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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ท่ี  30   สิงหาคม  พ.ศ.  2562   เวลา  09.00  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   แสนโยชน ์ 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. นายวิติ   รองพินิจ ผู้อ านวยการกองช่าง วิติ   รองพินิจ 
2. นางเพ็ญศรี  นิลวานิช ผอ.กองคลัง เพ็ญศรี  นิลวานิช 
3. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัดฯ กนกพล  ถาวรสาร 
4. นางสาวกมลรัตน์  นครจิตต์ นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กอง

สวัสดิ์ฯ 
กมลรัตน์  นครจิตต์ 

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. - - - 
5. - - - 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุมนายเสถียร  ชักแสง สมาชิกผู้อาวุโสสูงสุดในสภาฯ  ได้กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ 
และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (สมาชิกทุกคนยืนตรง) จากนั้น เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี   2  รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงงบประมาณรายจ่ายครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

     กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี
    ต าบลนาสาร  ตามท่ีท่านสมาชิกได้รับเอกสารจากงานกิจการสภาไป
    แล้วนั้น จากเอกสารท่านทั้งหลายก็ได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง
    รายรับ รายจ่าย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบเป็น
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2563  ซึ่งบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาสาร 
    จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
    เทศบาลต าบลนาสารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
    เทศบาลต าบลนาสาร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
    ท่านได้ทราบถึงสถานะ  การคลัง  ตลอดจนหลักการและ 
    แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไป 
    ส่วนที่  1 
    ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2563 

 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

      สถานะการเงิน ดังนี้  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    29,860,422.15     บาท 
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     1.1.2 เงินสะสม  12,937,495.13   บาท 
     1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  10,593,250.48   บาท 
     1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - 
โครงการ โครงการ  รวม – บาท 
     1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - บาท 
โครงการรวม - บาท 

     
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 56,258,337.62  บาท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร 6,179,496.03   บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                   

 801,205.39   บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 113,711.04   บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -   บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   195,500.00   บาท 
  หมวดรายได้จากทุน -   บาท 
  หมวดภาษจีัดสรร 22,724,471.16   บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,243,954    บาท 

      (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  138,234   บาท 
      (3) รายจ่ายจริง จ านวน  45,178,018.89  บาท ประกอบด้วย 
       งบกลาง                16,089,152.19  บาท   

     งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)       
14,514,596.83  บาท                                                                                                                                                                     

       งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
      และหมวดค่าสาธารณูปโภค)            8,696,932.37  บาท 
      งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)               

3,900,720.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)                     -            บาท 

 งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)           1,976,617.50  บาท 
 

      (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         
286,656.20  บาท 

    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน            
820,561.74  บาท 

 
3. งบเฉพาะการ 
           ไม่มี 
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รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
 ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
     หมวดภาษีอากร 7,130,235.06 6,500,000 7,310,000 
     หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

1,811,893.98 1,158,600 973,300 

     หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

124,122.91 100,000 50,000 

     หมวดรายได้ 
เบ็ดเตล็ด 

45,700 60,100 100,600 

     หมวดรายได้จากทุน 1,640 50,000 2,000 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,113,591.95 7,868,700 8,435,900 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 26,396,548.36 26,351,000 29,000,500 
     รวมรายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้ 
     องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

26,396,548.36 26,351,000 29,000,500 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,685,016.12 30,200,000 30,278,000 
     รวมรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,685,016.12 30,200,000 30,278,000 

รวม  60,195,156.43 64,419,700 67,714,400 
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2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
 ปี 2562 

ประมาณการปี 
2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 17,376,575.37 21,587,600 21,893,130 
     งบเงินอุดหนุน(หมวด
เงินอุดหนุน) 

2,076,500 2,281,750 2,189,750 

     งบด าเนินงาน(หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดสาธารณูปโภค 

11,692,533.20 13,830,590 14,995,830 

     งบบุคลากร (หมวด
เงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

16,083,078.55 19,895,270 20,695,690 

     งบรายจ่ายอื่น (หมวด
รายจ่ายอื่น) 

0 25,000 25,000 

     งบลงทุน  4,888,504 6,799,490 7,915,000 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 52,117,191.12 64,419,700 67,714,400 

 
ส่วนที่  2 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ของเทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,747,390 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 663,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,375,460 
   แผนงานสาธารณสุข 752,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,536,830 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,426,840 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 39,650 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 834,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
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ด้าน ยอดรวม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,326,000 
   แผนงานการพาณิชย์ - 
   แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 21,893,130 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,714,400 
 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

งบกลาง 
 

งบ/งาน งบกลาง รวม 
งบกลาง 21,893,130 21,893,130 
     งบกลาง 21,144,400 21,144,400 
     บ าเหน็จ/บ านาญ 748,730 748,730 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
งบบุคลากร 10,786,020 2,817,600 13,603,620 
     เงินเดือน   (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 7,937,700 2,817,600 10,755,300 
งบด าเนินงาน 4,354,370 1,424,000 5,778,370 
     ค่าตอบแทน 1,085,000 652,000 1,737,000 
     ค่าใช้สอย 1,919,370 606,000 2,525,370 
     ค่าวัสด ุ 810,000 163,000 973,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 540,000 3,000 543,000 
งบลงทุน 219,700 120,700 340,400 
     ค่าครุภัณฑ์ 219,700 120,700 340,400 
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
     รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม  15,385,090 4,362,300 19,747,390 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

งบ/งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รวม 

งบด าเนินงาน 603,350 603,350 
     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
     ค่าวัสด ุ 563,350 563,350 
งบลงทุน 0 0 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
งบเงินอุดหนุน 59,750 59,750 
     เงินอุดหนุน 59,750 59,750 

รวม 663,100 663,100 
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แผนงานการศึกษา 
 
 

งบ/งาน งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
งบด าเนินงาน 2,515,460 2,515,460 
     ค่าใช้สอย 1,393,480 1,393,480 
     ค่าวัสด ุ 1,121,980 1,121,980 
งบลงทุน 0 0 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
งบเงินอุดหนุน 1,860,000 1,860,000 
     เงินอุดหนุน 1,860,000 1,860,000 

รวม 4,375,460 4,375,460 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานโรงพยาบาล รวม 
งบด าเนินงาน 612,000 612,000 
     ค่าใช้สอย 532,000 532,000 
     ค่าวัสด ุ 80,000 80,000 
งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 
     เงินอุดหนุน 140,000 140,000 

รวม 752,000 752,000 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร 4,452,430 0 4,452,430 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 4,452,430 0 4,452,430 
งบด าเนินงาน 1,844,000 150,000 1,994,000 
     ค่าตอบแทน 599,000 0 599,000 
     ค่าใช้สอย 965,000 150,000 1,115,000 
     ค่าวัสด ุ 275,000 0 275,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
งบลงทุน 1,090,400 0 1,090,400 
     ค่าครุภัณฑ์ 1,090,400 0 1,090,400 

รวม 7,386,830 150,000 7,536,830 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 2,639,640 0 2,639,640 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 2,639,640 0 2,639,640 
งบด าเนินงาน 1,979,000 650,000 2,629,000 
     ค่าตอบแทน 332,000 0 332,000 
     ค่าใช้สอย 1,010,000 650,000 1,660,000 
     ค่าวัสด ุ 605,000 0 605,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 32,000 0 32,000 
งบลงทุน 1,158,200 0 1,158,200 
     ค่าครุภัณฑ์ 158,200 0 158,200 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 0 1,000,000 

รวม 5,776,840 650,000 6,426,840 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ/งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 39,650 39,650 
     ค่าใช้สอย 39,650 39,650 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 39,650 39,650 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ/งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 220,000 484,000 704,000 
     ค่าใช้สอย 220,000 484,000 704,000 
     ค่าวัสด ุ 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 
     เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 

รวม 220,000 614,000 834,000 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งบ/งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 
งบลงทุน 5,326,000 5,326,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,326,000 5,326,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 5,326,000 5,326,000 
 
 
 

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. 2563 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65  จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาสาร และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อ  1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

67,714,400  บาท   
ข้อ  4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   67,714,400  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,747,390 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 663,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,375,460 
   แผนงานสาธารณสุข 752,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7,536,830 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,426,840 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 39,650 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 834,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,326,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 0 
   แผนงานการเกษตร 120,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 21,893,130 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 67,714,400 
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          ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    -   บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 0 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 0 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค 0 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 0 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 0 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0 

รวมรายจ่าย 0 
 
               ข้อ 6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
               ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาสารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

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

 

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

        (นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 
  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใด

จะอภิปรายประเด็นใดบ้าง ขอเชิญได้เลยครับ 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ผมขอให้สภาลงมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  วาระที่  1  ขั้น
รับหลักการเลยครับ 

มติที่ประชุม  สภามีมติรับหลักการรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563 ด้วยคะแนน  11  เสียง  งดออกเสียง 1   เสียง (ประธาน
สภาฯ)  ไม่รับหลักการ  -   เสยีง  

ประธานสภาฯ  ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่าสามคน  แต่
ไม่เกินเจ็ดคน  โดยให้ฝ่ายสภาเทศบาลเสนอสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีผู้รับรอง
อย่างน้อยสองคน 

  ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาก าหนดจ านวนของคณะกรรมการแปร
ญัตติและเสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป 
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นายสมมาศ   สุวรรณ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร                         
สมาชิกสภาฯ เขต 1                            กระผมนายสมมาศ  สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   

ขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  3  ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง     1. นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2. นายฟื้น   ยอดนารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
  3. นายเสถียร   ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม  

นายประสงค์  นาคราช  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายประสงค์   นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 ขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  5  ท่าน ครับ 

ผู้รับรอง     1. นายประคอง   สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2. นางสาวปรีดาภรณ์  สินภบิาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหม ถ้าไม่มี ผมขอให้สมาชิกได้
ลงมติอีกครั้งว่าจะก าหนด 3  คน หรือ 5 คน โดยผมจะเรียกชื่อและขอให้ลงมติ
เปิดเผย 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนเปิดเผย 

ประธานสภาฯ  ขอเรียกชื่อให้ลงมติ ดังนี้ 

1. นายบุญรวย  สุตระ เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
2. นายเสถียร  ชักแสง   เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 5   คน 
3. นายสมมาศ  สุวรรณ เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
4. นายประคอง  สุวรรณ  เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 5   คน 
5. นายเอี่ยม   รัสมโน เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
6. นายฟื้น   ยอดนารี เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
7. น.ส.ปรีดาภรณ์  สินภิบาล  เสนอ  ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 5 คน 
8. นายประสงค์   นาคราช  เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 5   คน 
9. นายยงยุทธ์   โชติพันธ์   เสนอ   งดออกเสียง 
10. นายสมเกียรติ์   คงนุกูล  เสนอ  ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
11. นายพิเชฐ   แสนโยชน์   เสนอ   ให้มีคณะกรรมการแปรฯ 3   คน 
12.  นายจรินทร์   คุ้มกุมาร  เสนอ   งดออกเสียง 

    สรุปผลการลงมติ 
      -สมาชิกสภามีมติพิจารณาเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563    3  คน  จ านวน   6   ท่าน 
      -สมาชิกสภามีมติพิจารณาเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563    5  คน  จ านวน   4   ท่าน 
      -งดออกเสียง จ านวน   2   ท่าน 
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ประธานสภาฯ  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 

นายสมเกียรติ์   คงนุกูล    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2    กระผมนายสมเกียรติ์   คงนุกูล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ 

นายประสงค์  นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  คนที่  1 

ผู้รับรอง     1.  นายบุญรวย   สุตระ  รองประธานสภาฯ 
     2.  นายฟ้ืน  ยอดนารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประสงค์   
นาคราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 

นายสมมาศ   สุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายสมมาศ   สุวรรณ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    ขอเสนอนายเสถียร   ชักแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการ
    แปรญัตติฯ คนที่  2 

ผู้รับรอง     1.  นายพิเชฐ   แสนโยชน์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายสมเกียรติ์   คงนุกูล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

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

นายประสงค์  นาคราช  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
    ขอเสนอนายประคอง   สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 

ผู้รับรอง     1.  น.ส. ปรีดาภรณ์  สินภิบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายสมมาศ   สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประคอง  
สุวรรณ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3   

มติที่ประชุม  มีมติให้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  3  คน  
ประกอบด้วย 

1. นาย ประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต   
2. นายเสถียร  ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
3. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
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ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว ล าดับต่อไปก็ขอให้
    ที่ประชุมก าหนดวัน เวลา เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามระเบียบ ข้อ 55  วรรคสาม และตามระเบียบ
    ข้อ 49  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน  
2562   - 5  กันยายน 2562  ในเวลาราชการ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ด าเนินการแปรญัตติในวันที่ 6  กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา   

 09.00 น. – 12.00 น. 

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นล าดับของการก าหนดการประชุมในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
  กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ 
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ต้องแยก
วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ  ส่วนวาระท่ี  2  วาระท่ี  3  อาจจะแยกหรือรวมเป็น
ครั้งเดียวกันได้  แต่ต้องขอมติเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน   

ประธานสภาฯ  ผมขอให้สภาพิจารณาว่าต้องการแยกวาระการประชุมวาระที่ 2  กับ
วาระท่ี  3  หรือไม่อย่างไร และสภานัดวันประชุมพิจารณาในวาระ  2  วาระ  3  
เมื่อได้รับผลการพิจารณาการแปรญัตติต่อไป 

นายประสงค์  นาคราช  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

สมาชิกสภาฯ เขต 2  กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
กระผมขอเสนอให้พิจารณาวาระท่ี  2 และวาระที่  3  เป็นวันเดียวกัน 

ผู้รับรอง     1.  นายประคอง  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายเสถียร   ชักแสง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมติจาก
สภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดการพิจารณา วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติและวาระ
ที่  3  ขั้นลงมติ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2563  ในคราวเดียวกันหรือวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออก
เสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) และจะแจ้งนัดประชุมให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายแจ้งผลการพิจารณาแปร
ญัตติต่อไป  

ประธานสภาฯ  5.2  พิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน  รายการ ฝาย
น้ าล้น พื้นที่บ้านพระเพรง  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

  กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนา
สาร ตามหนังสือสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ที่ กษ 0818.10/781 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562  เรื่อง ส่งมอบฝายน้ าล้น เพ่ือบ ารุงรักษาและ
ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง  

  ข้ อ เท็ จจ ริ ง  ด้ ว ยกรม พัฒนาที่ ดิ น  โ ดยสถานี พัฒนาที่ ดิ น
นครศรีธรรมราช ได้ก่อสร้างฝายน้ าล้นสูง  2.50 เมตร พ้ืนที่บ้านพระเพรง 
หมู่ที่ 3 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัด 
ระบบ UTM. 47 P E. 0599997} N. 0925010 ระวาง 4925 l 
Latitude N.= 8.36763 M. , Longitude E. = 99.908012 M. แบบ
เลขที่ 09961 น. รหัสโครงการ นศ. 0261 พ้ืนที่เพาะปลูก 300 ไร่ 
ราษฎรได้รับประโยชน์ 50 ครอบครัว เพ่ือการกระจายอ านาจในการ
ปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้เทศบาลต าบล
นาสารสามารถด าเนินการบริหาร ดูแล บ ารุง รักษาให้เกิดประโยชน์กับ
ท้องถิ่นต่อไป  

  ในการนี้เทศบาลต าบลนาสาร ได้ลงนามรับมอบในเอกสารไปแล้ว
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2562 และขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อความถูกต้องตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

ต าบลนาสาร        

     -โดยที่ยังไม่ปรากฏว่ามีแนวทางก าหนดไว้ใน พรบ.ระเบียบ กฎ
    กระทรวง หรือประกาศ ตลอดจนหนังสือสั่งการใดๆ จึงขออาศัยอ านาจ
    ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
    ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ตามระเบียบ
    พัสดุ ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
    ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
    พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ 
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
    ความเห็นจากสภาจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือ 
    สภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
    การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่
    มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

    ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนด
    ไว้ในหมวดนี้ เหตุผลเพราะ.สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง 
    และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 122  
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    ก าหนดไว้ว่า....ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  
    2535 และระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
    อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  
    ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
    บริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
    ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านัก 
    นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
    แล้วแต่กรณี รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัด / จัดจ้าง  
    หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
    ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
    ประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการด าเนินการออก
    กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้ว
    เสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
    ด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ 
    คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

     ดังนั้น....ในระหว่างนี้หากมีการอุทิศหรือรับบริจาคพัสดุครุภัณฑ์
    อ่ืนใดจากใคร หรือหน่วยงานภายนอก ให้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุข้อ 9 
    ไปพลางก่อนครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุม ด้วยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะครับ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบรับโอนรับโอนทรัพย์สิน  รายการ ฝายน้ าล้น พ้ืนที่
   บ้านพระเพรง  หมู่ที่  3  ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด 
   นครศรีธรรมราช  ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง  

    ( ประธานสภาฯ   ) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      11.30     น. 

 
(ลงชื่อ)   บุญเรียง   พรหมมาศ  ผู้บันทึกการประชุม     (ลงชื่อ)  อธิคม   อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางบุญเรียง   พรหมมาศ)     (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
          หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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ภาพการประชุมสภาสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


