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-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.  2562 
วันอังคารที่  10  กันยายน  2562  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 

1. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัด กนกพล  ถาวรสาร 
    
    
    
    
    

 
 
เจ้าหน้าที่ประจ าสภา 
 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3. - - - 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมนายเสถียร ชักแสง สมาชิกผู้อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ได้กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ 
และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (สมาชิกทุกคนยืนตรง) จากนั้นนายอธิคม  อนันตธนวิทย์ ต าแหน่ง เลขานุการ
สภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภา
เทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาลฯ   2562 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
    สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีก าหนด 30 วัน  ระหว่างวันที่ 1 – 30  
    สิงหาคม พ.ศ.  2562  ในการนี้สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้อนุมัติขยายเวลา
    การน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน
    วันที่ 15  กันยายน 2562 และนายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นเสนองบประมาณใน
    วันที่ 27  สิงหาคม  2562 ประกอบกับสภาเทศบาลได้จัดประชุม 
    พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 
    ขั้นรับหลักการ  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการ
    ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.  2562 การประชุมดังกล่าวไม่
    สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะ เวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้สภา
    พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตาม
    กระบวนการให้ครบถ้วน   จึงขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล ต าบล
    นาสาร สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  พ..ศ. 2562 ออกไปอีก 15 วัน เริ่ม
    ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 14  กันยายน  2562   นั้น 

     บัดนี้ อ าเภอพระพรหมพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควร เพ่ือให้การ
    ด าเนินการของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจ
    ตามความใน มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.  2553 และค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 
    2906/2558   เรื่อง  การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่  30 กันยายน  2558  อนุญาตให้ขยายเวลา
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสารสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
    ไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่  31 สิงหาคม – 14  กันยายน  2562   

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
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ประธานสภาฯ    2.1  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  
    ประจ าปี  พ.ศ.  2562  วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม  2562 

2.2  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2   
ประจ าปี  พ.ศ.  2562  วันศกุร์ที่  30  สิงหาคม  2562 

     ขอเชิญเลชาสภาฯ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  ในนามเลขานุการสภาฯ (อ่าน
    รายละเอียดของรายงานการประชุมสภาทั้ง  2  ครั้ง)  มีใครจะแก้ไขข้อความ
    หรือไม ่
นายประสงค์  นาคราช  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายประสงค์  นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2
    ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่  10 จากข้อความเดิม 
“ประธานสภาฯ      มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติ  

   ในการพิจารณา ขอความเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
   สาธารณประโยชน์ แปลง  “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ในพ้ืนที ่
   ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการประปา
   ส่วนภูมิภาค บริเวณท่ีตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
   นครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  33  ไร่ เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
   ประปาเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม     สภามีมติเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
   สาธารณประโยชน์ แปลง  “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ในพื้นที่
   ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการ 
   ประปาส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค  
   สาขานครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  33  ไร่  (โดยเนื้อที่ทั้งหมดให้
   อยู่ในขอบเขตของการประปาในปัจจุบัน) เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง 
   ระบบประปาเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง1  ท่าน 
   (ประธานสภาฯ) และลาป่วย 1  ท่าน (นายยงยุทธ  โชติพันธ์)” 

    เป็นข้อความใหม่ 
“ประธานสภาฯ     “มีใครจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติ ในการพิจารณา 
    ขอความเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง  
    “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ในพ้ืนที่ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้งส านักงานการ
    ประปาส่วนภูมิภาคสาขา นครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  33  ไร่ โดยเนื้อที่
    ทั้งหมดให้อยู่ในขอบเขตแนวรั้วของที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค
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    สาขานครศรีธรรมราชในปัจจุบัน เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
    เพ่ิมเติม” 
มติที่ประชุม     สภามีมติเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 

   สาธารณประโยชน์ แปลง  “ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์มะม่วงค้อม”  ในพื้นที่
   ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของการ 
   ประปาส่วนภูมิภาค บริเวณที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค  
   สาขานครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  33  ไร่  (โดยเนื้อที่ทั้งหมดให้
   อยู่ในขอบเขตแนวรั้วของที่ตั้งส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
   นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติม 
   ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1  ท่าน  (ประธานสภาฯ) และ  
   ลาป่วย 1  ท่าน  (นายยงยุทธ  โชติพันธ์)” 

ประธานสภาฯ     2.2  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2   
    ประจ าปี  พ.ศ.  2562  วันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562   

มติที่ประชุม    -รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัย  
    ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการ 
    แก้ไขข้อความใดๆ 
  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   4.1  แจ้งผลการพิจารณาการเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 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
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    กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   ขอบคุณท่านเลขาสภาครับ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้มีมติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัย
    สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
    นั้น 

     ผลปรากฏว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ได้รอค าเสนอแปรญัตติจากคณะ
    ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่  3 – 5 กันยายน  2562  ในวัน 
    เวลาราชการ สรุปได้ดังนี้ 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจรินทร์   คุ้มกุมาร   4.2  การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2563 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
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    ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ 
    ประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานนั้นให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
    ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
    ต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะ ข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  
นายจรินทร์   คุ้มกุมาร    - ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านได้ทราบแล้ว ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
    บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งที่ประชุม
    คณะกรรมการ แปรญัตติ มีมติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมามีสมาชิก
    ท่านใด จะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่นเสนอค า
    แปรญัตติหรือซักถามใดๆ เพ่ิมเติม และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา
    แล้วเห็นว่างบประมาณรายจ่าย ที่ผู้บริหารตั้งจ่ายไว้แต่ละรายการมีความ
    เหมาะสมแล้ว จึงไม่ได้มีการ แปรญัตติเพ่ือขอลดรายจ่ายรายการใด และ
    ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม ดังนั้นผมจึงขอแต่งตั้งท่ีประชุมสภาเป็นคณะกรรมการเต็ม 
    สภา โดยมีประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการเต็มสภาเพ่ือ  
    พิจารณา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖3 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    การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการ

  สภาฯ 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 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร    - ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว ผมจึง
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาเพ่ือลงมติ ในการพิจารณาให้ความ
    เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
    ขอให้ยกมือด้วยครับ  
ที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) และลาป่วย  1  ท่าน (นายยงยุทธ์   
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   โชติพันธ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาฯ เขต 2) ทั้งนี้จะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอซึ่ง
  ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาและลง
  นามเห็นชอบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาฯ         - พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    2562 จ านวน  1  รายการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จอรับ
    ภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,800 บาท (ส านักปลัด) 
    ขอเชิญท่านนายก 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
    ขอให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดแทนครับ 
     (นายกนกพล  ถาวรสาร ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดฯ ชี้แจง 
    รายละเอียดดังนี้) 
    เรื่องเดิม 

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    ล าดับที่ 3.1  ข้อ 3.1.2 (2) หน้า 86 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 21,800 บาท 
        เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ล าดับที่ 
    2.3 ข้อ 2.3.4 หน้า 82 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
    หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่าย
    ไปแล้ว 69,800 บาท และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2562 โอนครั้งที่ 15 (โอนเพิ่มจ านวน
    เงิน 30,000 บาท)  และมีงบประมาณถือจ่าย ณ วันที่ 4  กันยายน  2562 
    จ านวนเงิน 9,050 บาท 
 

    ข้อเท็จจริง 
                -เทศบาลต าบลนาสารมีความประสงค์จะจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์
    ไฟฟ้า เพ่ือใช้ส าหรับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แต่เนื่องจากส านัก 
    งบประมาณได้ประกาศบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 
    2561 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย และเทศบาลต าบลนาสาร
    ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดจอรับภาพเพ่ือความเหมาะสมกับการใช้งานห้อง
    ประชุมและเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาสารจึง
    ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2562 รายละเอียดแนบท้าย 
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    ข้อความเดิม  
             (2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
    21,800 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
    150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
     ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
    สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 107  
    ข้อ 15 
            

             ข้อความใหม่ 
             (2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
    15,300 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
    120 นิ้ว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 
    2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 107  ข้อ 15 

          -เทศบาลต าบลนาสารได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าวัสดุยานพาหนะ
    และขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างท าสิ่งของเกี่ยวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
    ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเป็นค่าซื้อล้อรถยนต์ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน
    เงิน 50,000 บาท  บาท และบัญชีโอนฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 โอนครั้งที่ 15 
    (โอนเพิ่มจ านวนเงิน 30,000 บาท)  แต่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอน 
    งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเพิ่มเติมในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนและขนส่ง เป็นเงิน 
    6,500 บาท 
         โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รายการจอรับภาพ ชนิด
    มอเตอร์ไฟฟ้า  ตั้งไว้  21,800.- บาท เป็นเงิน 6,500 บาท ซึ่งเหลือจ่ายเนื่องจาก
    การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพื่อลดขนาดจอรับภาพลงท าให้มีเงิน
    งบประมาณคงเหลืออีก 6,500.- บาท 
 

  ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
          ข้อ 5 “คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วน
    จังหวัดคณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การ
    บริหารส่วนต าบล 
                หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
    เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ประธานสภาฯ        มีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือ ถ้าไม่มีผมขอมติ 

      - พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    2562 จ านวน  1  รายการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จอรับภาพ  
    ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่องของส านักปลัดฯ 
มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    2562 จ านวน  1  รายการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง ด้วยคะแนนเสียง 
     -เห็นชอบ    9  คะแนนเสียง 
     -ไม่เห็นชอบ   -   คะแนนเสียง 
     -ไม่อยู่ในที่ประชุม  1  ท่าน (นายฟื้น  ยอดนารี  สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
     -งดออกเสียง    1  ท่าน (ประธานสภาฯ) 
     -ไม่มาประชุม 1  ท่าน (นายยงยุทธ  โชติพันธ์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
    ลาป่วย) 

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

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

วันจันทร์ที่  10  กันยายน  2562   
 
 
 


