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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
วันพุธท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  (อาคารเอนกประสงค์) 
……………………………. 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรินทร ์  คุ้มกุมาร ประธานสภาฯ จรินทร์  คุ้มกุมาร 
2. นายบุญรวย   สุตระ รองประธานสภาฯ บุญรวย  สุตระ 
3. นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาฯ ยงยุทธ   โชติพันธ ์
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง  สุวรรณ 
5. นายประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์  นาคราช 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน ์ สมาชิกสภาฯ - 
7. นายสมมาศ   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ สมมาศ   สุวรรณ 
8. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ - 
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. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาฯ - 
2. นางสาวปรีดาภรณ์   สินภิบาล สมาชิกสภาฯ  
3.    
4.    
5.    
6.    

 

-ส าเนา- 



-2- 
 

คณะผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายพยงค์   สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร (มอบหมายรองนายก) 
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. - - - 
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภาฯ อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3. นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 

ช านาญงาน 
ธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง 

4. นายสุทัศน์   สุรญาณณ์ พนักงานดับเพลิง สุทัศน์   สุรญาณณ์ 
5. - - - 
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เริ่มประชุมเวลา   13.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ประธานสภาฯ   แจ้งเพื่อทราบ 
      ตามหนังสือส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร ที่ นศ  
    56401/1076 ลงวันที่  10  สิงหาคม  2561  เรื่อง มอบหมายให้รอง
    นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติแทน 
      ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาเทศบาลต าบลนาสารเชิญ 
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสารสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
    พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
    ประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลนาสาร ความละเอียดแจ้งแล้ว 
    นั้น 
      เพ่ือให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ข้าพเจ้า นายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลนาสาร ขอ
    มอบหมายให้นายโชติ  สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาสาร เป็นผู้
    เสนอญัตติต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสารและเป็นผู้แทนในการตอบ
    กระทู้ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
        (นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
               นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปี พ.ศ.  2561 วันจันทรท์ี่  9  เมษายน  2561 
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ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
     ประจ าปี พ.ศ.  2561 วันจันทร์ที่  9  เมษายน  2561 โดยไม่
     มีการแก้ไขข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ    -  ขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี งบประมาณ 2562  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงข้อกฎหมายให้ 
    สมาชิกได้ทราบก่อนครับ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล    
    นาสาร ขอชี้แจงข้อกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบ ตามระเบียบกระทรวง 
    มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ข้อ 24 “ในกรณีที่คณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ สภาทอ้งถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้
    เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบฯ
    ประกอบกับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ที่แก้ไข
    เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543) ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
    ของข้อ  24 “ส าหรับรูปแบบเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หาก 
    นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน า ร่างงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลก่อนวันที่  15  สิงหาคม  ของ 
    ปีงบประมาณปัจจุบัน” 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านรองนายกฯ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นครับ  

นายโชติ   สัจจมาศ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้านายโชติ   สัจจมาศ  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ 
    ขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.2562  เนื่องจากตามบันทึกข้อความข้อความท่ี นศ 
    56401.4/ว006 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งให้ทุกส่วน 
    ราชการให้เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณภายในวันที่ 29 มิถุนายน  
    2561 ก็ไม่มีส่วนราชการใดเสนอ จึงได้ท าบันทึกข้อความเร่งรัดให้เสนอ 
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    อีกครั้ง โดยบันทึกข้อความ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และแจ้งให้ทุก
    ส่วนราชการจัดส่งภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เมื่อถึงวันครบก าหนด 
    ก็ได้มีส่วนราชการที่จัดส่งตามก าหนดเวลา คือ กองสวัสดิการสังคม กอง
    ช่าง และกองคลังตามล าดับ ส่วนส านักปลัดไม่ได้ส่ง ตามก าหนดเวลา 
    ดังกล่าวข้างต้น แต่ส่งมาวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และได้ ต ร ว จ ส อ บ
    จากกองคลังแล้วว่า รับจริงปี 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
    มีรายรับจริง เป็นเงิน 54,586,138.26 บาท  ยังไม่ถึงเป้าประมาณการ
    รายรับที่ได้ตั้งไว้ 58,633,100 บาท ยังขาดจ านวน 4,046,961.74 บาท 
    ซึ่งคาดว่าในปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับจะเข้ามา
    ตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  

     ดังนั้น เพ่ือให้การประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    เป็นไป ด้วยความรอบคอบและเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ประมาณการ 
    รายรับใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 64,019,700 บาท  คิด
    เป็น 9.18% จากปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับทุกส่วนราชการได้
    ประมาณการรายจ่าย  รวม เป็นเงิน 69,450,250 บาท ซึ่งเป็นยอดที่
    ประมาณการสูงเกินกว่าปีที่  ผ่านมาเยอะมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการ 
    พิจารณา ตรวจสอบ ให้รอบคอบ ก่อนการประมาณการ ต้องใช้เวลา 
    ค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ตามก าหนดเวลา ซึ่งขณะนี้
    เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบได้
    และไม่สามารถน าเสนอให้นายกเทศมนตรีน าเสนอให้สภาได้ทันในวันที่ 
    15 สิงหาคม  2561 จึงขอขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 30 กันยายน  
    2561 เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้ได้ทันภายใน 
    วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ประธานสภาฯ    ท่านรองนายกฯ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลของการขยายเวลาการน าเสนอ
    ร่างงบประมาณฯ ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่
    ครับ 
     ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาในการขยายเวลาการน าเสนอร่าง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยการยกมือได้
    เลยครับ 

มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง ขาดประชุม 2  ท่าน 
    (นายพิเชฐ   แสนโยชน์  และนางสาวปรีดาภรณ์ สินภิบาล สมาชิกสภา
    เทศบาลต าบลนาสาร เขต  2) งดออกเสียง 1  ท่าน (ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      14.30     น. 

 
   (ลงชื่อ)    บุญเรียง   พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

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

           (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
 
 


