
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

เมื่อวันที่  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 098 162 9861 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๗ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๘ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑ ๕๔๐๓ 
๙ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 

๑๐ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
๑๑ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘ ๔๕๘๖ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายสมพงษ์ สิงห์น้อย ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 098 148 4229 
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์ ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง 087 732 0082 
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ นายวิสิฐ  จันทะรี ปลัดเทศบาลต าบลนาค า วิสิฐ  จันทะรี 089 422 6599 
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๘ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 
๙ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 

๑๐ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ ๐๘๘ ๗๓๐ ๖๗๐๐ 
11 นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
12 นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ศรีแก้ว 063 048 9899 
13 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
14 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม 081 962 4661 
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เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2559  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบ    
องค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     
ขอเชิญครับ   

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  

สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2559  และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

1.  ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2559  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)      
พ.ศ. 2554  ข้อ  22  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  มาตรา  24  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2558  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2558  ซึ่งได้
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2559   ระหว่างวันที่ 1 – 30  สิงหาคม  
พ.ศ. 2559  ก าหนด  30  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2559  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  
พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  15       
เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบล
นาค า 

  2.  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา 

 
รับทราบ 
 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2559 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2559  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2559  ขอให้ที่ประชุม   
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข  หรือ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ 



 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจ าปี  ๒๕๕9  เม่ือวันที่  30  สิงหาคม  2559  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จ านวน  
11    เสียง   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     

               
เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  2560  (วาระท่ี  1) 
 

ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณ  ในชั้นต้นแล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่  15  สิงหาคม 

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)          
พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา  ๖๒  จัตวา  ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ตามมาตรา  ๖๒  ตรีวรรคหา  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตรี  หากสภาเทศบาลพิจารณาไมแลวเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไมเห็น
ชอบใหตราเทศบัญญัตินั้น  ใหรางเทศบัญญัตินั้นตกไป  และใหใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใน  ปงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน  ในกรณีเชนวานี้ใหผู้วาราชการจังหวัดเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ใหมีค าสั่งยุบสภาเทศบาล  ในการพิจารณารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเทศบาล  การเสนอ  การแปรญัตติหรือการกระท าดวย
ประการใดๆ  ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย 
จะกระท ามิได 

 
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า     
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 

 
เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  บัดนี้  ถึงเวลาที่

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2560  ต่อสภาเทศบาลต าบลนาค าอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลนาค า  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  ได้
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ดังต่อไปนี้ 
๑.   สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8   
เทศบาลต าบลนาค ามีสถานะการเงิน ดังนี้  
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๑4,263,160.93   บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม                     5,857,121.84      บาท 
๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม         ๘,965,063.25      บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย  
          จ านวน  2   โครงการ        รวม   196,000.00  บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
          จ านวน     -     โครงการ          รวม      -      บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง          ๓,450,257.72    บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
(๒.๑) รายรับจริงทั้งสิ้น                   ๒5,750,996.05    บาท   

      ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            ๑39,229.25    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ    
      และค่าใบอนุญาต              19,820.๐๐    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         146,030.32    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
      และการพาณิชย์      -       บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          ๑66,674.00   บาท 
 หมวดรายได้จากทุน            -          บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              ๑7,972,550.48   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          7,306,692.๐๐   บาท 

(๒.๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน        9,511,448.๐๐    บาท 
(๒.๓) รายจ่ายจริง                                     จ านวน      ๒๒,572,๔๓1.90       บาท  
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ประกอบด้วย 
งบกลาง                                                     2,130,589.64  บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจางชั่วคราว)       6,904,325.00 บาท
งบด าเนินงาน 
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  ๘,15๘,200.82   บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                    ๒,539,541.19  บาท 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)              992,588.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)             1,847,187.25  บาท 
(๒.๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                 16,193,664.๐๐      บาท 
(๒.๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                                         จ านวน  713,480.๐๐  บาท 
๓.  งบเฉพาะการ        
 ประเภทกิจการประปา 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8  มี  รายรับจริง -   บาท    
       รายจ่ายจริง -   บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร /กสท./อ่ืน  ๆ  จ านวน          -    บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จ านวน          -    บาท 
  ก าไรสุทธิ    จ านวน  -   บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  วันที่.................... จ านวน        -    บาท 
  ทรัพย์จ าน า     จ านวน           -    บาท 

  
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
          เทศบาลต าบลนาค า 
        อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

๑.๑ รายรับ  ปีงบประมาณ  ๒๕60 ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   36,611,๐๐๐ บาท 

รายรับ 
รับจริง 

ปี ๒๕๕8 
ประมาณการ 
ปี  ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕60 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

    ๑.๑ หมวดภาษีอากร   139,229.25 ๑49,๐๐๐.๐๐ ๑๔0,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  19,820.๐๐ 30,2๐๐.๐๐ 20,112.๐๐ 

๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 146,030.32 190,๐๐๐.๐๐ ๑5๐,๐๐๐.๐๐ 

๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

- - - 

๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑66,674.00 ๓36,๐๐๐.๐๐ 190,๐๐๐.๐๐ 
๑.๖ หมวดรายได้จากทุน - - - 

    รวมรายได้ที่จัดเก็บ 471,753.57 ๗05,200.๐๐ 500,112.๐๐ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร ๑7,972,550.48 14,494,800.๐๐ ๑8,170,0๐๐.๐๐ 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑7,972,550.48 14,494,8๐๐.๐๐ ๑8,170,0๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7,306,692.00 9,800,000.00 17,940,888.00 

รวม ๒5,750,996.05 ๒5,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 36,611,๐๐๐.๐๐ 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
         เทศบาลต าบลนาค า 
         อ าเภออุบลรัตน์    จังหวัดขอนแก่น 

 
๑.๒  รายจ่าย   ปีงบประมาณ  ๒๕60 ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น   36,611,๐๐๐ บาท 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕8 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ปี ๒๕60 

จ่ายจากงบประมาณ    
๑.งบกลาง 2,130,589.64 2,481,๐๐๐.๐๐ 11,986,14๐.๐๐ 
๒.งบบุคลากร 6,904,325.๐๐ 8,506,300.๐๐ 12,185,740.๐๐ 
๓.งบด าเนินงาน ๘,158,200.82 10,491,400.๐๐  8,840,020.๐๐ 
๔.งบลงทุน ๒,539,541.19 1,439,500.๐๐ ๑,584,2๐๐.๐๐ 
๕.งบรายจ่ายอ่ืน   992,588.00 - - 
6.งบเงินอุดหนุน 1,847,187.25 2,081,๘๐๐.๐๐ ๒,๐14,9๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๒๒,572,๔๓1.90 ๒5,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 36,611,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๒๒,572,๔๓1.90 ๒5,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 36,611,๐๐๐.๐๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

ของเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,796,020 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๕89,2๐๐ 
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ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 5,931,740 
แผนงานสาธารณสุข 60,0๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔๕๓,๖๐๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,814,00๐ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    93,9๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 380,0๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,476,4๐๐ 
แผนงานการเกษตร 3๐,๐๐๐ 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งานงบกลาง 11,986,140 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 36,611,๐๐๐ 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

         งาน 
      งบ งานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 7,735,320 ๓0๐,๐๐๐ 1,342,000 9,377,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 ๐ ๐ 2,848,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,887,0๐๐ ๓0๐,๐๐๐ 1,342,000 6,529,0๐๐ 
งบด าเนินงาน 1,813,9๐๐ 344,6๐๐ ๑,152,400 3,310,9๐๐ 
  ค่าตอบแทน 19๐,๐๐๐ 36,๐๐๐ 168,0๐๐ 394,0๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๑,231,๔๐๐ 308,6๐๐ ๔45,๔๐๐ 1,985,400 
  ค่าวัสดุ 392,500 ๐ ๑5๐,๐๐๐ ๕42,5๐๐ 
  ค่าสาธารณูปโภค ๐ ๐ 389,0๐๐ 389,0๐๐ 
งบลงทุน 102,300 5,500 ๐ 107,800 
  ค่าครุภัณฑ์ 57,300 5,500 ๐ 62,8๐๐ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000 0 0 45,000 

รวม 9,651,520 650,1๐๐ ๒,494,4๐๐ ๑2,796,020 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร ๓60,๒๐๐ ๐ ๓60,๒๐๐ 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๓60,๒๐๐ ๐ ๓6๐,๒๐๐ 
งบด าเนินงาน ๑,214,0๐๐ 15,๐๐๐ ๑,๒๒9,0๐๐ 
  ค่าตอบแทน 62,๐๐๐ ๐ 62,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย 1,017,000 1๕,๐๐๐ 1,032,000 
  ค่าวัสดุ ๑35,๐๐๐ ๐ ๑35,๐๐๐ 

รวม ๑,๕74,2๐๐ 1๕,๐๐๐ ๑,๕89,2๐๐ 
 
แผนงานการศึกษา 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 729,480 846,740 1,576,220 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 729,480 846,740 1,576,220 
งบด าเนินงาน 387,๐๐๐ ๒,222,52๐ ๒,๖09,520 
  ค่าตอบแทน  ๕1,๐๐๐ ๐  ๕1,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย 266,๐๐๐ 1,038,800 ๑,304,8๐๐ 
  ค่าวัสดุ 7๐,๐๐๐ ๑,๑83,720 ๑,๒53,720 
งบเงินอุดหนุน ๐ ๑,๗46,๐๐๐ ๑,๗46,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๐ ๑,๗46,๐๐๐ ๑,๗46,๐๐๐ 

รวม 1,116,480 4,815,260 5,931,740 
 
แผนงานสาธารณสุข 

         งาน 
      งบ 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบเงินอุดหนุน 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 

รวม 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

         งาน 
      งบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบด าเนินงาน ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 
  ค่าใช้สอย ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 

รวม ๔๕๓,๖๐๐ ๔๕๓,๖๐๐ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล รวม 

งบบุคลากร ๘72,00๐ 0 ๘72,000 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๘72,00๐ 0 ๘72,00๐ 
งบด าเนินงาน   877,000 65,000   942,๐๐๐ 
  ค่าตอบแทน  91,๐๐๐ 0  91,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย 551,๐๐๐ 65,000 616,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ 235,๐๐๐ 0 235,๐๐๐ 

รวม 1,749,000 65,000 1,814,000 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         งาน 

      งบ 
งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๘3,9๐๐ ๘3,9๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๘3,9๐๐ ๘3,9๐๐ 

รวม  93,9๐๐  93,9๐๐ 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         งาน 
      งบ 

งานกีฬา 
และนันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 165,0๐๐  90,๐๐๐ 255,0๐๐ 
  ค่าใช้สอย 165,0๐๐  90,๐๐๐ 255,0๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ 110,000 ๑2๕,๐๐๐ 
  เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ 110,000 ๑2๕,๐๐๐ 

รวม 180,0๐๐ 200,๐๐๐ 380,0๐๐ 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         งาน 
      งบ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน ๑,476,4๐๐ ๑,476,4๐๐ 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,476,4๐๐ ๑,476,4๐๐ 

รวม ๑,476,4๐๐ ๑,476,4๐๐ 
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แผนงานการเกษตร 

         งาน 
      งบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบด าเนินงาน 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
  ค่าใช้สอย 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 
  ค่าวัสดุ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 

รวม 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 
 

แผนงานงบกลาง 
         งาน 

      งบ งบกลาง รวม 

งบกลาง 11,986,140 11,986,140 
  งบกลาง 11,986,140 11,986,140 

รวม 11,986,140 11,986,140 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  36,611,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร       รวม  ๑๔0,๐๐๐   บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน    35,๐๐๐   บาท 
 ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  ๑0๐,๐๐๐   บาท  
 ภาษีป้าย      จ านวน      5,๐๐๐   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม    20,112   บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน         700 บาท 
 ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศ  หรือ 
 แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา     จ านวน         800 บาท 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    จ านวน         800 บาท 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน       2,282   บาท 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
 ต่อสุขภาพ      จ านวน     14,500 บาท 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน      1,030 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  ๑5๐,๐๐๐   บาท 
 ดอกเบี้ย       จ านวน  ๑5๐,๐๐๐   บาท 
 
 



- ๑1 – 
 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม  190,๐๐๐   บาท 
 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน   70,๐๐๐   บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จ านวน   ๑20,๐๐๐   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร      รวม      ๑8,170,0๐๐   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน         9,9๐๐,๐๐๐   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน         3,300,0๐๐   บาท 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  143,๐๐๐   บาท 
 ภาษีสุรา       จ านวน        ๑,5๐๐,๐๐๐   บาท  
 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน        ๒,420,๐๐๐   บาท  
 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน             37,๐๐๐   บาท  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน           ๓9๐,๐๐๐   บาท  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน    จ านวน           480,๐๐๐   บาท  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม      17,940,888   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
 ถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน        17,940,888   บาท 

 1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการตั้งรับไว้  8,000,000  บาท 
การประมาณการเพ่ิมขึ้นจากปี  2559  เนื่องจากแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2559  กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ ให้ตั้งงบประมาณไว้   แต่ปีงบประมาณ  พ .ศ.2560  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ระเบียบให้ตั้งรายการดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น
ได้แก่ 

1. เบี้ยผู้พิการ  ตั้งรับไว้  1,440,000  บาท  เป็นเบี้ยผู้พิการจ านวน  150  คน  ในอัตราคนละ 800  
บาท  ต่อเดือน  โดยค านวณตั้งรับไว้  12  เดือน  (150 x 800 x  12  =  1,440,000  บาท  ตั้งและปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  -  2562)  หน้าที่  43  ข้อ  3 

2.  เบี้ยผู้สูงอายุ  ตั้งรับไว้  7,498,800  บาท  เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ  จ านวน  960  คน  โดยค านวณตั้งรับไว้    
ไม่เกิน  12  เดือน  ตั้งและปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  - 2562)  หน้าที่  423  ข้อ  4 

3.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลนาค า  3  คน  (246,360 + 
236,580  +  205,380  =  688,320) 

4.  เงินเดือนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  คน  โดยค านวณตั้งรับไว้ไม่เกิน  12  เดือน  อัตราเดือน
ละ  11,340  x  12  =  136,000  บาท 

5.  ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก  (119  บาท  x  12  เดือน  =  1,428  บาท) 
6.  ค่าจัดการเรียนการสอน  ตั้งรับไว้  153,000  บาท 
7.  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  23,340  บาท 

 
 
 

 



- ๑๒ - 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  แยกตามแผนงานต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณา 

 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้น าเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ให้กับที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   
ได้รับทราบ  ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพัก       
การประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร  และในช่วงบ่ายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.     
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้ เรามาเริ่มด าเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระที่  ๕  ข้อ  5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต่อ  ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  
ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น   
เป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ  12     แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม  แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ     
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือ
แจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่
สองและวาระท่ีสามตามล าดับ 



 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

- ๑๓ - 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    

นาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  วาระที่ 1  (ขั้นรับ
หลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร  หรือจะมีการ
อภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมนายวิสิฐ  จันทะรี  ปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ผมขออนุญาตที่ประชุมชี้แจง
ข้อความค าอธิบายประกอบงบประมาณในหน้าที่  51  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ข้อที่  1.  
จัดซื้อตู้เย็น  จ านวน  1  ตู้   ส าหรับใช้ในงานส าหรับปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ข้อความ
น่าจะพิมพ์ผิดนะครับ  ขอแก้ไขข้อความที่ถูกต้องว่า  ส าหรับใช้ในงานส านักปลัดเทศบาล
ต าบลนาค า  ครับ 

 
ผมมีข้อสงสัยในหน้าที่  77  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้    

งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  ข้อที่  1.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  จ านวน  10,000  บาท  
ลักษณะของโครงการเป็นเช่นไร  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดช่วยอธิบายให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ส าหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  ในปีที่ผ่านมานั้นเทศบาลต าบลนาค า  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
โครงการในส่วนของการก่อสร้างโรงเรือนเพาะช าและจัดซื้อพันธุ์ พืช  และในปีงบประมาณ
พ.ศ.2560  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นค่ะ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยในหน้าที่  75  โครงการที่  9  และหน้าที่  76  โครงการที่  12  
ระยะทางในการก่อสร้างต่างกันมาก  แต่งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างท าไมถึงต่างกันไม่
มากครับผม  และหน้าที่  47  โครงการที่  5  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  เพ่ือ
ปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  จ านวน  
1  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000  บาท  ท าไมอัตราค่าจ้างจึงแตกต่างจาก
โครงการจ้างเหมาบริการโครงการอ่ืนๆครับ 

ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 

 
เรียนท่านสท.วงสา  ส าหรับโครงการที่  9  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  บ้านโนน

ราศี  หมู่ที่  2  นั้นเป็นการก่อสร้างถนนลูกรังขึ้นใหม่กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  560.00  
เมตร  ส่วนโครงการที่  12  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  บ้านห้วยค าน้อย  หมู่ที่  5  
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  901.00  เมตร  เป็นการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเดิมที่มีอยู่แล้ว  
การประมาณราคาของทั้งสองโครงการจึงแตกต่างกันครับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายส าฤทธิ์  ท้าวหา 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ๑๔ - 
 
ส่วนหน้าที่  47  โครงการที่  5  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา  เพ่ือ

ปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  จ านวน  
1  ราย  อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000  บาท  เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบริการ
ผู้มาท าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ  มีการปฏิบัติงานทุกวันเต็มเดือนไม่มีวันหยุด  
จึงคิดอัตราค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 300  บาท  จ านวน  30  วัน  ส่วนโครงการจ้างเหมาบริการ
โครงการอ่ืนๆ  ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  22  วันต่อเดือน  ดังนั้นอัตราค่าจ้างจึงไม่
เท่ากันครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านผมมีข้อสงสัยขอสอบถามโครงการที่ 9  และ  12  ที่ท่านสท.วงสาได้สอบถาม  และ
ท่านนายกได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าโครงการที่  9  เป็นการก่อสร้างถนนขึ้นใหม่  แต่โครงการที่  
12  เป็นการซ่อมแซม  ท าไมชื่อโครงการจึงเป็นโครงการก่อสร้างเหมือนกันทั้งสองโครงการ
ครับ 

 
ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการตั้งงบประมาณในหมวดต่างๆ  ในร่าง

เทศบัญญัติที่ทุกท่านก าลังพิจารณาอยู่นี้จะเป็นการตั้งงบประมาณไว้ในหมวดที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จึงต้องตั้งชื่อโครงการเป็นแบบนี้ครับ  แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดแบบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมนายอรุณ  นาหัวนิน  ขอสอบถามในหน้าที่  79  รายการเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  คืออะไรครับ 

 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงครับ 
 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  การตั้งงบประมาณในส่วนนี้เป็นการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นเงินกองกลางไว้ให้
ข้ า ร าชการ เมื่ อ เ กษี ยณอายุ ร าชการ   ตั้ ง งบประมาณตามหนั ง สื อสั่ ง กา รของ
กระทรวงมหาดไทย  โดยค านวณยอดเงินที่ต้องส่งสมทบกองทุน  ร้อยละสองจากเงินรายได้
ของเทศบาลค่ะ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอสอบถามผู้อ านวยการกองช่างว่ามีวิธีการค านวณแฟกเตอร์เอฟ  ในแต่ละ
โครงการอย่างไรครับ  ท าไมแต่ละโครงการค่าแฟกเตอร์เอฟจึงไม่เท่ากันครับ 

 
 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างครับ 
 
 



 
 
นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ค่าแฟกเตอร์เอฟนั้นจะมีวิธีการค านวณแบ่งแยกตามงาน  เช่น  งานอาคาร       
งานทาง  งานชลประทาน  งานลูกรัง  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
กรมบัญชีกลางครับ 

 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติ     

ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  โปรดยกมือครับ 

 
ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60   
 

เมื่ อที่ ประชุ มสภามีมติ รั บหลักการ ร่ า ง เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาค า             
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2560  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  
ล าดับต่อไปขอใหเ้ลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  

ข้อ  45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการ  แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า  ที่ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย           

ที่เก่ียวข้อง  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557       
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลนาค า คณะกรรมการ
แปรญัตติ ประกอบด้วย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
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  1. นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ    เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายวงสา  แก้วโบราณ    เป็นกรรมการ 
  3. นายอรุณ  นาหัวนิน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผมจึงขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้มีการ

คัดเลือกไว้เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557  
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  หรือมี
สมาชิกท่านใด  เห็นควรให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่  โปรดแสดงความคิดเห็น 

 
เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ   ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อคราวการประชุมสภา

เทศบาลต าบลนาค าครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 

 
ผมขอหารือและมีข้อ เสนอว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ              

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่  16  -  18  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. – 16.30 น.  วันละ  8  ชั่วโมง  จ านวน  3  วัน  ณ ห้องท างานคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลนาค า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 
มีมตเิห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่าง

วันที่  16  -  18  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
 

เรื่อง อ่ืน ๆ 
ผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุม  ในวันพฤหัสบดี  ที่  18  สิงหาคม  2559  จะมีพิธีลง

อุโบสถ  ณ  วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่  13  เทศบาลต าบลนาค าจะน าน้ าดื่มไปร่วมถวายท าบุญ  
จึงขอนัดหมายเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มาพร้อมกันที่เทศบาลต าบลนาค า  เวลา  10.00  น.  
และออกเดินทางพร้อมกันเพ่ือไปท าบุญที่วัดนะครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ชาวบ้านฝากผมมาขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารที่ได้ด าเนินการแก้ปัญหา
เรื่องร่องระบายน้ าที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาได้รวดเร็วทันใจครับ  เรื่องต่อมาคือขอฝาก     
ไปยังผู้เกี่ยวข้องช่วยก ากับดูแลปฏิบัติงานการบริการประชาชน  ของพนักงานประจ า
รถบรรทุกน้ า  และพนักงานจ้างกองช่างให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่านี้  
เนื่องจากผมเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วเกิดปัญหาอุปสรรคไม่ได้รับความสะดวกบ่อยครั้ง
ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมนายวิสิฐ  จันทะรี  ปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ประจ าและพนักงานจ้าง  ผมต้องขอโทษท่านสมาชิกแทนพนักงานจ้างในกรณีที่เกิดขึ้น  
หลังจากนี้ผมจะเรียกประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่น้องๆพนักงานให้เข้าใจใน
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานเราว่าต้องท างานเพื่อบริการประชาชน  และประชาชนต้อง
มาก่อนครับผม 



 
นายอาทิตย์  แสงกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
นายสมนึก  ชัยหัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑7 - 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ชาวบ้านเล้า  หมู่ที่  8  ฝากขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารที่ด าเนินการ
ซ่อมแซมถนนที่ขาดเพราะถูกน้ ากัดเซาะจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 3 - 4  สิงหาคม  ที่ผ่านมา
ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ชาวบ้านแจ้งร้องเรียนถนนบริเวณบ้านนางล าไย  ฟุ้งพิลา  ถูกรถเหยียบท่อแตก   
ท าให้เวลาเกิดฝนตกน้ าไม่สามารถไหลผ่านได้  เกิดน้ าขังได้รับความเดือดร้อนครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านในปีนี้วัดโนนทอง  หมู่ที่  4  บ้านหนองไหลจะจัดงานทอดเทียนระดับต าบลใน    
วันที่  9  กันยายน  2559  ผมขอสอบถามว่าเทศบาลต าบลนาค ามีงบประมาณที่สามารถ
น ามาใช้ในงานบุญประเพณีนี้หรือไม่ครับผม 

 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงครับ 
 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  สามารถใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ด าเนินการได้ค่ะ  โดยเทศบาลต าบลนาค าท าโครงการ
จัดบุญประเพณีร่วมกับทางวัด  โดยท่านสมาชิกสามารถประสานงานกับกองการศึกษาค่ะ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  กระผมนายสมนึก  ชัยหัส  ขอสอบถามเรื่องคลองกุดจอก  -  หนองปิง  ที่ผมแจ้ง
ในการประชุมคราวที่แล้วยังไม่มีใครออกไปดู  ผมขอสอบถามว่าติดขัดประการใดจึงยังไม่
ออกไปส ารวจ  ขอบคุณครับ 

 
ในวันประชุมคราวก่อน  หลังจากเลิกประชุมแล้ว  คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิก     

ได้นัดหมายออกไปส ารวจพื้นที่ท่ีท่านสท.ติ๊ก  และ  สท.สมนึก  แจ้งไว้ในที่ประชุม  ปรากฏว่า
ไปส ารวจได้แค่พ้ืนที่หมู่  1  ที่เดียวเนื่องจากหมดเวลาก่อน  และได้มีการนัดหมายกันว่า   
จะออกไปส ารวจพ้ืนที่ของท่านสท.สมนึกในวันถัดมา  แต่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถรวมตัว 
กันได้  จึงยังไม่ได้ออกไปส ารวจ  เอาเป็นว่าผมจะนัดหมายอีกครั้งและจะประสานท่าน    
สท.สมนึก  อีกครั้งนะครับ  ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุม
อีกไหมครับ  ถ้าหากไม่มี  ในวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว       
ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านรองปลัด  ผู้อ านวยการกอง
คลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

เวลา  ๑5.3๐ น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)   สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่   19   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา    ๑3.๐๐    น.    
ณ  ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

               ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ   รับรองเป็นเอกฉันท์                                                      . 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ประจ าปี  ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  ๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๙               
เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 
      (ลงชื่อ)         แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


