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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.  2561 
วันจันทร์ที่  10  กันยายน  2561  เวลา  09.30  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 - 
4 นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5 นายประสงค์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6 นายพิเชฐ  แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ พิเชฐ  แสนโยชน ์
7 นายสมมาศ  สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ  สุวรรณ 
8 นางสาวปรีดาภรณ์  สินภิบาล สมาชิกสภาฯ ปรีดาภรณ์  สินภิบาล 
9 นายสมเกียรติ  คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ  คงนุกูล 

10 นายเสถียร  ชักแสง สมาชิกสภาฯ เสถียร  ชักแสง 
11 นายเอี่ยม  รัสมโน สมาชิกสภาฯ เอี่ยม  รัสมโน 
12 นายฟื้น  ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟื้น  ยอดนารี 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. นายยงยุทธ  โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ -ลาป่วย- 
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คณะผู้บริหาร 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีฯ พยงค์   สงวนถ้อย 
2 นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีฯ โชติ   สัจจมาศ 
3 นายอนัน  ศิริวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ อนัน   ศิริวรรณ 
4. นายกฤษฎา   นาคเนตร ท่ีปรึกษานายกฯ - 
5. นายกิตติวัฒน์  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการนายกฯ - 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

- - - - 
    
    
    
    
    

 
 
เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล  ถาวรสาร 
3. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
4. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันฯ ช านาญงาน ธรรมรงค์  ปานเกลี้ยง 
5. นายสุทัศน์   สุรญาณณ์ พนักงานดับเพลิง สุทัศน์   สุรญาณณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสารให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม 
    ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีก าหนด 30 วัน  ระหว่างวันที่ 2 – 31  สิงหาคม 
    พ.ศ.  2561  ในการนี้สภา เทศบาลต าบลนาสาร ได้อนุมัติขยายเวลาการน าเสนอ
    ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันที่  30  
    กันยายน 2561 และนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่น เ สน อ ง บป ระ มา ณ ใ นวั นที่  2 7  
    สิงหาคม  2561 ประกอบกับสภาเทศบาลได้จัดประชุม พิจารณาร่างงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  ในวันที่ 31 
    สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
    พ.ศ.  2561 การประชุมดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน ร ะ ย ะ 
    เวลาที่ก าหนด  เพื่อให้สภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ 2562 ตามกระบวนการให้ครบถ้วน   จึงขอขยายเวลาการประชุมสภา
    เทศบาล ต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  พ..ศ. 2561 ออกไปอีก 
    15 วัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2561  เป็นต้นไป  นั้น 

     บัดนี้ อ าเภอพระพรหมพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การ
    ด าเนินการของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตาม
    ความใน มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
    ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2553 และค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2906/2558  
    เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลง
    วันที่  30 กันยายน  2558  อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่  1 – 15  
    กันยายน  2561  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
     รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัย
    ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
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มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัย 
    ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีการ 
    แก้ไขข้อความใดๆ  
  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   4.1  แจ้งผลการพิจารณาการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
    ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 59 “การแปร
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะ การขอลดรายจ่ายหรือขอ
    ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
    เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ
    ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
    ข้อ 45 วรรคสอง และข้อ 49 วรรคหนึ่ง” ข้อ 60 “ห้ามไม่ให้แปรญัตติ
    รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
    จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
    ค าแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้แปรญัตติ” ข้อ 61 “ห้ามไม่ให้แปร
    ญัตติในรายการและจ านวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพัน อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) 
    ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตาม
    กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   ขอบคุณท่านเลขาสภาครับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัย
    สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561  
    นั้น 

     ผลปรากฏว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ได้รอค าเสนอแปรญัตติจากคณะ
    ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่  3 – 5 กันยายน  2561  ในวัน 
    เวลาราชการ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ไม่มีผู้ใดเสนอยื่นค าแปรญัตติ 
2. เสนอร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อความใด 
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3. ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   4.2  การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ.2561 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
    ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 51 ในการพิจารณา
    ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
    หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
    ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือ
    เห็น ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ 
    เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือ
    บกพร่องใน สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
    ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้  
    คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะ ข้อ
    นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ อ่ืนๆ ต่อไป 
    สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้งหรือ
    ข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการ พิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภา
    ท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามวรรค สามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
    ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
    ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่ กรณีตอ้งพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
    ต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  
นายจรินทร์   คุ้มกุมาร    - ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านได้ทราบแล้ว ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งที ่ ประชุม
    คณะกรรมการ แปรญัตติ มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมามีสมาชิก
    ท่านใด จะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่น เสนอค า
    แปรญัตติหรือซักถามใดๆ เพ่ิมเติม และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
    แล้วเห็นว่างบประมาณรายจ่าย ที่ผู้บริหารตั้งจ่ายไว้แต่ละรายการมีความ
    เหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการ แปรญัตติเพ่ือขอลดรายจ่ายรายการใด และ
    ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม ดังนั้นผมจึงขอแต่งตั้งท่ีประชุมสภาเป็นคณะกรรมการเต็ม 
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    สภา โดยมี ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการเต็มสภาเพ่ือ  
    พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖2 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ต่อไป ผมจึงขอให้กรรมการทุกท่านได้ 
    พิจารณา ท่านใดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมีมติให้ คงไว้ซึ่ง
    ร่างเดิมตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา ผมขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบในวาระที่  2  ขั้นแปรญัตติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่าง
  เดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง   

   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) และลาป่วย  1  ท่าน  
   (นายยงยุทธ์  โชติพันธ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2) 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร    4.3  การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
    ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
  พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
  ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระ
  นี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่ 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร    - ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว ผมจึง
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้ตราเป็นเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
    ขอให้ยกมือด้วยครับ  
ที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) และลาป่วย  1  ท่าน (นายยงยุทธ์   

   โชติพันธ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2) ทั้งนี้จะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอซึ่ง
  ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาและลง
  นามเห็นชอบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
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  ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
  
 
      (ลงชื่อ)  บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

             (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
                       หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   
 
      (ลงชื่อ) อธิคม  อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายอธิคม  อนันตธนวิทย์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
 

 


