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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ท่ี  31   สิงหาคม  พ.ศ.  2561   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 ยงยุทธ   โชติพันธ ์
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. นายประคอง  ช่วยแป้น นายช่างโยธาช านาญงาน ประคอง  ช่วยแป้น 
2. นางณิชรัตน์   เชาวลิต รก.ผอ.กองสวัดิการฯ ณิชรัตน์   เชาวลิต 
3. นายกนกพล  ถาวรสาร หัวหน้าส านักปลัดฯ กนกพล  ถาวรสาร 
4. นางเพ็ญศรี  นิลวานิช ผอ.กองคลัง เพ็ญศรี  นิลวานิช 
5. นางสาวกัญจารีย์  ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กัญจารีย์  ไชยชาญ 

 
 

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   09.30   น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่มา
ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร กล่าวเปิดประชุม  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายจรินทร์  คุ้มกุมาร   1.1  การอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามหนังสือ
ประธานสภาฯ   จงัหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0023.5/ว 4610  ลงวันที่  27   
    สิงหาคม  2561 ขอเชิญท่านนายกได้แจ้งรายละเอียดครับ 

นายพยงค์  สงวนถ้อย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย  นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
     -ตามท่ีสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
    สะสม ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
    ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  9  เมษายน  2561  เปน็เงินจ านวน  
    6,459,000.-  บาท  (  -หกล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-  ) เพ่ือ
    ด าเนินการตามโครงการ จ านวน  10  โครงการ คือ 

    1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอรชร หมู่ที่ 7 
    งบประมาณ 490,000.-บาท 

    2.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
    สายเขื่อนหก-เกาะหลอด หมู่ที่ 5 งบประมาณ  1,075,000.-บาท 

    3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคุ้มวงศ์หมู่
    ที่ 7งบประมาณ 491,000.-บาท 

    4  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแตน –
    ไผ่โปง หมู่ที่ 3 งบประมาณ 497,000.-บาท 

    5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 3 
    งบประมาณ  225,000.-บาท 

    6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ารักษ์น้ า – ศาลาเวช 
    หมู่ที่ 3 งบประมาณ 497,000.-บาท 

    7  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเชียร – ทุ่ง
    ไสคาหมู่ที่ 6 งบประมาณ 497,000.-บาท 

    8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายริ่น–คลองหยวด 
    หมู่ที่ 6 งบประมาณ 497,000.- 

    9.  โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
    สายครูแรม –คลองหยวด หมู่ที่ 1งบประมาณ 1,693,000.-บาท 
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    10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปอง –คลองหยวด 
    หมู่ที่ 1 งบประมาณ 497,000.- บาท      

    จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาและ 
    บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และโครงการทีจะ  
    ด าเนินการดังกล่าวมีส่วนผสมของยางพาราซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย 
    เร่งด่วนของรัฐบาล ประกอบกับการด าเนินการตามโครงการทั้ง 10  โครงการ 
    ดังกล่าว สภาเทศบาลต าบลนาสาร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ในอ านาจ 
    หน้าที่ของเทศบาลต าบลนาสาร ที่ด าเนินการให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จึง 
    อนุมัติให้เทศบาลต าบลนาสาร จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ตามมติรายงานการ 
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  2561  
    เมื่อวันที่  9  เมษายน  2561  ได้ตามที่เสนอขอ ตามนัยระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และ 
    ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 87  วรรคสอง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ    1.2  แจ้งความคืบหน้าการกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือ 
    จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  3  รายการ  ขอให้ผู้อ านวยการ 
    กองคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

นางเพ็ญศรี   นิลวานิช  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉันนางเพ็ญศรี   นิลวานิช   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ขอเรียน 
    ให้สภาได้รับทราบความคืบหน้าของงานพัสดุดังนี้คะ 
     1)  ครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลังจ านวน  1  คัน  วงเงิน    
    3,300,000.- บาท ขณะนี้ได้ท าสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อวันที่  30  สิงหาคม   
    2561 ตามสัญญาเลขที่  9/2561 โดยบริษัทที่มีคุณสมบัติที่ตรงตาม  
    คุณลักษณะที่ก าหนดคือ บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จ ากัด ด้วยวิธีประกวด 
    ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคา 3,265,000.- บาท ก าหนดการส่ง 
    มอบภายในวันที่  29  กันยายน  2561  
     2) รถยนต์บรรทุกดับเพลิงถังน้ าในตัว  จ านวน   1  คันวงเงิน  
    6,500,000.-  บาทขณะนี้ได้ท าสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อวันที่  28  สิงหาคม   
    2561 ตามสัญญาเลขที่  9/2561  โดยบริษัทที่มีคุณสมบัติที่ตรงตาม 
    คุณลักษณะที่ก าหนดคือ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จ ากัด  ด้วยวิธี 
    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคา  6,395,000.- บาท  
    ก าหนดการส่งมอบภายในวันที่  26พฤศจิกายน  2561 
     3) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  ชนิด  6  ล้อ วงเงิน    
    2,200,000.- บาท  ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ บริษัท ทรงพร-  
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    เจริญการเกษตรและจักรกล จ ากัด โดยเสนอราคาต่ าสุด ตามประกาศผู้ชนะ 
    การเสนอราคา ลงวันที่ 3  กันยายน  2561 ในราคา 1,694,000.- บาท  
     บัดนี้เทศบาลไดส้่งหนังสือแจ้งผลการประกวดราคาดังกล่าวไปยังกรม 
    ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านอ าเภอพระพรหม หนังสือที่ด่วนที่สุด ที่ นศ  
    56402/1243  ลงวันที่ 4  กันยายน  2561 เรื่อง รายงานผลการประกวด 
    ราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ที่ประชุม   รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ    -  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปีพ.ศ.  2561 วันจันทรท์ี่  9 เมษายน  2561 

ที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจ าปีพ.ศ.  2561 วันจันทร์ที่  9 เมษายน  2561โดยไม่ 
    มีการแก้ไขข้อความใดๆ 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี    5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงงบประมาณรายจ่ายครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบล
นาสาร  ตามที่ท่านสมาชิกได้รับเอกสารจากงานกิจการสภาไปแล้วนั้น 
จากเอกสารท่านทั้งหลายก็ได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งรายรับ รายจ่าย 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบเป็นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ซึ่งบัดนี้ถึงเวลา
ที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาสารจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาสารอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาสารจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ  การคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  ณวันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2561 
     1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    29,519,699.46บาท 

1.1.2 เงินสะสม  6,376,735.62บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 13,744,625.15  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - 

โครงการโครงการ      รวม – บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - บาท

โครงการรวม - บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 

 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 54,586,138.26 บาท ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร 7,039,448.61 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,523,544.68 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 107,241.97 บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

- บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   41,100.00 บาท 

  หมวดรายได้จากทุน - บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร 21,356,038 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,518,765 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  248,234.20 บาท 
     (3) รายจ่ายจริง จ านวน  47,772,287.07บาท ประกอบด้วย 
          งบกลาง       14,695,853.16บาท  งบ
บุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)      
13,317,300.55  บาท                                                                                                                                                                     

 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
       และหมวดค่าสาธารณูปโภค)            8,270,329.36 บาท 

    งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   
        4,449,804.00  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)       -          บาท 
    งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)           2,039,000.00  บาท 
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    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         
    257,614.20บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 
   6,038,481.11  บาท 
 

3. งบเฉพาะการ 
    ไม่มี 
 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ของเทศบาลต าบลนาสาร 

อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,138,360 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 414,950 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,308,740 
   แผนงานสาธารณสุข 838,760 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,514,520 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,282,110 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 117,650 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 741,010 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,286,000 
   แผนงานการพาณิชย์ - 
   แผนงานการเกษตร 190,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 21,587,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,419,700 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

งบกลาง 
 

งบ/งาน งบกลาง รวม 
งบกลาง 21,587,600 21,587,600 
     งบกลาง 20,903,200 20,903,200 
     บ าเหน็จ/บ านาญ 684,400 684,400 
     
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
งบบุคลากร 10,377,540 2,678,700 13,056,240 
     เงินเดือน   (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 7,529,220 2,678,700 10,207,920 
งบด าเนินงาน 4,117,830 1,413,000 5,530,830 
     ค่าตอบแทน 802,600 536,000 1,338,600 
     ค่าใช้สอย 1,985,230 716,000 2,701,230 
     ค่าวัสด ุ 800,000 158,000 958,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 530,000 3,000 533,000 
งบลงทุน 424,290 102,000 526,290 
     ค่าครุภัณฑ์ 424,290 102,000 526,290 
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
     รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม  14,944,660 4,193,700 19,138,360 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

งบ/งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

รวม 

งบด าเนินงาน 287,200 287,200 
     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 
     ค่าวัสด ุ 247,200 247,200 
งบลงทุน 68,000 68,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 68,000 68,000 
งบเงินอุดหนุน 59,750 59,750 
     เงินอุดหนุน 59,750 59,750 

รวม 414,950 414,950 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 

งบ/งาน งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
งบด าเนินงาน 2,356,740 2,356,740 
     ค่าใช้สอย 1,180,480 1,180,480 
     ค่าวัสด ุ 1,176,260 1,176,260 
งบลงทุน 0 0 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 0 
งบเงินอุดหนุน 1,952,000 1,952,000 
     เงินอุดหนุน 1,952,000 1,952,000 

รวม 4,308,740 4,308,740 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน งานโรงพยาบาล รวม 
งบด าเนินงาน 698,760 698,760 
     ค่าใช้สอย 598,760 598,760 
     ค่าวัสด ุ 100,000 100,000 
งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 
     เงินอุดหนุน 140,000 140,000 

รวม 838,760 838,760 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร 4,310,920 0 4,310,920 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 4,310,920 0 4,310,920 
งบด าเนินงาน 1,736,400 400,000 2,136,400 
     ค่าตอบแทน 504,400 0 504,400 
     ค่าใช้สอย 1,022,000 400,000 1,422,000 
     ค่าวัสด ุ 205,000 0 205,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 
งบลงทุน 67,200 0 67,200 
     ค่าครุภัณฑ์ 67,200 0 67,200 

รวม 6,114,520 400,000 6,514,520 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 2,528,110 0 2,528,110 
     เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) 2,528,110 0 2,528,110 
งบด าเนินงาน 1,402,000 500,000 1,902,000 
     ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000 
     ค่าใช้สอย 920,000 500,000 1,420,000 
     ค่าวัสด ุ 330,000 0 330,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 32,000 0 32,000 
งบลงทุน 1,852,000 0 1,852,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 852,000 0 852,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 0 1,000,000 

รวม 5,782,110 500,000 6,282,110 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ/งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 117,650 117,650 
     ค่าใช้สอย 117,650 117,650 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 117,650 117,650 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ/งาน งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 280,000 331,010 611,010 
     ค่าใช้สอย 250,000 331,010 581,010 
     ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 
งบเงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 
     เงินอุดหนุน 0 130,000 130,000 

รวม 280,000 461,010 741,010 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

งบ/งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 
งบลงทุน 4,286,000 4,286,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,286,000 4,286,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 
     เงินอุดหนุน 0 0 

รวม 4,286,000 4,286,000 
 
 

แผนงานการเกษตร 
 
 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร รวม 
งบด าเนินงาน 190,000 190,000 
     ค่าใช้สอย 180,000 180,000 
     ค่าวัสด ุ 10,000 10,000 

รวม 190,000 190,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65  จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลนาสาร และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อ  1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
ข้อ  3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

64,419,700  บาท   
ข้อ  4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   64,419,700  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,138,360 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 414,950 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 4,308,740 
   แผนงานสาธารณสุข 838,760 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6,514,520 
   แผนงานเคหะและชุมชน 6,282,110 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 117,650 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 741,010 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,286,000 
   แผนงานการพาณิชย์ 0 
   แผนงานการเกษตร 190,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 21,587,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 64,419,700 

 
 
 



-13- 
 

          ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    -   บาทดังนี ้
 

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  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
               ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาสารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

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

 

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

        (นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ 
 ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 2,166,578.26 3,800,000 6,500,000 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,097,323.89 1,041,500 1,158,600 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 141,709.83 150,000 100,000 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 72,500 60,100 60,100 
หมวดรายได้จากทุน 6,000 100,000 50,000 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,484,111.98 5,151,600 7,868,700 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 23,796,905.68 26,201,500 26,351,000 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,796,905.68 26,201,500 26,351,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,841,634 27,280,000 30,200,000 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,841,634 27,280,000 30,200,000 

รวม  51,122,651.66 58,633,100 64,419,700 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ 
 ปี 2561 

ประมาณการปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 16,653,445.91 19,172,920 21,587,600 
     งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 3,871,466.31 2,172,500 2,281,750 
     งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค 

9,755,977.95 12,730,270 13,830,590 

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 

14,613,145 17,557,010 19,895,270 

     งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 0 25,000 25,000 
     งบลงทุน 5,018,026.29 6,975,400 6,799,490 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 49,912,061.46 58,633,100 64,419,700 
 

  ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใด

จะอภิปรายประเด็นใดบ้าง ขอเชิญได้เลยครับ 
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ผมขอให้สภาลงมติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  วาระที่  1  ขั้น
รับหลักการเลยครับ 

มติที่ประชุม  สภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2562 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  5  ท่าน ครับ 
ผู้รับรอง  1. นายประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  2. นายยงยุทธ   โชติพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหม เมื่อไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯจ านวน 5 คน  
ด้วยคะแนนเสียง   11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ )   

ประธานสภาฯ  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 

นายสมมาศ   สุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1    กระผมนายสมมาศ   สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ 

นายเสถียร ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่  1 

ผู้รับรอง     1.  นายบุญรวย   สุตระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายเสถียร   
ชักแสง   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 

นายประสงค ์ นาคราช  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายประสงค์   นาคราช  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    ขอเสนอนายประคองสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการ 
    แปรญัตติฯ คนที่  2 

ผู้รับรอง     1.  นายเสถียร  ชักแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายฟ้ืนยอดนารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประคอง  
สุวรรณ    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

นายสมเกียรติ  คงนุกูล  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสมเกียรติ  คงนุกูล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
    ขอเสนอนายประสงค์   นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 
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ผู้รับรอง     1.  นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
     2.  นายยงยุทธ   โชติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายประสงค์  
นาคราช  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4 

นายเสถียร   ชักแสง  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายเสถียร   ชักแสง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
    ขอเสนอนายสมมาศ  สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เป็น  
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4 

ผู้รับรอง     1.  นางสาวปรีดาภรณ์  สินภบิาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายพิเชฐ   แสนโยชน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายสมมาศ  
สุวรรณ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 

นายประคอง   สุวรรณ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายประคอง   สุวรรณ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
    เขต 1 ขอเสนอนายพิเชฐ  แสนโยชน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  เป็น 
    คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 

ผู้รับรอง     1.  นายสมเกียรติ   คงนุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
     2.  นายฟื้น   ยอดนารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 

ประธานสภาฯ  มีผู้ใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายพิเชฐ  
แสนโยชน์   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5  

มติที่ประชุม  มีมติให้ก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  5  คน  
ประกอบด้วย 

1. นายเสถียร  ชักแสง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
2. นายประคอง   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 
3. นาย ประสงค์   นาคราช สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
4. นายสมมาศ   สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายพิเชฐ   แสนโยชน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ประธานสภาฯ    เมื่อที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว ล าดับต่อไปก็ขอให้
    ที่ประชุมก าหนดวัน เวลา เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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    ประจ าปีงบประมาณ  2562  ตามระเบียบ ข้อ 55  วรรคสาม และตามระเบียบ
    ข้อ 49  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม  เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน  
2561   - 5  กันยายน 2561  ในเวลาราชการ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ด าเนินการแปรญัตติในวันที่ 6  กันยายน  2561  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 และให้สภานัดวันประชุมพิจารณาในวาระ  2  วาระ  
3  ในการประชุมนี้เลยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสารที่เคารพ 

  กระผมนายพยงค์  สงวนถ้อย  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
กระผมขอเสนอให้พิจารณาวาระท่ี  2 และวาระที่  3  เป็นวันเดียวกัน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างไหมครับ เมื่อไม่มีผมขอมติจาก
สภาด้วยการยกมือเลยครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดการพิจารณา วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติและวาระ
ที่  3  ขั้นลงมติ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2562  ในคราวเดียวกันหรือวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง  งดออก
เสียง 1  เสียง  (ประธานสภาฯ) และจะแจ้งนัดประชุมให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายแจ้งผลการพิจารณาแปร
ญัตติต่อไป  

ประธานสภาฯ  5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน แผนงานรักษาความ
สงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน หมวด
เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน  33,025  บาท
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

  กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ที่ นศ 78301/ว 473 ลงวันที่ 29 
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพรุ ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระ
พรหม แห่งละ 33,025 บาท แต่เทศบาลต าบลนาสารมิได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ จึงขอ อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงิน  
33,025  บาท ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2560  ข้อ 1 หน้า 7 โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อ าเภอพระพรหม เป็นเงิน 33,025  บาท 
งบประมาณในประเภทนี้สามารถโอนลดไปตั้งจ่ายเพ่ิมเติมได้เนื่องจากไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายอีก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุม ด้วยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11  เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 
(ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ     5.3  พิจารณาขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน            
   เรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า  และ
   ไซเรนมือหมุน จ านวน  1  เครื่อง   

นายกเทศมนตรีฯ เรียน    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

    กระผมนายพยงค์   สงวนถ้อย  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบล
   นาสารตามหนังสือส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ 
   นศ0021/ว 1524  ลงวนัท่ี  21  พฤษภาคม  2561เรือ่ง การ 
   เตรียมความพร้อมโครงการที่เสนอของบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
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   ประจ าปีของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความว่า ตามที่
   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ 
   ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ การบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่าง 
   ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับ 
   ต าบล ไซเรนมือหมุน เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ 
   กู้ภัย บัดนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวให้ 
   ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของงบประมาณ พ.ศ.   
   2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ปฏิบัติ 
   นั้น 

    ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
   นครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการ
   ดังนี้ 

    1. ลงนามบันทึกยินยอมการรับโอนทรัพย์สิน  
    2. จัดส่งรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นท่ีจะรับโอนทรัพย์สินให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน 

    โดยให้จัดส่งเอกสาร ตามข้อ 1 – 2 ให้ส านักงานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  

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 ในกรณีที่.....มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
    ราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล 
    พัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ 
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
    ความเห็นจากสภาจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือ 
    สภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
    การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้และไม่
    มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
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    ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนด
    ไว้ในหมวดนี้ เหตุผลเพราะ.สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง 
    และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 122  
    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 การจัดซื่อจัดจ้าง  
    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     มีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์พร้อม 
   อุปกรณ์กู้ภัย จ านวน 1 ล า และไซเรนมือหมุน จ านวน 1  เครื่อง  ด้วย
   คะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง (    ประธานสภาฯ และ  
   นายประสงค์  นาคราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 

ปิดประชุมเวลา      11.30     น. 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้บันทึกการประชุม     (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางบุญเรียง   พรหมมาศ)     (นายอธิคม   อนันตธนวิทย์) 
          หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาสาร 



 
 


