
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๒ 

เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  สิงหาคม 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 ๐๙๘ ๑๘๖๒๗๔๓ 
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 ๐๙๓ ๐๖๐๕๓๔๘ 
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 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ๐๙๘ ๑๔๘ ๔๒๒๙ 
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา ๐๘๑ ๐๕๘ ๖๓๓๙ 
๕ นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาล พิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๔๒๒ ๙๘๔๔ 
๗ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน ๐๘๖ ๒๓๐ ๒๑๐๙ 

 
 
 
 



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๙ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ ๐๘๘ ๗๓๐ ๖๗๐๐ 

๑๐ นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
๑๑ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อภิญญา  ศรีแก้ว  
๑๒ นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
๑๓ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

ไม่มี 
 
 
รับทราบ 
 

เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓          
ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 

ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  ขอให้ที่ประชุมได้ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว   
ว่ามีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร  ในส่วนของตัวผมเอง  ขอให้
แก้ไขข้อความดังนี้ 

หน้าที่  ๑๖  บรรทัดที่  ๑  “...ถ้าไม่สมาชิกท่านใดอภิปราย ...”  ขอให้แก้ไขเพ่ิมค าว่า  
“มี”  เป็น  “...ถ้าไมมี่สมาชิกท่านใดอภิปราย...”   

หน้าที่  ๑๙  บรรทัดที่  ๙  “... เส้นที่จะผ่านไป บ้านหนองโนช ารุดเป็นหลุมบ่อ …”  
ขอให้แก้ไขตัดค าว่า  “บ้าน”  ออก  เป็น  “...เส้นที่จะผ่านไปหนองโนช ารุดเป็นหลุมบ่อ…”  

  



 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
หน้าที่  ๒๐  บรรทัดที่  ๑  “... เส้น ทาง ไปบ้าน หนองโน ”  ขอให้แก้ไขตัดค าว่า  

“บ้าน”  ออก  เป็น  “...เส้นทางไปหนองโน ...”  ส าหรับผมขอให้แก้ไ ขเพียงเท่านี้   ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าหากไม่มีแล้ว ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ 

 
มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม สามัญ    

สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี   ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๕๘  ตามที่ได้
แก้ไขแล้ว  ด้วยคะแนน  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  (นายวงสา  แก้วโบราณ)   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
๔.๑  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (วาระท่ี ๒)   
 
ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ                                       

 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   จะกระท า ได้เฉพาะการขอลด  

รายจ่ายหรือการขอลดจ า นวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย   และต้องมีจ า นวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก า หนดตามข้อ   ๔๕  วรรคสาม 
และข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยน  
แปลงความประสงค์ของจ า นวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค า รับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการ

ใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายสุพจน์ ภักดีวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น   ยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น   รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม     
ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ   เกี่ยวด้วย        
การแปร ญัตตินั้นเป็นประการใด   การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ   ตลอดจน      
การสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา   เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน       
ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย   เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติ  ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้

ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๕๙  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี                 

รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการนายก เทศมนตรี   ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี   
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ     
แปรญัตติ   พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๕๙  โดยที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่  
๑๗ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘ .๓๐ น. – ๑๖ .๓๐ น.  ณ  ห้องท างาน     
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดประ ชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ   ในวันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ          
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล นาค านั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นค าขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่าง
เดิมทุกประการ และส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    ๒๕๕๙  
ตามร่างเดิมให้สภาเทศบาลต าบล นาค า  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี   ๒  และวาระที่   ๓  ต่อไป  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  ขอบคุณครับ 

 
ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น   ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงทราบ   

มาบ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ก่อนหน้านี้  ล าดับต่อไปขอให้เลขานุ การสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง     
เชิญครับ 

 
 
 



 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ - 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ   หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อ
ใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก   

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ   ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ  เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว   ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น” 

 
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ  ในล าดับต่อไปเราจะมาพิจารณา    

ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง   ว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ      
ให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ   ผมจึงขอมติว่าสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้คงไว้         
ตามร่างเดิม ในวาระท่ี   ๒  ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอมา  โปรดยกมือ   

 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติ ให้ความเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕ ๙   ในวาระท่ี  ๒   เป็นเอกฉันท์             
จ านวน  ๑๒  เสียง   

 
 
 
 
 



 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 

- ๖ - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
๔.๒  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (วาระท่ี ๓) 

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม   ไม่มีการอภิปราย   เว้นแต่        

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม ่
 
ขอสอบถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณฯหรือไม่   
 
ไม่มีการลงมติให้มีการอภิปราย 
 
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ในล าดับต่อไปผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   สมาชิกสภา

เทศบ าลท่านใด เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๕๙  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙   

 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๒  เสียง   
 
สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค าเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๙  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙   

ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา   ๖๒   ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ          

ร่างเทศบัญญัติใด   ในกรณีเทศบาลต า บลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยั ง
นายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา   ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 

- ๗ - 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามว รรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน

ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้ น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก า หนด   ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้ วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง   ให้ส่ง  
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้วย  ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล   และให้สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา   ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามข องสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้น   ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็ น     
เทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป   แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด   หรือยืนยันตามร่างเทศ
บัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่   ให้ร่าง
เทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 
รับทราบ 
 
ขณะนี้เวลา ๑๒ .๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพักการ

ประชุม   เพื่อรับประทานอาหาร กลางวัน  หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอเชิญ
ประชุมในระเบียบวาระที่  ๕  ต่อไป  ช่วงนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ครับผม 
 

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่   
๕.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงยอดกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 
ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา   ๖๖  วรรคสอง   ความว่า   “การกู้ เงินตาม  (๖)  เทศบาลอาจกระท าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  แ ละได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่ากา ร
กระทรวงมหาดไทยแล้ว 



 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘ - 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงยอดกู้เงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล   
 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า   กระผม ขอเสนอญัตติ   เรื่อง  ขอความ

เห็นชอบเปลี่ยนแปลงยอด กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เข้าสู่สภาเทศบาลต าบลนาค า   
เพ่ือพิจารณา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๖  วรรค  ๒   

ตามท่ี  สภาเทศบาล ต าบลนาค า มีมติเห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลนาค า   กู้เงินทุ น
ส่งเสริมกิจการเทศบาล   จ านวน  ๘  โครงการ  ในคราวประชุม สภาเทศบาลต าบลนาค า   
สมัยสามัญ   สมัย แรก   ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   โดยมี
รายละเอียดดังนี้   

๑.  โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล )  ราคาตั้งไว้  
๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเ ก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗   

๒.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล )  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา  ราคาตั้งไว้  
๕๒๓ ,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์           
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗   

๓.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคาตั้งไว้  
๗๘๗ ,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ตามมาตรฐานค รุภัณฑ์   ส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  ปี ๒๕๕๗   

๔.  โครงการจัดซื้อรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ )  ราคาตั้งไว้  ๙๕๐,๐๐๐  
บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗   

๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนราศี หมู่ที่ ๒ 
งบประมาณ  ๒๙๖ ,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน  
ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง    
ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร )    
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑ ป้าย  

๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่  ๙  
งบประมาณ  ๒๙๖,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน    
ผิวจราจร  กว้า ง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร   พร้อมดินลูกรัง     
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  ตาราง
เมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑  ป้าย  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๙ - 
๗.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่  ๑๐  

งบประมาณ  ๘๘๐ ,๗๐๐  บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน        
ผิวจราจร   กว้าง  ๕  เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร   หนา เฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรัง     
ไหล่ทาง ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   ๑,๕๐๐     
ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑  ป้าย        

๘ .   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า  
งบประมาณ  ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  ขนาดกว้าง  ๑๘.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๘ .๐๐ เมตร  รายละเอียด ตามแบบแปลนที่กองช่า งเทศบาลต าบลนาค า
ก าหนด   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๕๗๘,๑๐๐.-บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 

ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่า 
๑.  ขาดส าเนาโฉนดที่ดิน  หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค ์
๒.  แบบแสดงฐานะการคลัง  ๓  ปีย้อนหลัง  ของปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ แสดงยอด

รวมรายรับ – รายจ่าย  นอกงบประมาณไม่ถูกต้อง 
๓.  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เทศบาลมียอดเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล   จ านวน  ๑,๑๒๗,๘๔๖.๖๙  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแ ปด
ร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์ )  วงเงินกู้ไม่เกิน  ๑๐  เท่า  เป็นเงิน  ๑๑,๒๗๘,๔๖๖.๙๐  
บาท  (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์ )  เทศบาล     
มีหนี้เงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลคงค้างตามสัญญาเลขที่  ๑๓๐๔/๑๒๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  และบันทึกต่อท้ายสัญญาลงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
จ านวน  ๓,๗๗๙,๙๘๘  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน)  คงเหลือวงเงินที่สามารถกู้ได้  จ านวน   ๗,๔๙๘ ,๔๗๘.๙๐  บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้า
หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)   

๔.  การกู้เงิน  จ านวน  ๗,๕๗๘,๑๐๐  บาท  เป็นการกู้เกินกว่าห ลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
โดยเทศบาลสามารถกู้ได้ในวงเงิน  ๗,๔๙๘,๐๐๐  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลนาค า  จึง ขอปรับลดจ านวนโครงการให้เหมาะสมกับวงเงินที่
สามารถกู้ได้  คงเหลือจ านวน  ๖  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

๑.  โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล )  ราคาตั้งไว้  
๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- ๑๐ - 
๒.  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ราคาตั้งไว้  

๗๘๗ ,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ว น )  ตามมาตรฐานครุ ภัณฑ์            
ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ  ปี ๒๕๕๗   

๓.  โครงการจัดซื้อรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ )  ราคาตั้งไว้  ๙๕๐,๐๐๐  
บาท  (เก้าแสนห้าหมื่ นบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ    
ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗   

๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านโนนราศี หมู่ที่ ๒ 
งบประมาณ  ๒๙๖ ,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน  
ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย   ๐.๑๕  เมตร  พร้อมดินลูกรัง    
ไหล่ทาง   ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร   (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   ๕๐๐  
ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑  ป้าย 

๕.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้านหนองขาม   หมู่  ๙  
งบประมาณ  ๒๙๖,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน    
ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมดินลูกรัง   
ไหล่ทาง ข้างละ   ๐.๕๐  เมตร   (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   ๕๐๐   
ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑  ป้าย  

๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่   ๑๐  
งบประมาณ  ๘๘๐ ,๗๐๐  บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน        
ผิวจราจร   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร   หนา เฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมดินลูกรัง
ไหล่ทาง ข้างละ  ๐.๕๐  เมตร (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตร)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ๑  ป้าย 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๔,๕๐๕ ,๑๐๐   บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าพันห นึ่งร้อยบาทถ้วน )    
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
เรียนเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี                 

รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการนายก เทศมนตรี   ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี   
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค าได้ เสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง กู้เงินทุ นส่งเสริมกิจการเทศบาล   จ านวน  ๘  
โครงการ  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘  
เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   เทศบาลต าบลนาค าได้ส่งเอกสารขอกู้ไปยังส านักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  และส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้ แจ้งตอบ
กลับมาตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั้น  กรณีโครงการก่อสร้างอาคาร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 

- ๑๑ - 
อเนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า   จะต้องก่อสร้างในโฉนดที่ดินของตนเอง       
ซึ่งส านักงานเทศบาลต าบลนาค า  ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์  และก าลังอยู่ระหว่าง
ด าเนินการในเรื่อง การขออนุญาตการใช้ที่ดิน  จากกรมที่ดิน  ขั้นตอนในการด าเนินการนี้    
ใช้เวลาประมาณ  ๗ – ๘  เดือน  ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะไปกระทบกับโครงการต่างๆที่เหลือ  
ทางคณะผู้บริหารจึงเสนอว่าควรชะลอโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาค า ไว้ก่อน  เมื่อรว บรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว  จึงจะท าการเสนอสภาฯ    
เพ่ือขอความเห็นชอบในการกู้เงินต่อไป  ส่วน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน   
๒  ล้อ แบบธรรมดา   เมื่อเราได้รับการพิจารณาอนุมัติ โครงการ กู้เงินเพื่อ จัดซื้อรถยนต์
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ )  จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรียบร้อยแล้ว  
รถพยาบาลกู้ชีพคันเก่าเราก็จะน ามาปรับปรุงเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ ในเรื่องของ การป้องกัน   
และบรรเทาสาธารณะภัยและงานบริการ กู้ชีพ กู้ภัย การออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทดแทนโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ที่ตัดออกไป        
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  เดิมสภาฯเรามีมติเห็นชอบไปแล้ว  

เพียงแต่ว่า  วงเงินที่ขอกู้เกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  และเอกสารประกอบการกู้ไม่ครบถ้วน  
จึงต้องขอความเห็นชอบต่อสภาฯในการปรับลดยอดกู้เงิน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่  
เรียนเชิญท่าน สท.อุดม  ครับ 

 
เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน  ผมมีข้อ สงสัย ว่าวงเงินที่กู้ได้เจ็ดล้านกว่า บาท   แต่เรากู้เพียงสี่ล้านกว่า บาท          
เงินส่วนต่างที่เหลือนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโครงการอย่างอ่ืนได้หรือไม่ครับ 

 
ในการขอกู้เงินครั้งนี้นั้น   เราได้จัดส่งเอกสารไปยังส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาลแล้ว  เพียงแต่ยังขาดเอกสารบางอย่าง เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ             
ตามห ลักเกณฑ์   ซึ่งส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลขอให้เทศบาลพิจารณา         
ปรับลดโครงการและยืนยันยอดเงินกู้ส่งเข้าไปใหม่  ส่วนวงเงินที่สามารถกู้ได้ที่คงเหลือนั้น          
หากได้รับเอกสารการอนุญาตใช้ที่ดินมาเพื่อประกอบการกู้เงินเพ่ือ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงคส์ านักงานเทศบาลต าบลนาค าแล้ว  ผมจะปรึกษาหารือเพ่ือนสมาชิกทุกท่านอีก
ครั้งว่าจะเสนอโครงการอะไรเพื่อขอกู้ต่อไปครับ 

 
มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอ

มติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงยอดกู้ เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามท่ีท่านนายกเสนอมา  โปรดยกมือครับ 

 



 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายอาทิตย์  แสงกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า  เปลี่ยนแปลงยอด กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล  จากเดิมจ านวน  ๘  โครงการ  จ านวนเงิน  ๗,๕๗๘,๑๐๐  บาท  (เจ็ดล้านห้า
แสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  คงเหลือ จ านวน  ๖  โครงการ  เป็น เงิน   
๔,๕๐๕ ,๑๐๐   บาท  (สี่ล้านห้าแสนห้าพันห นึ่งร้อยบาทถ้วน )  ด้วยคะแนนเสียง         
เป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๒  เสียง  

   
เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อที่ประชุม 

ขอเชิญครับ   
 
ผมขอเรียนถามเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน            

ว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึนหรือไม่ครับ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล              
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ .ศ.๒๕๕๔  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .๒๕๕๗  ก าหนดให้ใช้เกณฑ์รายได้ของ เทศบาล                
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ซึ่ งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  รายได้ของเทศบาลต าบลนาค า  
ประมาณ  ๒๔  ล้านบาท  ซ่ึงตามตารางบัญชีอัตราเงินเดือน  และค่าตอบแทนท้ายระเบียบฯ  
นายกเทศมนตรีจะได้รับเงินเดือน  ๒๘,๘๐๐  บาท  รองนายกเทศมนตรีจะได้รับเงินเดือน  
๑๕ ,๘๔๐  บาท  ประธานสภาเทศบาล  จะได้รับเงินเดือน  ๑๕ ,๑๘๐  บาท                 
รองประธานสภาเทศบาล  จะได้รับเงินเดือน  ๑๒,๔๒๐  บาท  สมาชิกสภาเทศบาล  จะ
ได้รับเงินเดือน  ๙,๖๖๐  บาท  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จะได้รับเงินเดือน  ๙,๖๖๐  
บาท  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จะได้รับเงินเดือน  ๖,๙๐๐  บาท  เพราะฉะนั้นการที่
เงินเดือน  ค่าตอบแทนฯ  ของฝ่ายการเมืองจะได้เท่าใด  จึงขึ้นอยู่กับรายรับของเทศบาลครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอสอบถามและติดตาม
เรื่องล าห้วยคุมมุมขาด  ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมเม่ือครั้งที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซม     
หรือยัง  และ ไฟส่องสว่างสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านพ่อใหญ่พงษ์บ้านนาค าช ารุด            
มา  ๓  เดือนแล้ว  ขอแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปซ่อมแซมด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
 



 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
เรียนท่านประธานสภาเทศบ าล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     

ต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอแจ้งว่าถนนเส้น
เดิมตรงสี่แยกหน้าบ้านกระผม  เวลาฝนตกหนักถนนขาด  จึงขอความอนุเคราะห์หินคลุกจาก
ท่านนายกไปซ่อมแซมครับ  ขอบคุณครับ 

 
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบค าถามครับ 
 
 
ขอบคุณครับ  ผมขอตอบค าถามเพ่ือนสมาชิกดังนี้ครับ 
๑.  วันนี้หลังจากเลิกประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านสท .ติ๊ก  ประสานงานกับทางกองช่าง

เพ่ือรับกระสอบทรายน าไปซ่อมแซมร่วมกันกับชาวบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน 
๒.  เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าก็เช่นกัน  ขอให้ท่านประสานกับทางกองช่างเลยนะครับ 
๓.  เรื่องค่าตอบแทนสมาชิกนั้น  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๐  จนถึงปัจจุบัน  ผมพยายามหาวิธี

ที่จะเพ่ิมพูนรายได้ ให้มากขึ้น  ด้านการจัดเก็บภาษีของเรายังไม่เพ่ิมมากข้ึนเท่าที่ควร  ผมมี
นโยบายจะออกส ารวจและประเมินภาษีใหม่  เพ่ือให้อัตราค่าภาษีของเราเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  เพราะถ้ารายได้เราเพ่ิมข้ึนเราจะมีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น    
ได้มากกว่านี้   โดยไม่ต้องรอเพียงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ขณะนี้รอการรับโอนเจ้าหน้าที่    
มาปฏิบัติงาน  และผมพยายามคิดวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้ได้ รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลให้ได้สูงสุด  วิธีการใดท่ีจะจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน  วิธีใดบ้างท่ีจะท าประโยชน์ให้พี่น้อง
สูงสุด  หาทางประสานการขอโครงการกับหน่วยงานต่างๆ  เช่น  การประสาน                
ของบประมาณกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้ม าส ารวจโครงการ        
ซ่อมสร้างถนนลูกรัง  จ านวน  ๓  สาย  เพ่ือบรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต่อไป 

 
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม  มีท่านอื่นๆจะเสนอ

อะไรอีกหรือไม่  เรียนเชิญท่านสท.วงสา  ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     

ต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมอยากเรียนถามว่า
ในส่วนของเงินบริจาคของภาคเอกชนนั้น  การที่มที่อก๊าซผ่านพ้ืนที่ต าบลนาค า  เราได้รับเงิน
ช่วยเหลือหรือชดเชยอะไรในส่วนนี้หรือไม่  ถ้าหากเราได้ในส่วนนี้  รายได้ของเราคงจะเพ่ิม
มากขึ้น  ขอความกรุณาได้ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ 

 
 
 



 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ สีดาเคน 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 

- ๑๔ - 
เมื่อสมัยที่ผมด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต า บลนั้น  ทางบริษัทเอกชน    

ผู้ได้สัมปทาน  ได้มีข้อตกลงว่า  ในรัศมี ที่ใกล้กับบ่อขุดเจาะ ก๊าซนั้น  เอกชนจะจัดสรร เงิน    
ให้ตามเปอร์เซ็นตร์ายไดใ้ห้กับต าบลเจ้าของพ้ืนที่   ส่วนพ้ืนที่ไกลบ่อขุดเจาะเอกชนจะจัดสรร
เงิน รายได้ ให้ต าบลละหนึ่งล้านบาท  และหลังจากนั้นมีการประชุม ตกลง กันหลายรอบ
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชน  ผู้ได้สัมปทาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ในขณะนั้น  และ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีท่อก๊าซผ่าน  เมื่อเวลาผ่านไปทางท้องถิ่น     
ได้สอบถามว่าเงินรายไดท้ี่ตกลงไว้ว่าจะโอนให้กับท้องถิ่นต าบลละหนึ่งล้านบาท  ท าไมจึงไม่มี
การโอนให้   ก็ได้รับค าตอบจากทางผู้บริหารระดับสูงข องทางบริษัทเอกชนว่าได้จัดส่ง        
เงินดังกล่าวให้กับส่วนกลาง  และให้ส่วนกลางจัดสรรมาให้กับทางองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง   ส่วนเรื่องการขอรับบริจาคหรือสนับสนุนจากภาค เอกชนเพ่ือน ามา
ท าประโยชน์ แก่สังคมและท้องถิ่น ของเรา ในระเบียบ หลักเกณฑ์ ของภาคเอกชนนั้น ท าได้   
เพียงใดบ้าง  ผมขอรับไว้และน าไปศึกษา  และจะประสานงานให้ครับ 

 
ผมขอเสริมท่านนายกถึงประเด็นเรื่องเงินบริจาค  องค์กรเอกชนสามารถมาบริจาคได้

ซ่ึงจะถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วน ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนั้น       
เป็นการจัดสรรเงินให้แก่ท้องถิ่นตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง  ออกโดยกระทรวงมหาดไทย   
ตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองและรายได้สู่ท้องถิ่นของรัฐบาล  ได้มีการจัดสรร
รายได้ที่รัฐได้รับจากการผลิตทรัพยากรเพ่ือการพัฒนากลับคืนสู่ท้องถิ่นท่ีเป็นแหล่งทรัพยากร   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   เงื่อนไข และอัตราการจัดสรร ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรร
ในอัตราร้อยละ  ๑๐   ในสมัยก่อนกรณีท่อก๊าซสินภูฮ่อมที่มีการพาดผ่าน หลาย อ าเภอ         
ในจังหวัดขอนแก่น  เช่น  อ าเภอเขาสวนกวาง  อ าเภออุบ ลรัตน์  อ าเภอน้ าพอง  ประชาชน
และผู้น าท้องถิ่น ได้พยายามผลักดันให้มีการแก้ ไขกฎหมาย  โดยขอให้มีการแก้ไขการจัดสรร
เงินรายได้ ใหม่   ซึ่งควรจะมีการก าหนดให้พื้นที่ ที่มีความ เสี่ยง ที่อยู่ติดกับท่อก๊าซ ได้รับ       
การจัดสรร เงินรายได้ มากกว่าพื้นท่ีทั่วไป อีกร้อยละ  ๑๐   แต่ เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มี        
ความคืบหน้า   ในส่วนของ เทศบาลต าบลนาค าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  เราได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมมาแล้ว จ านวน  ๒๖๕,๖๕๘  บาท  (สองแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อย
เก้าสิบแปดบาทถ้วน) ขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้นครับ  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     

ต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในส่วนของส านักปลัด
มีเรื่องจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบพร้อมทั้งหารือเรื่องการด าเนินงานโครงการเมืองสะอาด  
คนในชาติมีสุข  โครงการนี้เป็ นโครงการของทางรัฐบาลและจัง หวัดขอนแก่น  ทางเทศบาล
ต าบลนาค า ก าหนดที่จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ขอน าเรียนและหารือ
รูปแบบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาด  ซึ่งการบริหารจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๕ - 
ขยะของต าบลนาค ายังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ดังนั้นส านักปลัดจึงก าหนดรูปแบบกิจกรรม
ท าแผนให้ครอบคลุมทุกชุมชน  โดยจัดกิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ท าความสะอาดชุมชน  ปลูกต้นไม้
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในวันส าคัญๆและวันสิ่งแวดล้อมโลก  โดยจัดกิจกรรมทุกเดือน  ให้ครบทั้ง  
๑๓  หมู่บ้าน  เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับทางเทศบาล  ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ให้สะอาด    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอรับการเสนอแนะจากท่านสมาชิกในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม  ขอบคุณค่ะ 

 
โครงการคลีนนิ่งเดย์ที่ท่านหัวหน้าส านักปลัดเสนอมาเป็นโครงการที่ดีมาก  ความจริง

แล้วผู้น าแต่ละหมู่บ้านรับนโยบายมาจากอ าเภอให้มีถนนสีขาว ภายในหมู่บ้านเป็นถนนสายที่
เน้นเรื่องความสะอาด  และอยู่ที่ความใส่ใจของคนในชุมชน  เป็นการแสดงให้เห็นเมื่อมี เพ่ือน
บ้านทีผ่่านไปมาจะได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามีความสะอาดเหมือนกัน  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอรูปแบบการ จัดกิจกรรมเพ่ือสอ ดคล้องกับโครงการเมืองสะอาด  คนในชาติมีสุข  
ให้กับทางท่านหัวหน้าส านักปลัดเพื่อจะรับไปเป็นแนวทาง ปฏิบัติหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี ผม
ขอขอบพระคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่   อ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่  ณ  วัดศรีบุญเรือง  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  ๙  เมื่อวานนี้  

และวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
นายก เทศมนตรี   คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  
ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  
 
 
 

                                                 (ลงชื่อ )  สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๓  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    ๒๘    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘    เวลา    ๑๐.๐๐    น. ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


