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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
วันศุกรท่ี์  14 สิงหาคม  พ.ศ.  2563 เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต 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   โชติพันธ์ 
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5. นายประสงค์   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 ฟื้น  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 พยงค์   สงวนถ้อย 
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. นางเพ็ญศรี   นิลวานิช ผู้อ านวยการกองคลัง  
2. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง  
3. นายธนา   แก้วสองเมือง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
4. นางณิชรัตน์   เชาวลิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
5. นางวรรณดี   พวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ  
6.    
7.    

 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล  ถาวรสาร 
3. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
4. - - - 
5. - - - 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุมนายเสถียร ชักแสง สมาชิกผู้อาวโุสสูงสุดในสภาฯ ได้กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ และ
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (สมาชิกทุกคนยืนตรง) จากนั้นนายอธิคม  อนันตธนวิทย์ ต าแหน่ง เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการ
สภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเขา้ประชมุ 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กลา่วเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  
    พ.ศ. 2563  วันที่  30  เมษายน  2563 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปีพ.ศ.  2563 วันที่  30เมษายน  2563โดยไม่มีการแก้ไข 
    ข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่

ประธานสภาฯ  5.1  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
2564   พร้อมเอกสารประมาณการราคาก่อสร้างในวาระท่ี  1  ขั้นรับ
หลักการ 

  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงงบประมาณรายจา่ยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

     กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี
    ต าบลนาสาร  ตามที่ท่านสมาชิกได้รับเอกสารจากงานกิจการสภาไป
    แล้วนั้น จากเอกสารท่านทั้งหลายก็ได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง
    รายรับ รายจ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบเป็น
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2564  ซึ่งบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาสาร 
    จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
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    เทศบาลต าบลนาสารอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
    เทศบาลต าบลนาสาร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
    ท่านได้ทราบถึงสถานะ  การคลัง  ตลอดจนหลักการและ 
    แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไป 
    ส่วนที่  1 
    ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 

1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2563 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 25,617,262.13บาท 
1.1.2 เงินสะสม  17,773,169.76บาท 

                                                 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  11,177,073.30   บาท 
                                                 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน - โครงการ โครงการ  รวม – บาท 
                                                 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  
                                 - บาท โครงการรวม - บาท 
 

                                     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 
                                       (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 48,190,258.06  บาท ประกอบด้วย 
                                    หมวดภาษีอากร 808,937.58 บาท 
                                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  

                                  และใบอนุญาต 
710,402.60 บาท 

                                    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 98,251.63 บาท 
                                    หมวดรายได้จาก 

                                  สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
- บาท 

                                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   26,000.00 บาท 
                                    หมวดรายได้จากทุน - บาท 
                                    หมวดภาษีจัดสรร 20,838,748.25 บาท 
                                    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,707,918  บาท 

                                           (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1,559,460 บาท 
                                           (3) รายจา่ยจริง จ านวน  44,277,665.53บาท ประกอบด้วย 
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     งบกลาง        15,500,930.78  บาท 
     งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจา้งประจ าและคา่จา้ง  
      ชั่วคราว)                     15,284,457.00  บาท                                                                                                                                                                     
     งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

   และหมวดค่าสาธารณูปโภค)           8,221,057.74  บาท 
     งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
            3,464,270.01  บาท 

    งบรายจา่ยอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)           -      บาท 
     งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)     1,806,950.00  บาท 
     (4) รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
     วัตถุประสงค์                             1,567,140.00  บาท 
     (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
          จ านวน               -            บาท 
 
 3. งบเฉพาะการ 
                                                 ไม่มี 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 6,220,013.61 7,310,000 6,400,000 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 939,591.79 973,300 944,700 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 131,464.09 50,000 50,000 
     หมวดรายได ้
เบ็ดเตล็ด 

195,700 100,600 50,600 

หมวดรายได้จากทุน 1,510 2,000 2,000 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,488,279.49 8,435,900 7,447,300 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 27,451,378.25 29,000,500 28,950,500 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,451,378.25 29,000,500 28,950,500 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,166,674 30,278,000 30,962,800 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,166,674 30,278,000 30,962,800 

รวม  62,106,331.74 67,714,400 67,360,600 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  
ปี 2562 

ประมาณการปี 
2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 18,770,603.92 21,893,130 22,768,260 
     งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 2,003,084.50 2,189,750 2,233,750 
     งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 

11,308,292.49 14,995,830 15,099,720 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 

17,441,387.80 20,695,690 21,730,990 

     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0 25,000 0 
     งบลงทุน  6,073,550 7,915,000 5,527,880 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 55,596,918.71 67,714,400 67,360,600 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของเทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,524,650 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 542,220 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,244,090 
   แผนงานสาธารณสุข 684,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,308,400 
   แผนงานเคหะและชุมชน 7,069,320 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของเทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

ด้าน ยอดรวม 

   แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 340,360 
   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 907,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,852,300 
   แผนงานการพาณิชย์ - 
   แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 22,768,260 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,360,600 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

งบกลาง 
 

งบ/งาน งบกลาง รวม 
งบกลาง 22,768,260 22,768,260 
     งบกลาง 22,040,300 22,040,300 
     บ าเหน็จ/บ านาญ 727,960 727,960 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
งบบุคลากร 11,364,960 2,960,690 14,325,650 
     เงินเดือน   (ฝา่ยการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน   (ฝา่ยประจ า) 8,516,640 2,960,690 11,477,330 
งบด าเนินงาน 4,431,000 1,537,000 5,968,000 
     ค่าตอบแทน 1,025,000 720,000 1,745,000 
     ค่าใช้สอย 2,051,000 596,000 2,647,000 
     ค่าวัสด ุ 815,000 218,000 1,033,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 540,000 3,000 543,000 
งบลงทุน 221,000 10,000 231,000 
     ค่าครุภัณฑ ์ 221,000 10,000 231,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
     รายจา่ยอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม  15,385,090 4,507,690 20,524,650 
 
 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

งบ/งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รวม 

งบด าเนินงาน 482,470 482,470 
     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
     ค่าวัสด ุ 442,470 442,470 
งบลงทุน 0 0 
     ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 
งบเงินอุดหนุน 59,750 59,750 
     เงินอุดหนุน 59,750 59,750 

รวม 542,220 542,220 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
แผนงานการศึกษา 
 
 

งบ/งาน งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
งบด าเนินงาน 2,380,090 2,380,090 
     ค่าใช้สอย 1,302,110 1,302,110 
     ค่าวัสด ุ 1,077,980 1,077,980 
งบลงทุน 0 0 
     ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 
งบเงินอุดหนุน 1,864,000 1,864,000 
     เงินอุดหนุน 1,864,000 1,864,000 

รวม 4,244,090 4,244,090 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานโรงพยาบาล รวม 
งบด าเนินงาน 504,000 504,000 
     ค่าใช้สอย 424,000 424,000 
     ค่าวัสด ุ 80,000 80,000 
งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 
     เงินอุดหนุน 180,000 180,000 

รวม 684,000 684,000 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร 4,657,800 0 4,657,800 
     เงินเดือน   (ฝา่ยประจ า) 4,567,800 0 4,657,800 
งบด าเนินงาน 2,083,800 160,000 2,243,800 
     ค่าตอบแทน 623,800 0 623,800 
     ค่าใช้สอย 1,160,000 160,000 1,320,000 
     ค่าวัสด ุ 295,000 0 295,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
งบลงทุน 406,800 0 406,800 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม 

     ค่าครุภัณฑ ์ 106,800 0 106,800 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 300,000 

รวม 7,148,400 160,000 7,308,400 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร 2,747,540 0 0 2,747,540 
     เงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 2,747,540 0 0 2,747,540 
งบด าเนินงาน 1,934,000 650,000 0 2,584,000 
     ค่าตอบแทน 352,000 0 0 352,000 
     ค่าใช้สอย 1,010,000 650,000 0 1,660,000 
     ค่าวัสด ุ 540,000 0 0 540,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 32,000 0 0 32,000 
งบลงทุน 1,116,400 0 621,380 1,737,780 
     ค่าครุภัณฑ ์ 116,400 0 0 116,400 
     ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,000,000 0 621,680 1,621,380 

รวม 5,797,940 650,000 621,380 7,069,320 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ/งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 40,360 40,360 
     ค่าใช้สอย 40,360 40,360 
งบลงทุน 300,000 300,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000 

รวม 340,360 340,360 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ/งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 230,000 547,000 777,000 
     ค่าใช้สอย 230,000 547,000 777,000 
     ค่าวัสด ุ 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 
     เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 

รวม 230,000 677,000 907,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งบ/งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 
งบลงทุน 2,852,300 2,852,300 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,852,300 2,852,300 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 2,852,300 2,852,300 
 
 

แผนงานการเกษตร 
 
 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
งบด าเนินงาน 120,000 120,000 
     ค่าใช้สอย 110,000 110,000 
     ค่าวัสด ุ 10,000 10,000 

รวม 120,000 120,000 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65  จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาสาร และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อ  1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

67,360,600  บาท   
ข้อ  4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   67,360,600  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,524,650 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 542,220 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,244,090 
   แผนงานสาธารณสุข 684,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,308,400 
   แผนงานเคหะและชุมชน 7,069,320 
   แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 340,360 
   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 907,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,852,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 0 
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ด้าน ยอดรวม 

   แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 22,768,260 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,360,600 
 
 

          ข้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    -   บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 0 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค 

0 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 0 
งบรายจา่ยอื่น (หมวดรายจา่ยอ่ืน) 0 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจ่าย 0 
 
                  ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
 ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
                                         ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาสารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศ  
                                         บัญญัตินี ้

                                                      ประกาศ  ณ  วันที่......................................................... 
 

      (ลงนาม)..................................... 

        (นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใด

จะอภิปรายประเด็นใดบ้าง ขอเชิญได้เลยครับ 
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เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ผมขอให้สภาลงมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  วาระที่  1  ขั้น
รับหลักการเลยครับ 

มติที่ประชุม  สภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ  2564 ดว้ยคะแนนเสียง   

  รับหลักการ  จ านวน    11  เสียง 
  ไม่รับหลักการ   จ านวน      -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)   

เลขานุการสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่าสามคน  แต่
ไม่เกินเจ็ดคน  โดยให้ฝ่ายสภาเทศบาลเสนอสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีผู้รับรอง
อย่างน้อยสองคน 

  ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาก าหนดจ านวนของคณะกรรมการแปร
ญัตติและเสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 

นายประสงค์   นาคราช เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร                         
สมาชิกสภาฯ เขต 2                            กระผมนายประสงค์   นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

ขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  5  ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง     1. นายสมมาศสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2. นายประคอง   สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน   5   ท่านดว้ยคะแนนเสียง 

  เห็นชอบ  จ านวน    11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   จ านวน      -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)   

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 

นายประสงค์   นาคราช  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2    กระผมนายประสงค์   นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ 

นายสมมาศ สวุรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  1 

ผู้รับรอง     1.  นายเสถียรชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายฟื้น  ยอดนาร ี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายสมมาศ 
สุวรรณ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
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นายสมเกียรติ คงนุกูล  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒   กระผมนายสมเกียรติ คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  
    ขอเสนอนายเสถียร   ชักแสง   สมาชิกสภา เทศบาล เขต 1  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2 

ผู้รับรอง     1.  นายพิเชฐ   แสนโยชน์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายยงยุทธ โชตพิันธ ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายเสถียร   
ชักแสง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

นายเสถียร   ชักแสง  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑   กระผมนายเสถียร   ชักแสง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
    ขอเสนอนายประสงค์ นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 

ผู้รับรอง     1.  นายยงยุทธ โชตพิันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายสมมาศ   สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
ประธานสภาฯ   มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  
 นายประสงค์ นาคราช เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ต่อไปก็ขอให้ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ทีส่มควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  4 
นายสมมาศ สวุรรณ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมนายสมมาศ สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
 ขอเสนอนายบุญรวย สุตระ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็น 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  4 
ผู้รับรอง  1.  นายสมเกียรติ คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
  2.  นายประคอง สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
ประธานสภาฯ   มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  
 นายบุญรวย สุตระ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิก

สภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  5 
นายพิเชฐ แสนโยชน์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  กระผมนายพิเชฐ แสนโยชน ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
 ขอเสนอนายประคอง สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็น 
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  5 
ผู้รับรอง  1.  นายยงยุทธ โชตพิันธ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
  2.  นายบุญรวย สุตระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประคอง  
สุวรรณ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
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มติที่ประชุม  มีมติให้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  5  คน  
ประกอบด้วย 

1. นายสมมาศ สวุรรณ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
2. นายเสถียร   ชักแสง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
3. นายประสงค์ นาคราช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
4. นายบุญรวย สุตระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายประคอง สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว ล าดับตอ่ไปก็ขอให้
    ที่ประชุมก าหนดวัน เวลา เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  
    ประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามระเบียบ ข้อ 45  วรรคสาม และตามระเบียบ
    ข้อ 49  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม  
2563   - 20 สิงหาคม 2563  ในเวลาราชการ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ด าเนินการแปรญัตติในวันที่ 21 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา   

 08.30 น. – 12.00 น. 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นล าดับของการก าหนดการประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
  กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ต้องแยก
วาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  สว่นวาระที่  2  วาระที่  3  อาจจะแยกหรือรวมเป็น
ครั้งเดียวกันได้  แต่ต้องขอมติเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน   

ประธานสภาฯ  ผมขอให้สภาพิจารณาวา่ต้องการแยกวาระการประชุมวาระที่ 2  กับ
วาระที่  3  หรือไม่อย่างไร และสภานัดวันประชุมพิจารณาในวาระ  2  วาระ  3  
เมื่อได้รับผลการพิจารณาการแปรญัตติต่อไป 

นายสมมาศ สวุรรณ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมนายสมมาศ สุวรรณ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
กระผมขอเสนอให้พิจารณาวาระที่  2 และวาระที่  3  เป็นวันเดียวกัน 

ผู้รับรอง     1.  นายเสถียร  ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายพิเชฐ แสนโยชน ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     3.  นายประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอ
มติจากสภาด้วยการยกมือเลยครับ  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดการพิจารณา วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่  3  ขั้นลงมติ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2564  ในคราวเดียวกันหรือวันเดียวกัน ด้วย
คะแนนเสียง  11  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) และ
จะแจ้งนัดประชุมให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายแจ้งผลการพิจารณาแปรญัตติต่อไป  

  
ประธานสภาฯ    5.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน  ของส านักปลัด,  กองสวัสดิการฯ
    กองคลัง ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในส่วนของส านักปลัดให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    ขอบคุณท่านนายก กระผมนายกนกพล ถาวรสาร หัวหน้าส านัก
   ปลัดฯ ขอเรียนชี้แจงแทนท่านนายก ดังนี้ 

     เรื่องเดิม 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที่ 1.2 ข้อ 1.2.3 หน้า 79 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,568,840 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 1,575,050 บาท และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2563 โอนครั้งที่ 9 (โอนลดจ านวน 47,646 บาท) ซึ่งมีงบประมาณถือ
จ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563  จ านวนเงิน 946,144 บาท 
 ข้อเท็จจริง 

    1. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้ง ณ ศูนย์ข้อมูล 
   ข่าวสาร เพื่อใช้ในการบริการประชาชน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
   จ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ 
   ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อ 
   เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู  
   เป็นเงิน 34,800 บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
   งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยโอนลดจากแผนงาน 
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
   ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 34,800 บาท  
   งบประมาณในหมวดนี้สามารถโอน ลดได้เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
   เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2563  
   เป็นเงิน 525,210 บาท คงเหลืองบประมาณท่ีสามารถจ่ายได้  
   420,934 บาท 
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     2. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งใช้งานประจ าอยู่ที่ 
    ปลัดเทศบาลเพื่อทดแทนของเดิมท่ีช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขอ 
    อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงาน
    ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน 
    เป็นเงิน 16,000 บาทรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ  
    คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ 
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
    ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยโอนลดจากแผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
    ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 16,000 บาท  
    งบประมาณในหมวดนี้สามารถโอนลดได้เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
    เบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2563  
    เป็นเงิน 525,210 บาท คงเหลือ งบประมาณท่ีสามารถจ่ายได้  
    420,934 บาท 
     3. เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง เพื่อใช้ในการ
    จัดกิจกรรมภายนอกอาคารหรือกิจกรรมย่อย จึงขออนุมัติโอน  
    งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
    บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง เป็นเงิน 9 ,500 บาท 
    รายละเอียดและราคาตาม มาตรฐานท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชี 
    มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป  งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทน
    พนักงานจ้าง เป็นเงิน9,500 บาท งบประมาณในหมวดนี้สามารถโอน 
    ลดได้เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
    เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เป็นเงิน 525,210 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณท่ีสามารถจ่ายได้ 420,934 บาท 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ  

มติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ของส านักปลัดเพื่อจัดซื้อ เพื่อจัดซื้อ 

     1.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้ง ณ ศูนย์ข้อมูล 
    ข่าวสาร   ขนาด  18,000.- บีทียู  เป็นเงิน   34,800.-   บาท 
     2.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เป็นเงิน   
    16,000.-  บาท 
     3.  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ีแบบลากจูง  เป็นเงิน   
    9,500.-   บาท 
  อนุมัติ   จ านวน    11  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   จ านวน      -   เสียง 
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  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)   
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในหัวข้อนี้ขอให้หัวหน้ากองสวัสดิการฯ ชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    (นายธนา แก้วสองเมือง หัวหน้ากองสวัสดิการฯ) 

     เรื่องเดิม 
 ตามที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลนาสาร ได้รับผิดชอบใน
ส่วนของานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งาน
ส่งเสริมการศึกษา โดยแต่ละภารกิจงานมีการจัดท าเอกสารทางราชการ
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยนั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม มีความจ าเป็นจะจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานเพื่อจัดเก็บเอกสารของทางราชการและโต๊ะท างานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน จึงมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน และ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติของ
บุคลากร  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากรสังกัดกอง
สวัสดิการสังคม และเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็น
หมวดหมู่และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ งบ
ลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สังกัดกองสวัสดิการสังคม จึงขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เป็นเงินจ านวน 54,440 บาท โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานสังคม
สังเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม โดยมีงบประมาณอนุมัติ 
1,782,480  บาท งบประมาณถือจ่าย ณ  ปัจจุบัน  843,000.- บาท  
ขอโอนลด 54,440.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด  
788,560.- บาท  รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณดังต่อไปนี้ 
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  - ตู้เหล็กใส่เอกสาร  2 บาน แบบทึบ เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการค้นหา
ข้อมูล จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 6,000 บาท 
- โต๊ะท างานเหล็กไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท 
เป็นเงินจ านวน 7,900 บาท 
- เก้าอ้ีส านักงานแบบมีที่พักแขนทั้งสองข้างและล้อเลื่อนปรับระดับได้ 
จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงินจ านวน 3,900 บาท 
- พัดลม (พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง)  จ านวน 16 ชุด ๆ ละ 2,290 บาท 
เป็นเงินจ านวน 36,640 บาท 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นในการเตรียมเอกสารและ
จัดท าสื่อในการเรียนการสอน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นเงิน 24,500 บาท 

- โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานสังคมสังเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม โดยมีงบประมาณอนุมัติ 1 ,782,480  
บาท งบประมาณถือจ่าย ณ  ปัจจุบัน  788,560.- บาท    ขอโอนลด   
24,500.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด 764,060.- บาท   
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน *(จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inerface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 

หน่วย 
  2.2  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ 
Fax  ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาท (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – สี )  
- มีความละ เ อียดในการสแกนสู งสุด ไม่น้ องกว่ า 

1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 

Feed) 
- สามารถท าส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้องกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป ) เพื่อใช้ประโยชน์
ในการถ่ายภาพการปฏิบัติราชการ โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ไว้เป็น
หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นการในการ
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ปฏิบัติราชการ  จึงขอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เป็นเงินจ านวน 38,900 บาท    

 โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานสังคมสังเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม โดยมีงบประมาณอนุมัติ 1 ,782,480  
บาท งบประมาณถือจ่าย ณ  ปัจจุบัน  764,060.- บาท   ขอโอนลด  
38,900.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลด  725,160.- บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

กล้องถ่ายรูป 
- ความละเอียดของภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายภาพไม่

น้อยกว่า 4 K หรือ 3840x2160 p 
- ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี 
- เมกะพิกเซลไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- จุดโฟกัสให้ภาพคมชัดทุกการเคลื่อนไหว 
- บันทึกภาพต่อเนื่องความเร็วไม่น้อยกว่า 24 fps 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองสวัสดิการ เพื่อจัดซื้อ  

     1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  4   รายการ 
      1) ตู้เหล็กใส่เอกสาร   เป็นเงนิ   6,000.-  บาท 
      2)  โต๊ะท างานเหล็กไม่น้อยกว่า 5 ฟุต เป็นเงิน  
    7,900.-บาท 
      3)  เกา้อ้ีส านักงาน เป็นเงิน  3,900.- บาท 

      4)  พัดลม (พัดลมติดผนัง พรอ้มติดตั้ง)  จ านวน  
    16 ชุด ๆ  ละ  2,290.-  บาท  เป็นเงิน   36,640.-  บาท 
     2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ 
      1)  คอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังาน  ราคา  17,000.- บาท 
      2)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
    ราคา  7,500.-  บาท 
     3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  1  รายการ 
      1)  กล้องถ่ายรูป  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
    38,900.- บาท 
  อนุมัติ   จ านวน    11  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   จ านวน      -   เสียง 



-24- 
 

  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)   
 
ประธานสภาฯ    ต่อไปขอเชิญนายกฯ ครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในหัวข้อนี้ขอให้หัวหน้ากองคลัง ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
    (นางเพ็ญศรี  นิลวานิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง) ชี้แจง 
   รายละเอียด ดังนี้ 
    เรื่องเดิม 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้บาง
   รายการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน 3 รายการ  
    ข้อเท็จจริง 
    กองคลัง เทศบาลต าบลนาสาร  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้บางรายการ
   ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ   ตาม
   บัญชีแนบท้ายดังนี้ 
    1. ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อ
   ต้ังจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง ในหมวดค่า
   ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจัดหาโต๊ะท างานชนิดไม้ขนาด 120X60ซ.ม.สูง 
   75 ซ.ม.  จ านวน 2 ตัวๆละ 3,750 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ใช้ 
   ทดแทนตัวเดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ใช้กับงานจัดเก็บรายได้ 
   โดยโอนลดจากหมวด หมวดค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  
   252,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 82,500 บาทมีเงินเหลือใช้
   เพียงพอ ขออนุญาตโอนลด จ านวน 7,500 บาทมีเงินคงเหลือ 75,000 
   บาทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
    2. ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อ
   ตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง ในหมวดค่า
   ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานมีพนักพิงปรับระดับได้
   หมุนได้จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท บาท ใช้
   ทดแทนตัวเดิมที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ใช้กับงานจัดเก็บรายได้ และ
   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยโอนลดจากหมวด หมวด 
   ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 252,000 บาท ขณะนี้มี     
   งบประมาณคงเหลือ 75,000 บาท มีเงินเหลือใช้เพียงพอ ขออนุญาตโอนลด 
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   จ านวน 5,000 บาท มีเงินคงเหลือ 70,000 บาท  ปรากฏในแผนงาน
   บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    2.3 ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อ
   ตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานคลัง ในหมวดค่า
   ครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
   ชนิด NetWork แบบ 2 (38หน้า/นาที) ส าหรับใช้ในกานปฏิบัติงานให้เกิด
   ความรวดเร็วมีประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอต่อการ 
   ปฏิบัติงาน จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท 
    โดยโอนลดจากหมวด หมวดค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 
   252,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 70,000 บาทมีเงินเหลือใช้
   เพียงพอ ขออนุญาตโอนลด จ านวน 13,300 บาทมีเงินคงเหลือ 56,700 
   บาทใช้ในงบประมาณต่อไปปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
   คลัง      
    โอนลดจากหมวด หมวดค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนการ 
   ปฏิบัตินอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 5,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
   5,000 บาทมีเงินเหลือใช้เพียงพอ ขออนุญาตโอนลด จ านวน 1,700 บาท
   มีเงินคงเหลือ 3,300 บาทปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
   คลัง      

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ  

มติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองสวัสดิการ เพื่อจัดซื้อ  

     1.  จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  2  ชุด  เป็นเงิน    
    7,500.- บาท 
     2.  จัดซื้อเก้าอ้ีท างานที่มีพนกัพิงปรับระดับได้หมุนได้  
    จ านวน  2  ตัว  เป็นเงิน  5,000.- บาท 
     3.  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน   
    1  เครื่อง  เป็นเงิน  15,000.- บาท 
  อนุมัติ   จ านวน    11  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   จ านวน      -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)  

ประธานสภาฯ    5.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ (CCTV) 
    และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
    2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     1) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ (CCTV) 
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    ขอเชิญนายกครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในหัวข้อนี้ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
    ขอบคุณท่านนายก กระผมนายกนกพล ถาวรสาร หัวหน้าส านัก
   ปลัดฯ ขอเรียนชี้แจงแทนท่านนายก ดังนี้ 

     1.เรื่องเดิม 

       ตามบันทึกข้อความ ที่ นศ 56401.7/009 ลงวันที่ 22  
    มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 2 ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
    (CCTV)  

     2.ข้อเท็จจริง 

       ตามที่งานป้องกันและบรรเทาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัด
    ได้ด าเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2563 อนุมัติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โอนครั้งที่ 2   (ตั้งรายจ่าย
    รายการใหม่) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการติดตั้ง
    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจ าปี 2563 จ านวน 3 ชุด จ านวน 
    300,000 บาท คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคากลางและ
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2561 และ
    มาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครึภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
    เศรษฐกิจและลังคมได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ในโครงการดังกล่าวเปลี่ยนไป เพื่อให้การด าเนินการโครงการ
    เป็นไปตามมาตรฐานจึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
    รายละเอียด ดังนี้ 

     ข้อความเดิม 

     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการติดตั้งกล้อง
    วงจรปิด CCTV ประจ าปี 2563 จ านวน 3 จุด  จ านวน 300,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา 
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    ยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้อง      วงจรปิด CCTV จ านวน 3 จุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
    ฉบับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 และตามเกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ของ
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
    บรรเทาธารณะภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20 ตามระเบียบกระ     ทรวง 
    มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การ
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครใน
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2563-2565 หน้าที่ 80 ล าดับที่ 2 

     ข้อความใหม่ 

     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการติดตั้งกล้อง
    วงจรปิด CCTV ประจ าปี 2563  จ านวน 3 จุด จ านวน 300,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด โดยการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV จ านวน 3 จุด  
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
    ฉบับเดือน กันยายน พ.ศ.2562 และตามเกณฑ์ราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ของ
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณะ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ตาระ เบียบกระทรวง        
    มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสมัครป้องกันภัยพลเรือน พ.ศ. 2553 ตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
    ป้องกันภัยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตาม 
    ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาธารณะภัยแห่งชาติว่าด้วยการ
    เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสมัครในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
    2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 80 ล าดับ 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ  

มติที่ประชุม  สมาชิกสภามีมติอนุมัติแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ (CCTV) 
ดังนี้    

  อนุมัติ   จ านวน    11  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   จ านวน      -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)  
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ประธานสภาฯ    5.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าป ีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ 
     1)  จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน   
    9,000.-  บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในหัวข้อนี้ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
    ขอบคุณท่านนายก กระผมนายกนกพล ถาวรสาร หัวหน้าส านัก
   ปลัดฯ ขอเรียนชี้แจงแทนท่านนายก ดังนี้ 

     1.เรื่องเดิม 

       เทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ล าดับที่ 1.2 ข้อ 1.2.3 หน้า 79 ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสาร  
    แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
    ประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,568,840 บาท  
    เบิกจ่ายไปแล้ว 1,575,050 บาทและตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อนุมัติเม่ือวันที่  16   
    มิถุนายน 2563 โอนครั้งที่ 9  (โอนลดจ านวน 47,646 บาท ) ซึ่งมี 
    งบประมาณถือจ่าย ณ  วันที่  23 มิถุนายน 2563จ านวนเงิน  
    946,144 บาท 

     2.ข้อเท็จจริง 

      เนื่องจากไม่มีตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ  ส านักปลัดเทศบาทต าบล
    นาสาร มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเลื้อยโซ่ยนต์ ชนิดเบนซิน ส าหรับใช้
    ตัดแต่งก่ิงไม้ ขนาดไม่ต่ ากว่า 0.8 แรงม้า จ านวน 1 เครื่องเป็นเงิน  
    9,000 บาท จึงขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
    อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อ 
    จัดซื้อเครื่องเลื่อนโซ่เหล็ก จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดและราคาตาม
    มาตรฐานท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก 
    งบประมาณ  โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
    งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงาน
    จ้าง เป็นเงิน 9,000 บาท งบประมาณในหมดนี้สามารถโอนลดได้ 
    เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เดือน
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    กรกฎาคม-กันยายน 2563 เป็นเงิน 525,210 บาท คงเหลือ 
    งบประมาณท่ีสามารถจ่ายได้ 420,934 บาท 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ  
มติที่ประชุม   สมาชิกสภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าป ีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ 

  1)  จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน    

 9,000.-  บาท   

  อนุมัติ   จ านวน    11  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   จ านวน      -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน     1   เสียง (ประธานสภาฯ)    

ประธานสภา    5.4. พิจารณารับโอนทรัพย์สนิฯ จ านวน   1  ชุด  
    (ชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด
    LED) ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ  
    ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งให้ส ารวจชุดโคมไฟส่องสว่างด้วย 
    พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED และที่ได้รับ
    การจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ในโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษา
    ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  กิจกรรมการ
    เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว
    รวมถึงการพิจารณารับโอนทรัพย์สินดังกล่าว นั้น 
     ซึ่งเทศบาลต าบลนาสาร ยังไม่ได้น าเข้าการประชุมเพื่อพิจารณา
    การรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สิน
    ที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ียัง 
    ด าเนินการ ดังนี้   

1) เร่งรัดส ารวจจ านวนของชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ฯ ในพื้นที่ 

2) น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอ
มติในการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน 

   ในส่วนที่เกี่ยวกับการส ารวจผมได้มอบหมายกองช่างด าเนินการ ขอให้ 
   รายงานให้สภาได้รับทราบ 
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    (นายวิติ รองพินิจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง) ชี้แจง 
   รายละเอียด ดังนี้ 

    ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น สรุป การรายงานการส ารวจชดโคม
    ไฟฟ้าส่องสว่าง LED   

    -ถนน นศ 3109  แยกทางหลวงหมายเลข 403 – เทวบุร ีใน
    พื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร ไดร้ับแจ้ง จ านวน  66  ชุด  ซึ่งจากการ 
    ส ารวจ  ปรากฏว่า  มีจ านวนชุดโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง  LED   จ านวน    

   18  ชุด  ช ารุด  2  ชุดและมีการถอนไป จ านวน  46 ชุด 

    -ถนน นศ 4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 – บ้านพร้าว 
    ในพื้นที่เทศบาลต าบลนาสาร ได้รับแจ้ง จ านวน  46  ชุด  ซึ่งจากการ 
    ส ารวจ  ปรากฏว่า  มีจ านวนชุดโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง  LED   จ านวน    

   46  ชุด  ใช้การได้ จ านวน  33  ชุด ช ารุด  13  ชุด    
    เหตุผล 
    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 

    ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม  
    (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา (ส่วนที่ 1 บททั่วไป) ข้อ 9 
    ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
    ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
    กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน
    ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
    สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น    

ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดบ้าง เชิญครับ 
นายประสงค์  นาคราช   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายประสงค์  นาคราช ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
   นาสาร เขต 2 กระผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อสภา  
   เนื่องจากชุดโคมไฟโซล่าเซลมีค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อมแซมสูง ซึ่งเทศบาล
   ต าบลนาสารอาจจะขาดงบประมาณในส่วนนี้หรือต้องใช้งบประมาณที่ต้อง
   ใช้เพื่อการอื่นมาเพื่อดูแลให้สามารถใช้งานได้ต่อไป 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของการ
   ดูแลตรงนี้เมื่อเรารับชุดโคมไฟมาแล้วก็สามารถน าไปเปลี่ยนแปลงจากโคม
   ไฟโซล่าเซลมาเป็นโคมไฟในส่วนที่เหมาะสมกับเทศบาลและการ 
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   ประหยัดงบประมาณ แต่ในเบื้องต้นขอให้สภาได้ให้ความเห็นชอบจากสภา
   เพื่อรับโอนทรัพย์สินจากจังหวัดให้เรียบร้อยก่อน 
นายสมมาศ  สุวรรณ    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ     กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
   นาสาร เขต 1 ขณะนี้เทศบาลต าบลนาสาร เรามีงบประมาณที่จ ากัด แต่
   เมื่อได้ยินท่านนายกชี้แจง ว่าเราสามารถน ามาดัดแปลงแก้ไขได้ผมมี 
   ความเห็นว่าก็น่ารับเห็นชอบในการรับโอนและผมอยากทราบว่าในส่วนที่
   ทางหลวงได้รื้อไปสามารถไปเอาคืนมาได้ไหมหรือว่ารับเฉพาะบางส่วนที่มี
   อยู่จริง  
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ เพื่อไม่ให้เป็น 
   ปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ ผมขอสรุปให้ว่าขอให้รับเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ครบ
   และมีสภาพพร้อมให้งาน 

ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม    สมาชิกสภามีมติพิจารณารับโอนทรัพย์สินฯ (ชุดโคมไฟส่องสว่าง
    ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงาน ชนดิ LED)  ที่มี
    เสาอยู่ และไม่รับที่ถูกถอนการติดตั้งไปแล้ว จ านวน  46  ชุด  
    รายละเอียด ตามนี้ 
     -ถนน นศ 3109  แยกทางหลวงหมายเลข 403 – เทวบุร ี 
    ได้รับแจ้ง จ านวน  66  ชุด รบัโอนจ านวนชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่าง  LED   
    ตามจ านวนที่ใช้ได้ จ านวน  18  ชุด  และที่ช ารุด จ านวน 2  ชุด 
     -ถนน นศ 4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 – บ้านพร้าว 
    ได้รับแจ้ง จ านวน  46  ชุด  รับโอนจ านวนชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่าง  LED   
    ตามจ านวนที่ใช้ได้ จ านวน  33  ชุด และที่ช ารุด จ านวน 13  ชุด 
     สภาฯ เห็นชอบ   จ านวน    10   เสียง 
  สภาฯ ไม่เห็นชอบ   จ านวน      -    เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน   2  เสียง   (ประธานสภาฯ
   และนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสารเขต 2) 

ประธานสภาฯ    5.5. พิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวมเมือง
    นครศรีธรรมราช 
นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ 

   ในหัวข้อนี้ขอให้หัวหน้ากองช่างชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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    (นายวิติ รองพินิจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง) 
     หลักการ 

     เทศบาลต าบลนาสาร ขอแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริม
    ฝั่งคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร ให้มีที่ว่าง
    ตามแนวขนานริมฝั่งคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะให้สอดคล้องกับกฏ 
    กระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 42   

    เหตุผล 
    ข้อก าหนดผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (เดิม) 
    การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองหรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มี 

    ที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของล าคลองหรือแหล่งน้ า
    สาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
    ทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

    ขอแก้ไขใหม่ตามกฏกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
    2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

   ข้อ 42  อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า 
    คู คลอง ล าราง หรือล ากระโดง ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อย
    กว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่
    น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10  
    เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อย
    กว่า 6 เมตร  

    ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ 
    ขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจาก 
    เขตแหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

    ทั้งนี้เว้นแต่ สะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ 
    คานเรือ หรือท่ีว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร   
ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม    สมาชิกสภามีมติพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมผังเมืองรวม
    เมืองนครศรีธรรมราช ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ตาม 
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 52   
     สภาฯ เห็นชอบ   จ านวน    11  เสียง 
  สภาฯ ไม่เห็นชอบ   จ านวน      -   เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน     1   เสียง   (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ   
นายประสงค์  นาคราช   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ      กระผมนายประสงค์  นาคราช ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล 

   ต าบลนาสาร เขต 2 ขอปรึกษาหารือการซ่อมถนนสายหน้าวัดคันนาราม 
   –ถนนเลียบทางรถไฟ เนื่องจากขณะนี้สภาพช ารุด แตกร้าว เป็นหลุมเป็น
   บ่อ และเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรจ านวนมากเพราะสามารถตัด
   ผ่านออกไปสู่เส้นทางหลักในการเข้าออกตัวเมืองของจังหวัด ซึ่งมี 
   ระยะทางที่เสียหายที่ต้องการบูรณะโดยรีบด่วนในเบื้องต้น ประมาณ   
   100  เมตร 

นายกเทศมนตรีฯ     กระผมขอรับไว้และจะน าไปพิจารณาเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  
 
    เลิกประชุมเวลา      15.30     น. 

 

   (ลงชื่อ)   บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
             หัวหน้าฝ่าอ านวยการ 
 
  (ลงชื่อ)  อธิคม   อนันตธนวิทย์    ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

           (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์)   
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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ภาพการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

 


