
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต 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 - 
9 นายสมเกียรติ  คงนุกูล สมาชิกสภาฯ สมเกียรติ  คงนุกูล 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นางสาวปรีดาภรณ์ สินภิบาล    
2 นายเอี่ยม  รัสมโน   

 
ผู้ปฏิบัติงานประจ าสภา 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอธิคม  อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม อนันตธนวิทย์ 
2 นางสาวธันยพัฒน์ ทองสุข นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ธันยพัฒน์ ทองสุข 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพยงค์  สงวนถ้อย นายกเทศมนตรี พยงค์  สงวนถ้อย 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสารให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 
 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม ณ บัดนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ   

4.1  การพิจารณาแปรญัตติการขออนุมัติกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจ านวน 3 รายการ  

ประธาน   ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 ,49 เมื่อสภาท้องถิ่นรับ
หลักการเกี่ยวกับการกู้เงินแล้ว ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
โดยสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 
1 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 08.30 น. -16.30 น. ของทุกวัน ณ ที่ท าการเทศบาล
ต าบลนาสาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

   1.นายประสงค์ นาคราช   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
   2.นายประคอง สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
   3.นายบุญรวย สุตระ  รองประธานสภาเทศบาล 
   ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

ปรากฏ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการแปรญัตติเสนอความเห็นในการแปรญัตติโดยให้ตัดข้อความค า

ว่า JCB ออกในเอกสารทั้งหมด เนื่องจากในมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้มีการก าหนด น่าจะ
เป็นยี่ห้อรถ เป็นการล็อคเสปคและไม่สงวนค าแปรญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา 

     2.เสนอร่างเดิมให้สภาเทศบาลพิจารณา 
เพ่ือให้การพิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลของ
เทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายละเอียดการกู้เงินดังกล่าว ดังนี้ 

    1.ตามร่างเดิมท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
    2.ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอให้ตัดข้อความค าว่า JCB 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอด้วย

คะแนนเสียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) ขาด
ประชุม 2 ท่าน 

 
ประธาน  ต่อไปจะพิจารณาในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โดยไม่มีการอภิปราย ขอให้ทุกท่านพิจารณาลง

มติว่าจะอนุญาตให้เทศบาลกู้เงินครั้งนี้หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติอนุญาตด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง ไม่อนุญาต – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

(ประธานสภาฯ) ขาดประชุม 2 ท่าน 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 
ปิดประชุมเวลา 09.45 น.  
 
 
 
    (ลงชื่อ)       ธันยพัฒน์  ทองสุข       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวธันยพัฒน์  ทองสุข) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
   
    (ลงชื่อ)     อธิคม  อนันตธนวิทย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอธิคม  อนันตธนวิทย์) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร  
 

  


