
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘   

เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม ๐๘๙ ๑๖๒๙๘๖๑ 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๐ ๑๙๔๖๓๗๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๘ ๖๐๓๘๑๙๓ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗๒๑๙๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๘ ๑๓๖๐๙๐๗ 
๙ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑๕๔๐๓ 

๑๐ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓๙๒๕๒ 
๑๑ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑๓๑๘๘ 
๑๒ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘๔๕๘๖ 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว  
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์  
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง  
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา  
๖ นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาล พิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว  
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม  
๘ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  
๙ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  

๑๐ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  
๑๑ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 

 
 



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นายสมพงษ์  เกาะสมบัติ พนักงานจ้างเหมา สมพงษ์  เกาะสมบัติ  
๑๓ สิบเอกสุรินทร์  แสนแก้ว พนักงานจ้างเหมา สุรินทร์  แสนแก้ว  
๑๔ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อภิญญา  ศรีแก้ว  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเ ทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘    

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง   (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า    สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ ๒  ประจ าปี  
๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ . ๒๕๕ ๘ ก าหนด  ๓๐  วัน ดังนั้น
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเท ศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป   จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

๒.  วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โลก  หลายๆแห่งจัดกิจกรรม เผาท าลาย ยาเสพติด
และอุปกรณ์การเสพรวมทั้งหมดจ านวน  ๕  ตัน  หนึ่งในนั้นที่ผมจ าได้มียาบ้าจ านวน  
๕,๖๐๐ กิโลกรัม  มูลค่าไม่น้อยกว่าสองหมื่นกว่าล้านบาท  ซึ่งเป็นภัยอันดับหนึ่งของประเทศ
ไทย  เรารับทราบว่าประเทศไทยไม่มีผู้ผลิต  แต่มียาบ้าเยอะที่สุด  เนื่องจากเป็นทางผ่านและ
ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและต่อต้านเป็นประจ า  อย่างที่ เราได้รับชมทางสื่อต่างๆ  ล่าสุดข่าวการ
จับกุมยาเสพ ติดที่บ้านโนนเจริญ  จับกุมยาบ้า ได้สี่ร้อยกว่าเม็ด  ขอให้พวกเราช่วยกัน
สอดส่องดูแลในชุมชนของเรา  หากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 



 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
รับทราบ 
 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัย แรก  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ครับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยสามัญ  สมัย แรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
ได้น าส่งให้ทุกท่าน และได้อ่านมาแ ล้ว มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ในส่วนใดหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 

 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ด้วยคะแนน   ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  
เสียง  (ประธานสภาเทศบาล ) 
 
เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
 ไม่มี  

                                       
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

 
เชิญฝ่ายบริหารได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
๑.  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
ประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๕๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือประกาศและบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ให้ไว้  
ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ในคราว
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  แล้ว  เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๑)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  

  



 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า   

ในเนื้อหาสาระของแผนพัฒนานั้น  จะเป็นเครื่องมือที่คณะผู้บริหารจะน ามาจัดท า
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  รายละเอียดในแผนนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น  ๕  
ยุทธศาสตร์  ๑๗๘  โครงการ  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
รับทราบ 
 
๒.  รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภา คม  ๒๕๕๘  คณะ

ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลังรายงานสถานะการคลัง 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า   หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาต
รายงานสถานะการเงินการคลัง  ของเทศบาลต าบลนาค า  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
ดังนี้ 

รายรับ  ๑๙,๔๑๒,๐๑๘.๓๙  (สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่ งหมื่นสองพันสิบแปดบาทสามสิบ
เก้าสตางค์) 

รายจ่าย  ๑๕,๒๕๙,๔๘๖.๔๔  (สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
บาทสี่สิบสี่สตางค์) 

  แยกเป็น 
งบกลาง  ๑,๒๕๕,๔๖๐.๐๐  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง   ๑,๗๔๙,๗๖๐.๐๐  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย

หกสิบบาทถ้วน) 
เงินเดือนฝ่ายประจ า  ๒,๘๐๐,๐๔๕.๐๐  (สองล้านแปดแสนสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
ค่าตอบแทน  ๒๔๐,๗๗๗.๐๐  (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
ค่าใช้สอย  ๓,๒๕๗,๒๕๕.๖๕ (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาท

หกสิบห้าสตางค)์ 
ค่าวัสดุ  ๑,๐๐๙,๗๔๒.๙๐  (หนึ่งล้านเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) 
ค่าสาธารณูปโภค   ๒๑๐,๓๑๗.๔๔  (สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่

สตางค)์ 
เงินอุดหนุน  ๑,๖๗๐,๓๐๐.๐๐  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
ค่าครุภัณฑ์  ๖๔๘,๔๐๐.๔๕  (หกแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ๑,๒๗๒,๓๐๐.๐๐  (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสาม

ร้อยบาทถ้วน) 
ลูกหนี้เงินยืมและเงินงบประมาณ   ๑๕๒,๕๔๐.๐๐  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อย

สี่สิบบาทถ้วน) 
รายจ่ายอื่น  ๙๙๒,๕๘๘.๐๐  (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 



 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ – 
รายรับหลังหักรายจ่ายแล้ว  คงเหลือ  ๒,๓๒๕,๓๓๓.๐๒  (สองล้านสามแสนสองหมื่น

ห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทสองสตางค์) 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ครับ นั่นคือ สถานะท้ังราย รับ – รายจ่าย  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๘          

ของเทศบาลต าบลนาค า  ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังที่ได้รายงานให้ทราบ 
 
เรียนท่านประธานฯ  กระผมอยากทราบว่าลูกหนี้เงินยืมงบประมาณนั้นหมายความว่า

อย่างไร  ขอให้ท่านผู้อ านวยการกองคลังช่วยอธิบายครับผม 
 
เรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
 
 
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  หมายถึง  ข้าราชการเดินทางไปราชการสามารถยืมเงิน

ไปราชการได้  ซึ่งต้องมีงบประมาณเพียงพอ  และเม่ือกลับจากราชการแล้วจะต้องส่งใช้เงิน
ยืมโดยให้รายงานการใช้จ่ายเงินที่ยืมไป  ซึ่งในขณะที่ยังไม่ส่งใช้ เงินยืม   ในทางบัญชีจะ
เรียกว่าเงินยืมงบประมาณค่ะ 

 
รับทราบ 
 
๓.  ผลการด าเนินงานตามเทศบัญญัติและส่วนราชการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า 
ขอรายงานผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จ  ดังนี้ 

๓.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ทุกหมู่บ้าน   
๓.๒  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
๓.๓  โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
๓.๔  โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
๓.๕  การให้บริการน้ าอุ ปโภค – บริโภค กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  

โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันละ  ๒  เที่ยว  ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาค า  จึงขอฝากเรียนให้เพ่ือน
สมาชิกทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราได้รับการสนับสนุนน้ า
เพียงแค่วันละ  ๒  เที่ยว  ดังนั้นบางครั้งอาจต้องรอคิวหากมีการขอความอนุเคราะห์จาก
ประชาชนหลายๆบ้านพร้อมกัน 

๓.๖  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  มีงานซ่อมแซม จ านวนม าก  ปัญหาที่พบ
ขณะนี้วัสดุซ่อมแซมและงบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอต่อภารกิจงานซ่อมแซมไฟฟ้า 

 



 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 

- ๖ - 
๓.๗  การก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๘  การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๑๓ 
 
รับทราบ 
 

ขอบคุณท่าน รองฯนิพนธ์  แสนแก้ว ครับ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการ
ประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพักการประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร   และอภิปรายใน
ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติในหัวข้อ  ๖.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ต่อในช่วงบ่าย  โดยจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอเชิญทุก
ท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันครับผม 
 

 
 
 
หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง   เรามาเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กันต่อในช่วงบ่าย  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  ขอเชิญครับ 

 
กราบเรียนท่านประธาน ฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทร งเกียรติ  

ท่านปลัด  และท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ทุกท่าน  ส าหรับรายละเอียดค าขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่บรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้นั้น  ผมขอมอบหมายให้ท่าน
ปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

 
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน   ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดค าขอโอนงบประมาณรา ยจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  โอนครั้งที่  ๑๑  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   จ านวน  ๑  
โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

- ๗ – 
๑. ส านักปลัดเทศบาล   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ปรากฏในแผนงาน   บริหารงาน

ทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์   ประเภท ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง  รายการ  โครงการรถเข็นน้ าล้อมอเตอร์ไซค์ชนิด  ๒  ล้อ     ตั้งไว้  ๕,๖๐๐.- บาท 
(ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน )   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถเข็นน้ าล้อมอเตอร์ไซค์ชนิด  ๒  ล้อ     
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร  จ านวน  ๒  คัน  ราคา
คันละ  ๒,๘๐๐  บาท  (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน )  ก าหนดราคาตามท้องตลาดท้องถิ่น  
เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.๒๕๕๘  -  ๒๕๖๐)  หน้า  ๑๔๐  ข้อ  ๓  โอนลดจาก   แผนงาน บริหารทั่วไป    งาน  
บริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน   หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยว กับการรับรองและ
พิธีการ  รายการ  ค่ารับรอง  ตั้งไว้  ๑๕ ,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มต่างๆ  ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับเลี้ยงรับรอง  ในการจัดประชุมประชาคมต าบลนาค าสัญจร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )  หน้าที่  ๑๓๕  ข้อ  ๑  เป็นเงิน  
๕,๖๐๐.- บาท  (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือ  ๙,๔๐๐.- บาท    (-เก้าพันสี่
ร้อยบาทถ้วน-) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอบคุณท่านปลัดนะครับ  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้นผมในนามประธาน  จะขอมติที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ข้อ  ๖.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับผม    
 

เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลนาค า  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๑  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  ๕,๖๐๐  บาท  (ห้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน )  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  ๑๑   เสียง   งดออกเสียงจ านวน  ๑  เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
๗.๑  แผนการบริหารจัดการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 
ขอหารือเรื่องเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่  ว่าจะด าเนินการจัด

กิจกรรมรูปแบบใด  และจะใช้งบประมาณเท่าไร 
 
ผมขอเรียนต่อที่ประชุมถึงแผนการจัดกิจกรรมการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง

ใหม่นั้นจะจัดประม าณกลางเดือนกรกฎาคม  ในวันที่  ๙  หรือ  ๑๐  กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ร่วมงานโดยประมาณ  ๒๐๐  คน  ประธานในพิธีเปิด  คือ  นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์  
นายอ าเภออุบลรัตน์  และนายเมธา  รุ่งฤทัยวัฒน์  ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น   



 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 

นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘ - 
เรียนท่านประธาน  ท่านคณะผู้บริหาร  และท่านสม าชิกทุกท่าน  ส าหรับนายเมธา  

รุ่งฤทัยวัฒน์  ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนั้น  ผมได้ติดต่อประสานงานเชิญให้มาเป็นประธานใน
พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ไว้แล้ว  ท่านยินดีและไม่ขัดข้อง  ขอให้แจ้งยืนยัน
วันจัดงานไปยังท่าน  กระผมจึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

 

ขอแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านทราบ  ดังนี้ 
๑.  โครงการถนนลูกรังท่ีท่านสมาชิกได้ร้องขอเข้ามานั้น  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

แล้ว   
๒.  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  ประจ าเดือนกรกฎาคม  นั้น  ขอให้สมาชิก

ทุกท่านมาประชุมให้ครบ  อย่าขาด  หรือลา  โดยจะขอปรึกษารายละเอียดโครงการเพื่อ
เตรียมการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙  ขอให้สมาชิกทุกท่านไป
เตรียมรายละเอียดโครงการทุกๆหมู่บ้าน   โดยเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน  
โดยมอบหมายให้  สท .หมู่ที่  ๑๐  ดูแลจัดท ารายละเอียดโครงการ  ของหมู่ ที่  ๑๓  สท.
สมนึก  และ  สท.วงสา  ดูแลจัดท ารายละเอียดโครงการ  ของหมู่ที่  ๑๑  หมู่ที่  ๕  และหมู่
ที่  ๖  และมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลดูแลรายละเอียดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่   
โดย มอบหมายให้ท่าน ประธานสภา แหวน  ลุนพรหม  เป็น หัวหน้า คณะท างาน ดูแล
รายละเอียดโครงการทีท่างหมู่บ้านได้เสนอเข้ามา 

 

ขอแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
๑.  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  ประสานงานาขอน า

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  หลักสูตร  “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ ”  
(เทียบเท่าหลักสูตร  ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น )  กลุ่มเป้าหมาย  ๑๐๐  คน  ดูงานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลนาค า  ตั้งแต่เวลา  ๑๐ .๐๐ น. – ๑๔ .๐๐ น.วันที่  ๒๕  มิถุนายน  
๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดี  และได้
รับค าชมเชยจากผู้เข้าร่วมงาน 

๒.  การด าเนินการตรวจรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจฯ  เมื่อวันที่  
๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ผลคะแนน  ดังนี้ 

ด้านที่  ๑  ด้านการบริหารจัดการ  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๘ 
ด้านที่  ๒  ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๙ 
ด้านที่  ๓  ด้านการบริหารการเงินและการคลัง  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๒.๘๕ 
ด้านที่  ๔  ด้านบริการสาธารณะ  ได้คะแนนร้อยละ  ๖๔.๖๒ 

๓.  การประเมิน  สมศ .  ประจ าปี  ๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ผลการประเมินอย่างเป็นทางการยังไม่ออกมา  แต่ได้รับค าชมจากคณะกรรมการ  
หากได้รับการรายงานผลอย่างเป็นทางการแล้ว  จะน ามาเ สนอให้ที่ประชุมทราบในโอกาส
ต่อไป 



 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.สป. 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
นายประดิษฐ์  คลังกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

- ๙ – 
 
ขอแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
สืบเนื่องจาก การตรวจรับรอง มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  พ .ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับค าแน ะน าจากคณะกรรมการฯ  ว่าให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  อย่างเคร่งครัด  เน้นเรื่องของการแปร
ญัตติ  ตามระเบียบข้อ  ๔๙ , ๕๐ , ๕๑ , ๕๒  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาค่ะ 

 
ผมอยากส่งเสริมให้สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  แต่

ติดขัดเรื่องงบประมาณมีไม่เพียงพอ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  จะท าการตั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เพียงพอต่อการส่งสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ 

 
กราบเรียนท่านประธานฯ  ท่ านนายก  ท่านผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   ผม

ขอสอบถามติดตามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านว่ามีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือยัง  ขอบคุณครับ 

 
การซ่อมแซมไฟฟ้าขอให้สมาชิกท่ีรับเรื่องมาประสานกับกองช่างด าเนินการ  ส าหรับ

เรื่องท่ี  ท่านสท .วงสา  สอบถามม านั้น  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างติดตามเรื่องด้วย
นะครับ 

 
ผมอยากให้ท่านประธาน  จัดการประชุมประจ าเดือนเป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อให้

ข้าราชการประจ า  เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้กับสภาฯได้รับทราบ  และอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
ปฏิบัติงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  ที่เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นปาก
เสียงของประชาชน   ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี   เช่น  ถนนสายบ้าน
ทานตะวันเป็นหลุมบ่อ  ขอฝากท่านนายกช่วยดูแลซ่อมแซม  เนื่องจากชาวบ้านได้รับคว าม
เดือดร้อนในการเดินทาง  ขอบคุณครับ 

 
เรื่องถนนช ารุดนั้น  เราได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้มา

ซ่อมแซม  ซึ่งเรารออยู่  ถ้าหากเราจะซ่อมแซมเองก็ต้องท าหนังสือ ขออนุญาตไปทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ขอเรียนท่านสมาชิกว่าถ้าหากท่านเห็นว่าเส้นทางไหนเดือดร้อนจ าเป็น
เร่งด่วน  และพิจารณาแล้วเห็นว่าใช้งบประมาณไม่มาก  ขอให้ประสานงานกับทางกองช่าง
ให้ออกส ารวจได้เลย  ขอให้พวกเราช่วยกันในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ   ส่วนเรื่องไหนที่
ชาวบ้านมาร้องเรียนกับสมาชิกท่านใด  ท่านสามารถต่อโทรศัพท์ให้คุยกับตัวผมได้เลยส าหรับ 



 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
นายอาทิตย์  แสงกลาง 
เลขานายกเทศมนตรี 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๐ – 
ถนนสายบ้านทานตะวันที่ช ารุดเป็นหลุมบ่อนั้น  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างส ารวจ  
และซ่อมแซมให้แล้วเสร็จนะครับ  

 
เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  การปฏิบัติงานของ

ข้าราชการฝ่ายประจ า  และข้าราชก ารฝ่ายการเมืองนั้น  มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ
เทศบาลต าบลนาค าอยู่เป็นประจ าทุกๆปีอยู่แล้ว  เพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลนาค านั้น   ท่านสมาชิกทุกท่านมั่นใจได้ว่า ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น  ยึดถือกฎหมาย
ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ครับผม 

 
ผมมีเรื่องแจ้งกองช่ าง   ให้ไปตรวจสอบเสาไฟ ฟ้าโซล่าเซล ล้ม  ณ  บริเวณศาลา

กลางบ้าน  หมู่ที่  ๘  บ้านเล้า  ขอบคุณครับ 
 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายก   ให้รวบรวมและจัดท า โครงการของแต่ละ

หมู่บ้าน  ผมขอเสนอให้เทศบาลจัดท าแบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบเดียวกันในการเขียนโครงการ  
ขอบคุณครับ 

 
ครับผม  ทางส านักปลัดจะรับไปด าเนินการให้ตามท่ีท่านอรุณ  เสนอครับผม 
 
 
เรียนท่านประธาน  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผม

ขอขอบคุณท่านนายก   เรื่องการซ่อมแซมถนนการเกษตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ขอขอบคุณ
ครับ 

 
วันนี้ เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว   ผมต้องขอขอบคุณท่าน

นายก  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ที่เข้าร่วม ประชุมในวันนี้   ขณะนี้ ได้เวลาอัน
สมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  
 

             (ลงชื่อ )  สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 



- ๑๑ - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  ฉบับ
นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่     ๑๐    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา    ๑๐.๐๐    น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
    (ลงชื่อ)          สมพงษ์  สิงห์น้อย    ประธานกรรมการ 
                 ( นายสมพงษ์  สิงห์น้อย ) 
 
    (ลงชื่อ)       บรรดาศักดิ์ ขามก้อน    กรรมการ    

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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


