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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 

วันอังคารท่ี  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2560  เวลา  09.30  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   โชติพันธ ์
4. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาฯ ประคอง   สุวรรณ 
5. นายประสงค ์  นาคราช สมาชิกสภาฯ ประสงค์   นาคราช 
6. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ 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 - 
12. นายฟื้น   ยอดนารี สมาชิกสภาฯ ฟ้ืน   ยอดนารี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นายเอี่ยม   รัสมโน สมาชิกสภาฯ - 
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. - - - 
2.    
3.    
4.    
5.    

 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าสภา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอธิคม   อนันตธนวิทย์ เลขานุการสภา อธิคม   อนันตธนวิทย์ 
2. นางบุญเรียง   พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ บุญเรียง   พรหมมาศ 
3.    
4.    
5.    
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เริ่มประชุมเวลา   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 

 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    -  ขออนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ 2561  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกได้ทราบก่อน
    ครับ 
นายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร ที่เคารพ 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายอธิคม  อนันตธนวิทย์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล     
    นาสาร ขอชี้แจงข้อกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 ข้อ 24 “ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
    พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อ
    สภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
    แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบฯ ประกอบกับระเบียบกระทรวง  
    มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2543)   
    ข้อ 5 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของข้อ  24 “ส าหรับรูปแบบเทศบาล
    รูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถน า
    ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลก่อนวันที่  15   
    สิงหาคม  ของปีงบประมาณปัจจุบัน” 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นครับ   

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบล ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    ข้าพเจ้านายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ  ขอ
    อนุมัติขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
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    พ.ศ.  2561  เนื่องจากเทศบาลต าบลนาสารได้มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนใน
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเกิน 25 ล้าน จึงท าให้ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและ
    สมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมข้ึน จึงต้องส่งคืนให้ส านักปลัดด าเนินการแก้ไขยอดเงิน
    ค่าตอบแทนในอัตราใหม่ให้ถูกต้อง และเพ่ิมเติมโครงการงบพัฒนาของกองช่าง 
    เนื่องจากว่างบพัฒนาเมื่อรวมทุกส่วนราชการแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์วงเงินที่ก าหนด
    ตามระเบียบกฎหมาย โดยเสนอมา 5,878,400.- บาท ยังขาดอยู่   
    1,036,400.-  บาท ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณไม่สามารถด าเนินการ
    ตามข้ันตอนตามระเบียบได้ จึงขอขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ภายในวันที่  30  กันยายน  
    2560 เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้ได้ทันภายในวันที่  1  
    ตุลาคม  2560  
ประธานสภาฯ    ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงเหตุผลของการขยายเวลาการน าเสนอร่าง
    งบประมาณฯ ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
     ถ้าไม่มีผมขอมติจากสภาในการขยายเวลาการน าเสนอร่างงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยการยกมือได้เลยครับ 
มติที่ประชุม    สภามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ขาดประชุม  1  ท่าน 
    (นายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาสาร เขต  1) งดออกเสียง   
    1  ท่าน (ประธานสภาฯ) 
  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      11.00     น. 

 
    (ลงชื่อ)  บุญเรียง  พรหมมาศ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
              หวัหน้าฝ่าอ านวยการ 
 
 
   (ลงชื่อ)  อธิคม  อนันตธนวิทย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
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มติที่ประชุม    มติที่ประชุมเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
  คณะกรรมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3  ราย 
  ดังต่อไปนี้   

    1.  นายภัทรา  เมฆาวรรณ์   
    2.  นายช านาญ  สมรภูมิ   
    3.  นายถาวร  สงกุมาร    
    ด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  งดออกเสียง  2  ท่าน (ประธานสภาฯ 

  และนายเอ่ียม  รัสมโน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1) ขาดประชุม  1  ท่าน   
  (นายยงยุทธ์  โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

 

ปิดประชุมเวลา      15.30     น. 

 

 
    (ลงชื่อ)                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           (นางบุญเรียง   พรหมมาศ) 
      เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
   (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

    


