
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕62   

เม่ือวันพฤหัสบดี  ท่ี  14  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 

 
ผูมาประชุม 

 
 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา ชาญชัย  ศรีวิวัฒน 098 148 4229 
๒ นายนิพนธ  แสนแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  นิพนธ  แสนแกว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา สมหมาย  มหาหิงส ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายอาทิตย  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย  แสงกลาง 087 732 6072 
๕ นายสําฤทธิ์  ทาวหา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สําฤทธิ์  ทาวหา ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา สานุคุณ นวนประโคน 098 145 6469 
๗ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๘ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝายอํานวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ วาที่รอยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผูอํานวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
11 นายสมมาตย  วงศสีดา ผูอํานวยการกองชาง สมมาตย  วงศสีดา 093 440 8029 
12 นางอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน อภิญญา  ฤทธิยา  
13 นายภานุวัฒน  ทองโคตร นายชางโยธา ภานุวัฒน  ทองโคตร  
14 นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ นิติกร บัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ  
15 นางสาวอริยา  มะลัยกอง นักวิชาการเงินและบัญช ี อริยา  มะลัยกอง  
16 นางพิมใจ  วัฒโน นักวิชาการจัดเก็บรายได พิมใจ  วัฒโน  

 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 091 861 7602 
๒ นายคําพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล คําพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายสมพงษ  สิงหนอย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ  สิงหนอย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน  ภักดีวุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน  ภักดีวุฒ ิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
9 นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามกอน 061 ๑29 4380 

10 นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๑1 นายวงสา  แกวโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แกวโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
12 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 
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ผูเขารวมประชุม (ตอ) 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
17 นายกัมพล  ชาพรหมมา นักพัฒนาชุมชน กัมพล  ชาพรหมมา  
18 นางปยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานท่ัวไป ปยพรรณ  ชัยนิคม  
19 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจาพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
20 นางสาวกัญจนกมล  จั่นเพ็ชร เจาพนักงานธุรการ กัญจนกมล  จั่นเพ็ชร  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มาครบ   
องคประชุมแลว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย      
ขอเชิญครับ 

 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  2562   และขอดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 
 
เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ 
 

1. ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจําป  ๒๕62  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ . ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา  ๒๔  และตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา    
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  เม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ  2562  ซ่ึงไดกําหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  ๒๕62  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๓๐  สิงหาคม      
พ.ศ.๒๕62  กําหนด  ๓๐  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา  จึงขอเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ประจําป  ๒๕62  ตั้งแตวันท่ี  ๑  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62  เปนตนไป จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกันประกาศ  ณ  วันท่ี  23  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562 

2.  ขอขอบคุณคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีเขารวมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ      
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ประจําปพุทธศักราช  2562 

 
รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
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เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2562      
เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2562 
           

ตามท่ีทานสมาชิกสภาทุกทานไดรับเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลนาคํา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  
2562  ขอใหท่ีประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแลววามีขอความ
ตอนใดควรแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไมอยางไร   

 
ไมมี 
 
ถาไมมีสมาชิกฯทานใดจะเสนอความเห็นหรือแกไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงาน  

การประชุมครั้งท่ีผานมา  ผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน   
การประชุมครั้งท่ีผานมา  โปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  2562      

เม่ือวันท่ี  30  พฤษภาคม  2562  ดวยคะแนนเปนเอกฉันท    
 
เรื่องกระทูถาม 

ไมมี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจําสภา  พิจารณาแลวเสร็จ   
ไมมี     
 

ญัตติแจงเพ่ือทราบ 
5.๑  เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  
 

ขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชิญครับ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561 
ขอ  8  ให เ พ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของขอ  21 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.2548 “เม่ือผูบริหารทองถ่ิน ไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว  ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  
พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อําเภอ  และจังหวัดทราบดวย” 

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 
 



 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 -

2565) เนื่องดวย เทศบาลตําบลนาคํา ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ซ่ึงท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  
พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 
2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา    
ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาดังกลาว  ในวันประชุมพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  วันศุกร  ท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.2562  ณ  หองประชุม
เทศบาลตําบลนาคํา  และนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา ไดอนุมัติรางแผนพัฒนาฯ  วันศุกร    
ท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  เปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ. 2548  หมวด 5  ขอ 24  ขอ 25  และเพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบล     
นาคํา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง  รวมท้ัง            
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  เทศบาลตําบลนาคํา  จึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  โดยใหมีผลนับตั้งแต  ณ  วันประกาศเปนตนไป  
ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลนาคํา  
ณ  ท่ีทําการสํานักงานเทศบาลตําบลนาคํา  ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
โทรศัพท 043-306095  จึงประกาศ  ใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  
มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน  นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 

รับทราบ 
 
เรื่องเสนอใหม 
6.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  (วาระท่ี  1) 
 

ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชิญครับ 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ขอ 23  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห และแกไข
งบประมาณ  ในชั้นตนแลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 

เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณ
ประจําปแลว  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอ
ตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน 
ภายในวันท่ี  15  สิงหาคม 

 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาคํา          
เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 

 
เรียนทานประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา  บัดนี้ ถึงเวลา           

ท่ีนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป         
ตอสภาเทศบาลตําบลนาคํา  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลตําบล   
นาคํา  จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ    พ .ศ .2563  
ดังตอไปนี ้
1.   สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลนาคํามีสถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  23,454,239.02 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                     จํานวน  8,488,876.33   บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม         จํานวน  12,727,811.18 บาท 
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
               จํานวน  1  โครงการ  รวม  1,300.00  บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
          จํานวน      0    โครงการ          รวม      0.00      บาท 

1.2 เงินกูคงคาง          จํานวน 5,709,787.02    บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2562  ณ  วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง                             จํานวน       34,858,973.11  บาท   

      ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร            จํานวน  152,327.57  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม   คาปรับ    
      และคาใบอนุญาต          จํานวน    24,641.90  บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    จํานวน  221,009.08  บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 
      และการพาณิชย    จํานวน               0.00  บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด          จํานวน   133,247.00  บาท 
 หมวดรายไดจากทุน  จํานวน               0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              จํานวน        16,238,022.56  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          จํานวน        18,089,725.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน    1,562,960.63  บาท 
(3) รายจายจรงิ จํานวน      29,734,937.32  บาท  ประกอบดวย 
งบกลาง   จํานวน  11,523,202.04 บาท 
งบบุคลากร   จํานวน  7,935,216.00 บาท 
งบดําเนินงาน  จํานวน  6,708,619.28 บาท 
งบลงทุน    จํานวน  1,463,900.00            บาท 
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งบรายจายอ่ืน   จํานวน                             0.00         บาท 
งบเงินอุดหนุน                 2,104,000.00         บาท 
(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
              จํานวน        30,700.00         บาท 
(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  
                              จํานวน               3,417,700.00       บาท 
(6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00       บาท 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
เทศบาลตําบลนาคํา   

อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

รายไดจัดเก็บเอง 
รายรับจริง 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป  2562 

ประมาณการ 
ป  2563 

หมวดภาษีอากร   162,147.70 159,700.00 254,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  32,908.20 25,800.00 32,600.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 180,510.37 180,000.00 201,970.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 146,895.00 130,000.00 200,500.00 

    รวมรายไดท่ีจัดเก็บ 522,461.27 495,500.00 689,070.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 19,852,414.33 18,052,000.00 20,087,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

19,852,414.33 18,052,000.00 20,087,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,592,657.00 19,527,402.00 19,523,930.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

17,592,657.00 19,527,402.00 19,523,930.00 

รวม 37,967,532.60 38,074,902.00 40,300,000.00 
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  คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป  2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป 2562 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 12,353,963.96 13,307,728.00 13,233,135.00 
งบบุคลากร 8,901,588.00 12,903,640.00 12,969,540.00 
งบดําเนินงาน 7,444,788.45  8,570,834.00 10,243,945.00 
งบลงทุน 1,292,700.00 1,071,700.00 1,637,380.00 
งบเงินอุดหนุน 1,574,000.00 2,221,000.00 2,216,000.00 
รวมรายจายจางบประมาณ 31,567,040.41 38,074,902.00 40,300,000.00 

รวม 31,567,040.41 38,074,902.00 40,300,000.00 
 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลนาคํา 

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

         งาน 
      งบ 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 8,374,860 0 1,469,640 9,844,500 
  เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,750,220 0 1,469,640 7,219,860 
งบดําเนินงาน 3,439,722  75,000 1,234,400 4,749,122 
  คาตอบแทน 448,000 0 175,000 623,000 
  คาใชสอย 2,403,922  75,000 570,400 3,049,322 
  คาวัสด ุ 587,800 0 100,000 687,800 
  คาสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000 
งบลงทุน 167,300 10,000  50,300 227,600 
  คาครุภัณฑ 167,300 10,000  50,300 227,600 

รวม 11,981,882  85,000 2,754,340 14,821,222 
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    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 340,080 0 340,080 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) 340,080 0 340,080 
งบดําเนินงาน 143,000 1,262,000 1,405,000 
  คาตอบแทน 78,000 100,000 178,000 
  คาใชสอย 55,000 1,012,000 1,067,000 
  คาวัสด ุ 10,000 150,000 160,000 
งบลงทุน 0 50,000 50,000 
  คาครุภัณฑ 0 50,000 50,000 
งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 
  เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 

รวม 483,080 1,342,000 1,825,080 
 

 
    แผนงานการศึกษา 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 776,040 1,171,200 1,947,240 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) 776,040 1,171,200 1,947,240 
งบดําเนินงาน 346,400 1,720,723 2,067,123 
  คาตอบแทน  99,600 0  99,600 
  คาใชสอย 196,800   809,930 1,006,730 
  คาวัสด ุ 50,000   910,793   960,793 
งบเงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000 
  เงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000 

รวม 1,122,440 4,427,923 5,550,363 
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    แผนงานสาธารณสุข 
         งาน 

      งบ 
งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

งบดําเนินงาน 269,000 269,000 
  คาตอบแทน 144,000 144,000 
  คาใชสอย 70,000 70,000 
  คาวัสด ุ 55,000 55,000 
งบลงทุน 59,000 59,000 
  คาครุภัณฑ 59,000 59,000 
งบเงินอุดหนุน 520,000 520,000 
เงินอุดหนุน 520,000 520,000 

รวม 848,000 848,000 
 

    แผนงานสังคมสงเคราะห 
         งาน 

      งบ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 
รวม 

งบดําเนินงาน 240,000 240,000 
  คาใชสอย 240,000 240,000 
งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 
เงินอุดหนุน 50,000 50,000 

รวม 290,000 290,000 
 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
         งาน 

       
      งบ 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟาถนน 
งานกําจัดขยะมูล

ฝอย 
และส่ิงปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 837,720 0 0 837,720 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) 837,720 0 0 837,720 
งบดําเนินงาน   582,300 416,400 80,000 1,078,700 
  คาตอบแทน 197,000 0 0 197,000 
  คาใชสอย 238,400 266,400 80,000 584,800 
  คาวัสด ุ 146,900 150,000 0 296,900 
งบลงทุน 188,500 0 0 188,500 
  คาครุภัณฑ 188,500 0 0 188,500 

รวม 1,608,520 416,400 80,000 2,104,920 
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    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

         งาน 
      งบ 

งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

งบดําเนินงาน 170,000 170,000 
  คาใชสอย 170,000 170,000 
งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 
  เงินอุดหนุน 60,000 60,000 

รวม 230,000 230,000 
 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         งาน 

      งบ 
งานกีฬา 

และนันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมทองถิ่น รวม 

งบดําเนินงาน 110,000  75,000 185,000 
  คาใชสอย 110,000  75,000 185,000 
งบเงินอุดหนุน 0    20,000  20,000 
  เงินอุดหนุน 0    20,000  20,000 

รวม 110,000  95,000 205,000 
 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         งาน 

      งบ งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน 1,112,280 1,112,280 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,112,280 1,112,280 

รวม 1,112,280 1,112,280 
 

    แผนงานการเกษตร 
         งาน 

      งบ งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 

งบดําเนินงาน 80,000 80,000 
  คาใชสอย 70,000 7 

0,000 
  คาวัสด ุ 10,000 10,000 

รวม 80,000 80,000 
    แผนงานงบกลาง 

         งาน 
      งบ งบกลาง รวม 

งบกลาง 13,233,135 13,233,135 
  งบกลาง 13,233,135 13,233,135 

รวม 13,233,135 13,233,135 
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รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลนาคํา 
อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  40,300,000  บาท  แยกเปน 
รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร       รวม  254,000   บาท 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
ประมาณการไว  ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562  จํานวน 150,000 บาท 
 ภาษีบํารุงทองท่ี      จํานวน  100,000   บาท  

ประมาณการไว  เพ่ือเก็บลูกหนี้ภาษีบํารุงทองท่ีเดิม 
 ภาษีปาย      จํานวน      4,000   บาท 
 ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการประกอบกิจการลดลง 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   รวม    32,600   บาท 
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน      1,800   บาท 
 ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการประกอบกิจการลดลง 
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน      1,900   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการขออนุญาตกอสรางเพ่ิม
มากข้ึน 

 คาธรรมเนียมปด  โปรย  ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว 
 เพ่ือการโฆษณา      จํานวน         400   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการประกอบกิจการมากข้ึน 
 คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย   จํานวน      1,000   บาท 
 ประมาณการไว  เทาเดิมกับปท่ีผานมา 
 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ     จํานวน      1,500   บาท 
 ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการประกอบกิจการลดลง 

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตราย 
 ตอสุขภาพ      จํานวน      26,000   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการประกอบกิจการมากข้ึน 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม  201,970   บาท 
 ดอกเบี้ย       จํานวน  201,970   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยเพ่ิมมากข้ึน 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      รวม  200,500   บาท 
 เงินท่ีมีผูอุทิศให      จํานวน         500 บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ   
 คาขายแบบแปลน     จํานวน   60,000   บาท 
 ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดซ้ือจัดจางลดลง 
 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จํานวน   140,000   บาท 
 ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม      20,087,000   บาท 
 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   จํานวน  450,000   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจากกรมการ
ขนสงทางบกเพ่ิมมากข้ึน 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน         9,500,000   บาท 
ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจากรัฐบาล
เพ่ิมมากข้ึน 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ   จํานวน         3,500,000   บาท 
ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน  180,000   บาท 
ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

 ภาษีสรรพสามิต      จํานวน        5,400,000   บาท 
ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับเงินจัดสรรเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 คาภาคหลวงแร      จํานวน             47,000   บาท  
ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเพ่ิมมากข้ึน 

 คาภาคหลวงปโตรเลียม      จํานวน           160,000   บาท  
ประมาณการไว  ต่ํากวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจากกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติลดลง 

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน    จํานวน           850,000   บาท 

ประมาณการไว  สูงกวาปท่ีผานมา  เปนเกณฑการคํานวณ  เนื่องจากคาดการวาจะไดรับจัดสรรจาก
สํานักงานท่ีดินจังหวัดขอนแกน  เพ่ิมมากข้ึน 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       รวม   19,523,930 บาท 
 เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 
 ถายโอนเลือกทํา       จํานวน    19,523,930 บาท 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา   
            จํานวน      4,300,000 บาท 
2.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ        จํานวน      8,761,200 บาท 
3.  เบี้ยยังชีพผูพิการ        จํานวน      1,852,800 บาท 
4.  เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส       จํานวน           30,000 บาท 
5.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ประจําศูนย     จํานวน         827,040 บาท 
6.  เงินเพ่ิมวิทยฐานะ        จํานวน           42,000 บาท 
7.  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางครูผูดูแลเด็ก     จํานวน           48,000 บาท 
8.  คาประกันสังคมครูผูดูแลเด็ก       จํานวน           15,000 บาท 
9.  คาจัดการเรียนการสอน       จํานวน         102,000 บาท 
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 10.  คาอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต  สพฐ.   จํานวน      1,540,000 บาท 
 11.  คาอาหารเสริมนมโรงเรียนในเขต  สพฐ.   จํานวน         750,000 บาท 
 12.  คาอาหารกลางวันโรงเรียน  ศพด.    จํานวน         294,000 บาท 
 13.  คาอาหารเสริมนมโรงเรียน  ศพด.    จํานวน         120,000 บาท 
 14.  สํารวจขอมูลสัตว       จํานวน   4,000 บาท 
 15.  สัตวปลอดโรค        จํานวน          40,000 บาท 
 16.  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    จํานวน       520,000  บาท 
 17.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน    จํานวน  9,030  บาท 
 18.  คาเครื่องแบบนักเรียน       จํานวน  6,300  บาท 
 19.  คาหนังสือเรียน  ศพด.     จํานวน   4,200  บาท 
 20.  คาอุปกรณการเรียน  ศพด.     จํานวน   4,200  บาท 
    

สําหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แยกตามแผนงานตางๆ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรางงบประมาณท่ีทานประธานสภาฯไดนําสงใหกับทาน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  ท่ีไดนําเสนอรายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ใหกับท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา   
ไดรับทราบ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราไดดําเนินการประชุมมาพอสมควรแลว ผมขอพัก       
การประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร  และในชวงบายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.     
เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)  ขอเชิญทุกทานรวมรับประทาน
อาหารกลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแลว  ชวงบายนี้เรามาเริ่มดําเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระท่ี  5  ขอ  5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตอ  ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชิญครับ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  
ขอ  47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  
หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน    
ไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
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เ พ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะให

คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
ขอ  48  ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ    

ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน  
เปนกรรมการ  ในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินนั้นกําหนด  โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ  12  แหงระเบียบนี้  มาใชบังคับ           
โดยอนุโลม  แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ     
หาขอยุติฝายสภาทองถ่ิน  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการ
จังหวัดทราบ  กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ  ท้ังนี้ใหดําเนินการ
ภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ  ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือ
แจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ  รางขอบัญญัติงบประมาณท่ีผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติตามวรรคหนึ่ง  ใหสภาทองถ่ินนําเขาพิจารณาในวาระ  
ท่ีสองและวาระท่ีสามตามลําดับ 

 
ขอเชิญทานสมาชิกสภา  ไดตรวจสอบและพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล    

นาคํา  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับ
หลักการ)  วาควรจะรับหลักการรางเทศบัญญัติดังกลาวหรือไม  อยางไร  หรือจะมีการ
อภิปรายกอนท่ีจะรับหลักการดังกลาว  มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเชิญครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  กระผมเห็นดวยกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2563  ซ่ึงเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของไดจัดทําไดละเอียดครบถวนดีมาก  จึงขอใหทาน
ประธานหามติท่ีประชุมเลยครับผม 

 
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม  ถาไมมีสมาชิกทานใดอภิปราย  ผมขอมติ      

ท่ีประชุมสภาแหงนี้ ว าท านสมาชิกทานใดเห็นควรใหความเห็นชอบรับหลักการ             
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2563  โปรดยกมือครับ 

 
ยกมือเห็นชอบจํานวน  11  เสียง 
 
ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.2563  โปรดยกมือครับ 
 
ไมมี 
 
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63  จํานวน  11  เสียง  งดออก
เสียงจํานวน  1  เสียง  (นายวงษา  แกวโบราณ) 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
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เ ม่ื อ ท่ีประชุ มสภา มีมติ รั บหลักการร า ง เทศบัญญัติ เทศบาลตํ าบลนา คํา             

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ)  
ลําดับตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชิญครับ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554  

ขอ  45  วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมไดและในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

ขอ  49  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให 
คณะกรรมการ  แปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด 
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ภายในระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็น
ควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ  โดยใหแปรญัตติ
เปนรายขอและเสนอตอ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
ผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง  เชนเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคําแปร
ญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 

 
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคํา  ท่ีไดชี้แจงขอระเบียบกฎหมาย           

ท่ีเก่ียวของ  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา ครั้งแรกเม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2557       
ท่ีประชุมไดมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลนาคํา คณะกรรมการ
แปรญัตติ ประกอบดวย 

  1. นายสุพจน  ภักดีวุฒิ    เปนประธานกรรมการ 
  2. นายวงสา  แกวโบราณ    เปนกรรมการ 
  3. นายอรุณ  นาหัวนิน    เปนกรรมการและเลขานุการ 
ผมจึงขอหารือท่ีประชุมสภาแหงนี้วาเห็นควรใหคณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดมีการ

คัดเลือกไวเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา ครั้งแรกเม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2557  
ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในครั้งนี้  หรือมี
สมาชิกทานใด  เห็นควรใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม  โปรดแสดงความคิดเห็น 

 
ไมมีสมาชิกผูใดเสนอใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม 
 
เห็นชอบใหคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่ีไดรับคัดเลือกเม่ือคราวการประชุมสภา

เทศบาลตําบลนาคําครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ .๒๕๕๗  ทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 

 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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ผมขอหารือและมีขอเสนอว าควรจะกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ                   

ตอคณะกรรมการแปรญัตติระหวางวันท่ี  15 , 16  และ  19  สิงหาคม  2563          
ตั้งแตเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  วันละ  8  ชั่วโมง  จํานวน  3  วัน  ณ หองทํางาน
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลนาคํา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  

 
เห็นชอบตามท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลนาคําเสนอ 
 
มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ

ระหวางวันท่ี 15,16  และ  19  สิงหาคม  2562  ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
วันละ  8  ช่ัวโมง  จํานวน  3  วัน   

 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือทานใดจะเสนออะไรตอท่ีประชุม        

ขอเชิญครับ   
 
ไมมี 
 
มีสมาชิกสภาฯ  หรือทานใดจะเสนออะไรในท่ีประชุมอีกหรือไมครับ  ถาหากไมมี

อะไรแลว  ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2 
ประจําป พ.ศ. 2562  ในวันจันทร  ท่ี  26  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น.         
เพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ใน
วาระท่ี  2  และวาระท่ี  3  ตอไป  สําหรับวันนี้เราไดดําเนินการประชุมมาเปนเวลา
พอสมควรแลว  ผมตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน  ทานปลัดเทศบาล  ทานรองปลัดปลัดเทศบาล  หัวหนาสํานักปลัด  
ผูอํานวยการกองชาง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของท่ีเขารวมประชุม
ในวันนีทุ้กทาน  ขณะนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอปดประชุม   

 
เวลา  ๑4.30 น. 
 

 
(ลงชื่อ).........สุจิต  เพียโคตร................. 

( นายสุจิต  เพียโคตร ) 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคํา / ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา ไดทําการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจําป  ๒๕62  เม่ือวันท่ี 14  เดือนสิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕62  ฉบับนี้เสร็จเรียบรอยแลว  ในวันท่ี   20   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62    เวลา    13.๐๐    น.       
ณ  หองประชุมคณะผูบริหารเทศบาลตําบลนาคํา  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 
    (ลงชื่อ)..........สมพงษ  สิงหนอย...................ประธานกรรมการ 
               ( นายสมพงษ  สิงหนอย )  
 
    (ลงชื่อ)........บรรดาศักดิ์ ขามกอน....................กรรมการ    

                  ( นายบรรดาศักดิ์ ขามกอน )  
                                

     (ลงชื่อ)...........สมนึก     ชยัหัส..............กรรมการ/เลขานุการ 
                ( นายสมนึก     ชัยหัส ) 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลนาคํา   มีมติ..........รับรองเปนเอกฉันท..........................................................    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1   ประจําป  ๒๕62   เม่ือวันท่ี  14 
สิงหาคม  ๒๕62  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจําป  ๒๕62               
เม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
      (ลงชื่อ).............แหวน  ลนุพรหม................ 

               ( นายแหวน     ลนุพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา 


