2563 เพ่ือให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเรื่องอ่ืน ๆ เนื่องจากพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จในสมัยประชุม สมัยสามัญดังกล่าว อ าเภอนบพิต าพิจารณาแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 24 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาเทศบาลต าบลนาเหรง พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 ประกอบกับค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4220/2562 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลาง นายอ าเภอและผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอ าเภอนบพิต า จึงอนุญาตให้ขยายเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 
ออกไปอีก  มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จึง
เรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายสาทร 
หวังพัฒน์ นายอ าเภอนบพิต า 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
             
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 2.1  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
 ประจ าปี พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  11 กันยายน  พ.ศ. 2563 

    
นายสถาพร วัฒโน           ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาเหรง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.  2563  เมื่อวันที่  11 
กันยายน 2563 ว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ขอเชิญนะครับ หากไม่มี  
ขอมติจากท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล นาเหรง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  11  กันยายน 
2563   หรือไม ่ท่านใด รับรองขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน         8   เสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน         -  เสียง 
    งดออกเสียง        จ านวน         1   ท่าน  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบล
นาเหรง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

นายสถาพร วัฒโน รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอเชิญเลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายยรรยง นพมิตร เรียนท่านประธานสภาฯ เทศบาลต าบลนาเหรง ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
กระผม นายยรรยง นพมิตร ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ขอ
เรียนชี้แจงระเบยีบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ.
2562  มาตรา 48 ทศ  วรรค 5  “ ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  ค า
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย”  
 

นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น  ท่านใดมีข้อ
สงสัยจะสอบถามหรือไม่   หากไม่มีขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญครับ 

 
นางมลฤดี นุ่นนวน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉัน 

นางมลฤดี นุ่นนวน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)มาตรา 48 
ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานการแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ในฐานะคณะผู้บริหารเทศบาล  ได้
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ และให้พ่ีน้องประชาชน
เกิดความพอใจ จากการบริหารงานตามที่มุ่งหมายเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดใน
หลาย ๆ ด้าน โดยการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประโยชน์สาธารณะ ในโอกาสนี้ดิฉันขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
เทศบาลต าบลนาเหรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. ด้านการเมืองการบริหาร 
สนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
ท างานของเทศบาล ให้ประชาชน ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นโยบายต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ าเสมอ อบรมให้ความรู้แก่ สมาชิกสภา
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เทศบาลน าสมาชิกสภาไปทัศนศึกษาและดูงาน และสนับสนุนกิจกรรมการเมือง
อ่ืน ๆ  
2. ด้านบริการชุมชน สังคม และคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคนให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนพิการ คน
สูงอายุ พัฒนามาตรฐานการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้อย่างเพียงพอ 
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดให้มีการอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ  
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของต าบลให้
ยั่งยืนสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
บ ารุงรักษาถนนให้มีความสะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย 
5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น 
ถนนหนทางไฟฟ้าสาธารณะ ประปา แหล่งชุมชน จะกวดขันการควบคุมสิ่งปลูก
สร้างอย่างเข้มงวด 
ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้รวบรวมในรูปแบบเอกสารเป็นเล่ม จัดส่งให้กับ
สภาเทศบาลได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
  

นายสถาพร วัฒโน ตามที่ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบไป
แล้วนั้น  ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
รับทราบนะครับ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาเหรง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
  
นายยรรยง นพมิตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนาย

ยรรยง นพมิตร ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง ขอชี้แจง
ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 และข้อ 
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29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

นายสถาพร วัฒโน  ขอเชิญนายกฯ  ได้ชี้แจงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ต าบลนาเหรง  ประจ าปีงบประมาณ  2563    ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ ขอเชิญครับ 

 
นางมลฤดี นุ่นนวน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
 นางมลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาเหรง ประจ าปี 2563 ตาม
รายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 5 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 
 ซึ่งได้น าเสนอเป็นรูปเล่มให้สภาทราบแล้ว  
 
นายสถาพร วัฒโน ตามที่ผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้รายงานชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ไม่ทราบว่า
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุม
รับทราบนะครับ 

   
ที่ประชุม   มีมติรับทราบ 
 

ประธาน           5.3 รายงานสถานะทางการเงิน การคลัง 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบ ขอเชิญครับ   
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นางมลฤดี นุ่นนวน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางมลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ขอรายงานยอดเงิน
สะสมที่น าไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563  

 
ที่ประชุม   มีมติรับทราบ 
 

 

ประธาน ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1  ญัตติการพิจารณาอนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 2 โครงการ (กองช่าง)  ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-บ้านนายเฟ่ือง หมู่ที่ 8 
ต าบลนาเหรง โดยท าการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
247 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,213 ตร.ม. พร้อมดาดคอนกรีต
รางวี 45 เมตร งบประมาณ 717,200 เมตร 
2.  โครงการวางกล่อง GASION ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง บริเวณฝายชะลอน้ า 
หมู่ที่ 1 ยาว 31 เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 335,000 บาท 
 

นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้เรียนชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 
ขอเชิญครับ 

 
นายยรรยง นพมิตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผมนายยรรยง นพมิตร ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ/ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของสภาในการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว  
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(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

 
นางมลฤดี  นุ่นนวน เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง

มลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดัง
นี้.......... 

 
นายสถาพร วัฒโน ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลไปแล้วนั้น ไม่ทราบ
ว่ามีใครสงสัยหรือจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ   

หากไม่มีขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-บ้านนายเฟ่ือง หมู่
ที่ 8 ต าบลนาเหรง โดยท าการก่อสร้งถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
247 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,213 ตร.ม. พร้อมดาดคอนกรีต
รางวี 45 เมตร งบประมาณ 717,200 บาท 

  
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ  

 
มติที่ประชุม   อนุมัติ            เสียง 

  ไม่อนุมัติ           เสียง 
  งดออกเสียง  ท่าน  
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นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาโครงการที่ 2 โครงการวางกล่อง GASION ป้องกัน
น้ ากัดเซาะตลิ่ง ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งบริเวณฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1 ยาว 31 
เมตร สูง 2.50 เมตร งบประมาณ 335,000 บาท 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบนะ
ครับ ขอเชิญครับ 

 
 
นางมลฤดี  นุ่นนวน เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง

มลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
.......... 

 

นายสถาพร วัฒโน                   ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทราบแล้วนั้น ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  

หากไม่มีขอมติจากที่ประชุมว่า ท่านใดจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) 

โครงการที่   2  โครงการวางกล่อง GASION ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งบริเวณฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 1 ยาว 31 เมตร สูง 2.50 
เมตร งบประมาณ 335,000 บาท 

 
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

    
มติที่ประชุม     อนุมัติ             เสียง 

      ไม่อนุมัติ           เสียง 
      งดออกเสียง   ท่าน  

 

        6.2 การพิจารณาขออนุมัติแหล่งงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณหน้าที่ท าการหมวดการทางนบพิต า หมู่ที่ 4 และบริเวณสาม
แยกคลองโชน ปากหรอ  ห มู่ที่  1  และ  7  ต าบลนา เหรง  (ส านั ก
ปลัดเทศบาล) โดยขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 481,000 
บาท 

 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรงได้เรียนชี้แจงระเบียบ 

ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
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นายยรรยง นพมิตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายยรรยง นพมิตร ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ/ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของสภาในการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 
นายสถาพร วัฒโน ล าดับต่อไปขอเชิญผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้เรียนชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ  

 
นางมลฤดี  นุ่นนวน เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง

มลฤดี นุ่นนวน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
.......... 

     
นายสถาพร วัฒโน                    ตามท่ีผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ทราบแล้วนั้น ไม่
ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   

หากไม่มีขอมติจากท่ีประชุมว่า ท่านใดจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
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เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) 

อนุมัติแหล่งงบประมาณเพ่ือติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณ
หน้าที่ท าการหมวดการทางนบพิต า หมู่ที่ 4 และบริเวณสามแยกคลองโชนปาก
หรอ หมู่ที่ 1 และ 7 ต าบลนาเหรง (ส านักปลัดเทศบาล) โดยใช้จ่ายเงินสะสม
ตามระเบียบฯ ข้อ 89 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 481,000 บาท 
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

    
มติที่ประชุม    อนุมัติ             เสียง 

     ไม่อนุมัติ           เสียง 
     งดออกเสียง   ท่าน  

 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืน ๆ  
  

 
ปิดประชุมเวลา                 น. 

       
 

 (ลงชื่อ)                     ผู้บันทึกการประชุม 
                             (  นายยรรยง นพมิตร ) 

                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 
                

             
 (ลงชื่อ)      

                     (นายสถาพร    วัฒโน) 
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลนาเหรง 

       
      

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้อง   ของรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
       ต าบลนาเหรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563   (เม่ือวันที่  21 ธันวาคม 2563) 

 
                                            

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
               (นายสมปราด วงเขิน) 

 
 

(ลงชื่อ)              เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
           (นายอ านวย จิตรพงค์) 
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