
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕60   

เมื่อวันอังคาร  ที่  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60  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 นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๕ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๖ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๗ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน 065 272 1216 
๘ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๙ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 

๑๐ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายประดิษฐ์  คลังกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
2. นายอุดม  เจริญศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 

 
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  จันทะร ี 089 422 6599 
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๘ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  รก.ผอ.กองคลัง ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
11 ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
12 นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ศรีแก้ว 063 048 9899 
13 นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
14 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
15 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการเปิดประชุมครับ 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2560   และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

1.  ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า       
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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       
สมัยแรก  ประจ าปี  2559  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2560  ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  
ก าหนด  30  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัยที่   3  ประจ าปี   2560  ตั้ งแต่วันที่   1  สิงหาคม            
พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  19     
เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบล
นาค า 

 
รับทราบ 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2560       
เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560 
    เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  
2560  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ
ตอนใดควรแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร 

 
ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  ครั้งที่ผ่านมา  โปรดยกมือครับ 

 



 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยที่  2  

ประจ าปี ๒๕60 เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท ์ (จ านวน  10  เสียง)  
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     

 
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
5.1  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมฉบับที ่ 1 
 

ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559 

ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 
ประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-

2564)  เพ่ิมเติมฉบับที่  1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2)        
พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว  แต่ปรากฏว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ที่ได้ประกาศไปแล้ว  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม 
2559  นั้น  ยังมีบางโครงการไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
ถูกต้องประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ  เทศบาลต าบลนาค าจึงได้ด าเนินการจัดท าแผน
เพ่ิมเติม  เพ่ือประกาศและบังคับใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย    
ที่ให้ไว้  ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในคราวประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับที่  1 
เมื่อวันอังคารที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  แล้ว  เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมฉบับที่  1  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป    
จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนมิถุนายน      
พ.ศ. 2560 ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 



 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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รับทราบ 
 

เรื่องเสนอใหม่ 
6.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  (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 

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า          

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  บัดนี้ถึงเวลาที่

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
ต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล   
นาค า  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  ได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้ 
1.   สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม  2560   
เทศบาลต าบลนาค ามีสถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จ านวน  12,675,051.25 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                     จ านวน  6,051,915.56   บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม         จ านวน  9,827,277.16 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย  
          จ านวน       1   โครงการ          รวม   1,300.00         บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
          จ านวน      0    โครงการ          รวม      0.00      บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง          จ านวน 7,131,997.53    บาท 
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2560  ณ  วนัที่  28  กรกฎาคม  2560 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น                   จ านวน  25,992,303.41 บาท   

      ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            จ านวน  117,031.15  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ    
      และค่าใบอนุญาต          จ านวน  26,596.80  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  164,347.32  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
      และการพาณิชย์    จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน  132,850.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              จ านวน        10,891,628.14  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน        14,659,850.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน                0.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน      26,898,872.73  บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง   จ านวน  9,713,474.36 บาท 
งบบุคลากร   จ านวน  7,065,886.40 บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  6,777,861.97 บาท 
งบลงทุน    จ านวน  1,694,750.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                       0.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน              1,646,900.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
              จ านวน   0.00   บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                              จ านวน      737,800.00  บาท 
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00  บาท 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลนาค า   
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

รายได้จัดเก็บเอง 
รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

   
หมวดภาษีอากร   166,584.45 140,000.00 170,080.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  25,527.60 20,112.00 30,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 191,566.63 150,000.00 200,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 188,554.76 190,000.00 190,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 4,320.00 0.00 0.00 

    รวมรายได้ที่จัดเก็บ 576,553.44 500,112.00 590,080.00 
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รายได้จัดเก็บเอง 
รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร 16,815,281.74 18,170,000.00 16,876,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,815,281.74 18,170,000.00 16,876,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,064,332.00 17,940,888.00 18,733,920.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,456,167.18 36,611,000.00 36,200,000.00 
 

  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 2,436,579.57 11,986,140.00 12,396,324.00 
งบบุคลากร 7,267,165.00 12,185,740.00 12,023,316.00 
งบด าเนินงาน 6,047,362.99  8,840,020.00  8,898,360.00 
งบลงทุน 1,416,000.00 1,584,200.00 1,276,000.00 
งบเงินอุดหนุน 1,026,600.00 2,014,900.00 1,606,000.00 
รวมรายจ่ายจางบประมาณ 18,193,707.56 36,611,000.00 36,200,000.00 

รวม 18,193,707.56 36,611,000.00 36,200,000.00 
   

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ของเทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,087,212 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,611,640 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 5,475,304 
แผนงานสาธารณสุข 55,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 453,600 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,604,920 
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ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,087,212 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,611,640 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 5,475,304 
แผนงานสาธารณสุข 55,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 453,600 
แผนงานเคหะและชุมชน 1,604,920 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    65,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 150,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,276,00 
แผนงานการเกษตร 25,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
งานงบกลาง 12,396,324 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 36,200,000 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

         งาน 
      งบ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 7,643,772 305,640 1,329,300 9,278,712 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,019,132 305,640 1,329,300 6,654,072 
งบด าเนินงาน 2,161,500 394,600 1,252,400 3,808,500 
  ค่าตอบแทน 264,000 36,000 168,000 468,000 
  ค่าใช้สอย 1,447,500 358,600 535,600 2,341,500 
  ค่าวัสดุ 450,500 0 160,000 610,000 
  ค่าสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000 

รวม 9,805,272 700,240 2,581,700 13,087,212 
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    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 323,640 0 323,640 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 323,640 0 323,640 
งบด าเนินงาน 1,263,000 25,000 1,288,000 
  ค่าตอบแทน 66,000 0 66,000 
  ค่าใช้สอย 1,042,000 25,000 1,067,000 
  ค่าวัสดุ 155,000 0 155,000 

รวม 1,586,640 25,000 1,611,640 
 

    แผนงานการศึกษา 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 678,504 947,940 1,626,444 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 678,504 947,940 1,626,444 
งบด าเนินงาน 317,800 1,965,060 2,282,860 
  ค่าตอบแทน  51,000 0  51,000 
  ค่าใช้สอย 196,800 1,002,200 1,199,000 
  ค่าวัสดุ 70,000   962,860 1,032,860 
งบเงินอุดหนุน 0 1,566,000 1,566,000 
  เงินอุดหนุน 0 1,566,000 1,566,000 

รวม   996,304 4,479,000 5,475,304 
 

    แผนงานสาธารณสุข 
         งาน 

      งบ 
งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
  ค่าใช้สอย 20,000 20,000 
  ค่าวัสดุ 10,000 10,000 
งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 
เงินอุดหนุน 25,000 25,000 

รวม 55,000 55,000 
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    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

         งาน 
      งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม 

งบด าเนินงาน 453,600 453,600 
  ค่าใช้สอย 453,600 453,600 

รวม 453,600 453,600 
 

    แผนงานเคหะและชุมชน 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 794,520 0 794,520 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 794,520 0 794,520 
งบด าเนินงาน   805,400  5,000   810,400 
  ค่าตอบแทน  88,600 0  88,600 
  ค่าใช้สอย 481,000  5,000 486,800 
  ค่าวัสดุ 235,000 0 235,000 

รวม 1,599,920  5,000 1,604,920 
 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         งาน 

      งบ 
งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 55,000 55,000 
  ค่าใช้สอย 55,000 55,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 
  เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม  65,000  65,000 
 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         งาน 

      งบ 
งานกีฬา 

และนันทนาการ 
งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน  55,000  90,000 145,000 
  ค่าใช้สอย  55,000  90,000 145,000 
งบเงินอุดหนุน 0   5,000   5,000 
  เงินอุดหนุน 0   5,000   5,000 

รวม  55,000  95,000 150,000 
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    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         งาน 
      งบ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน 1,276,000 1,276,000 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,276,000 1,276,000 

รวม 1,276,000 1,276,000 
 

    แผนงานการเกษตร 
         งาน 

      งบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบด าเนินงาน 25,000 25,000 
  ค่าใช้สอย 20,000 20,000 
  ค่าวัสดุ  5,000  5,000 

รวม 25,000 25,000 
 

    แผนงานงบกลาง 
         งาน 

      งบ งบกลาง รวม 

งบกลาง 12,396,324 12,396,324 
  งบกลาง 12,396,324 12,396,324 

รวม 12,396,324 12,396,324 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  36,200,000  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร       รวม  170,080   บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน    34,000   บาท 
 ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  131,080   บาท  
 ภาษีป้าย      จ านวน      5,000   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม    30,000   บาท 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน    30,000   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  200,000   บาท 
 ดอกเบี้ย       จ านวน  200,000   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม  190,000   บาท 
 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน   60,000   บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จ านวน   130,000   บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม      16,876,000   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน         8,200,000   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน         3,350,000   บาท 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  154,000   บาท 
 ภาษีสุรา       จ านวน        1,390,000   บาท  
 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน        2,970,000   บาท  
 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน             70,000   บาท  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน           302,000   บาท  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน    จ านวน           440,000   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม      18,733,920   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
 ถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน        18,733,920   บาท 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการตั้งรับไว้  8,000,000  บาท 
2. เบี้ยผู้พิการ  ตั้งรับไว้  จ านวน  1,708,800  บาท  ในอัตราคนละ 800  บาทต่อเดือน  จ านวน  178  
คน             โดยค านวณตั้งรับไว้  12  เดือน  (178 x 800 x  12  =  1,708,800  บาท  และปรากฏ
ในแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561  -  2564)  หน้าที่  98  ข้อ  2 
3.  เบี้ยผู้สูงอายุ  ตั้งรับไว้  7,902,000  บาท  เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ  จ านวน  989  คน  โดยค านวณตั้งรับไว้  
12  เดือน  และปรากฏในแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561  -  2564)  หน้าที่  99  ข้อ  3 
4.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลนาค า  3  คน  ตั้งรับไว้จ านวน  
674,340  บาท 
5.  เงินเดือนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  คน  ตั้งรับไว้จ านวน  225,600  บาท 
โดยค านวณตั้งรับไว้ไม่เกิน  12  เดือน  อัตราเดือนละ   9,400  บาทต่อคน 
6.  ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  คน  ตั้งรับไว้จ านวน   13,680  บาท 

  (เงินเดือน + เงินเพ่ิม x 5%) (9,400 + 2,000 = 11,400  บาท) 
 11,400  x  2  คน  x  12  =  273,600  x  5%  =  13,680  บาท 

7.  เงินสนับสนุนส าหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก  ตั้งรับไว้จ านวน  161,500  บาท 
8.  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างจ านวน  2  คน  ตั้งรับไว้จ านวน  48,000  บาท 
(2,000 x 12 x 2 = 48,000  บาท) 
 

ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แยกตามแผนงานต่างๆ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างงบประมาณที่ท่านประธานสภาฯได้น าส่งให้กับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 
 



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

- ๑๒ - 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้น าเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  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.2561  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้ เรามาเริ่มด าเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระที่  6  ข้อ  6.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  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  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ ว่าราชการ
จังหวัดทราบ  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือ
แจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่
สองและวาระท่ีสามตามล าดับ 

 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    

นาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  วาระที่ 1  (ขั้นรับ
หลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร  หรือจะมีการ
อภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 



 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

- ๑๓ - 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  กระผมนายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน  ผมมีข้อสงสัยเรื่องการตั้งงบประมาณดังนี้ครับ 
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ปี  2560  และปี  2561   
2.  เงินเดือนฝ่ายประจ า 
3.  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
5.  การอุดหนุนประเพณีถ้ าพระค าเม็ก  และบุญประเพณีโนนสาวเอ้  ปีงบประมาณ  

2561  ท าไม่มีการอุดหนุนครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมไม่เข้าใจเรื่องค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเช่นกันครับ  ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง
กรุณาชี้แจงด้วย  ขอบคุณครับผม 

 
ผมขอชี้แจงเรื่องของการตั้งงบประมาณในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

นั้นเป็นการตั้งงบประมาณในภาพรวมของแต่ละส่วนราชการส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตลอดทั้งปีงบประมาณ  ครับผม   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ผมขอ

อธิบายเรื่องการขึ้นเงินเดือนของฝ่ายประจ า  เป็นการตั้งงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  ส่วนค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ในปี  2560        
และ  2561  ตั้งไว้จ านวนเท่ากัน  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวนั้นตั้งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น น้ าดื่ม  แก้ว  ช้อน  ถ้วย  น้ ายาล้างจาน  น้ ายาล้างห้องน้ า  
ผงซักฟอก  เป็นต้น 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ผมสงสัย

เรื่องการตั้งงบประมาณสามสิบกว่าล้าน  เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ถือว่าเยอะกว่ามาก  
แต่ท าไมงบพัฒนายังคงเท่าเดิมครับ 

 
ผมขอชี้แจงว่าการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ  2561  นี้เป็นการตั้งงบประมาณ

ที่รวมเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ถูกระบุไว้ เข้าไปด้วย  เช่น  
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก  จึงท าให้ยอดเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติสูงขึ้น  ซึ่งความเป็นจริงแล้วเงินที่เราสามารถน ามาใช้พัฒนานั้นยังคงเป็น
จ านวนเงินเท่าเดิม  ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านถึงเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญซึ่งจะเก่ียวโยงกับโครงการที่จะพัฒนาในพ้ืนที่  ที่จะน ามาบรรจุไว้ใน
เทศบัญญัต ิ ดังนั้นเมื่อมีการประชุมประชาคมขอให้ทุกท่านเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง 

 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติ     

ที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่ า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบ รับหลักการ            
ร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  โปรดยกมือครับ 

 
 



 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 

- ๑๔ – 
ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  รับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61   
 

เมื่ อที่ ประชุ มสภามีมติ รั บหลักการ ร่ า ง เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาค า             
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  
ล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  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           

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

  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 

 
ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม ่
 
 
 



 
มตทิี่ประชุม 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
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เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ   ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อคราวการประชุมสภา

เทศบาลต าบลนาค าครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61 

 
ผมขอหารือและมีข้อเสนอว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ

คณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่  16  -  18  สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. 
– 16.30 น.  วันละ  8  ชั่วโมง  จ านวน  3  วัน  ณ ห้องท างานคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลนาค า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 
ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 
มีมตเิห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่าง

วันที่  16  -  18  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
 

เรื่อง อ่ืน ๆ 
7.๑  การด าเนินกิจการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเทศบาลต าบล  

นาค า 
ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงผลการด าเนินงานกิจการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคาร

ขยะเทศบาลต าบลนาค า  เชิญครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมวิสิฐ  จันทะรี  ปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ขอรายงานผลการด าเนินกิจการ
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเทศบาลต าบลนาค า  ดังนี้ 

ตามที่เทศบาลต าบลนาค าได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารขยะโดยได้เริ่ มด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ธนาคารได้ออกรับฝากขยะจ านวน  2  ครั้ง  ได้แก่เดือนมิถุนายน 
2560  และเดือนกรกฎาคม  2560  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

เดือนมิถุนายน  ออกรับฝากขยะวันที่  8 , 12 , 20  มิถุนายน  2560  ผลการ   
รับฝากขยะได้ยอดรับฝากธนาคารจ านวน  19,669.50 บาท  มีปริมาณขยะจ านวน 
11,518.10  กิโลกรัม  จ านวนสมาชิกเดือน  มิถุนายน  จ านวน  505  ครัวเรือน  มาฝาก
ขยะเข้าธนาคาร  367  ครัวเรือน  ยอดเงินที่ธนาคารเอาขยะที่ฝากไปขายเป็นจ านวนเงิน 
27,978  บาท  โดยแบ่งแยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1) น าเข้าธนาคาร  19,669.50  บาท 
2) ค่าตอบแทนพนักงาน  10  คน ๆ  ละ  300  บาท  เป็นเงนิ  3,000  บาท  
3) ค่าตอบแทนพนักงาน  6  คน ๆ  ละ  200  บาท  เป็นเงิน  1,200  บาท 
4) ค่าไข่แลกขยะเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกมาฝากขยะ จ านวน 30  แผง ๆ ละ 

84  บาท เป็นเงิน  2,520  บาท  
5) ค่าถุงมือปฏิบัติหน้าที่  300  บาท  
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน  1,288.50  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน 27,978 บาท 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 16 – 

 
เดือนกรกฎาคม  ออกรับฝากขยะวันที่  17,25,31  กรกฎาคม  2560  ผลการ

รับฝากขยะได้ยอดรับฝากธนาคารเป็นจ านวน 24 ,215.50 บาท มีปริมาณขยะ 
13,414.95  กิโลกรัม  จ านวนสมาชิกเดือนกรกฎาคมจ านวน  592  ครัวเรือนมาฝากขยะ
จ านวน  426  ครัวเรือน  ยอดเงินที่ธนาคารน าขยะไปขายเป็นเงินจ านวน 30,413.50 
บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1) น าเข้าธนาคาร 24,215.50 บาท 
2) ค่าตอบแทนพนักงาน 12 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
3) ค่าลังเปล่าใส่ขวด เป็นเงิน 450 บาท 
4) ค่าอาหาร เป็นเงิน 1,000 บาท  
5) ค่าเชือกมัดท้ายรถ เป็นเงิน 450 บาท  
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 698 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิน 30,413.50 บาท 

หมู่ท่ี บ้าน 
จ านวน(ครัวเรือน) 

ยอดรับซื้อ 
เดือน กรกฎาคม 2560 

ปริมาณขยะ เป็นเงิน 
สมาชิก มาขาย (ก.ก.) คิดเป็น (บาท) คิดเป็น 

1 นาค า 72 53 2,233.10 16.64% 3,751.25 15.49% 
2 โนนราศรี 51 35 1,315.70 9.80% 2,328.05 9.61% 
3 กุดกระหนวน 61 43 824.05 6.14% 2,162.25 8.92% 
4 หนองไหล 66 42 1,117.40 8.32% 1,606.75 6.63% 
5 ห้วยค าน้อย 16 8 202.80 1.51% 560.15 2.31% 
6 พระพุทธบาท 9 8 306.40 2.28% 408.50 1.68% 
7 สัมพันธ์ 48 39 1,363.30 10.06% 2,313.50 9.55% 
8 เล้า 54 48 1,258.20 9.37% 2,299 9.49% 
9 หนองขาม 65 51 1,880.70 14.01% 3,381.55 13.96% 

10 หนองแวง 29 16 390.30 2.90% 675.10 2.78% 
11 ทานตะวัน 33 30 905.30 6.74% 1,743.25 7.19% 
12 นาค าน้อย 45 29 776.40 5.78% 1,586.50 6.55% 
13 หนองแวงใหม่ 43 24 841.30 6.27% 1,399.50 5.77% 

รวม 592 426 13,414.95 100 24,215.35 100 

 
 
 

หมู่ท่ี บ้าน 
จ านวน(ครัวเรือน) 

ยอดรับซื้อ 
เดือน มิถุนายน 2560 

ปริมาณขยะ เป็นเงิน 
สมาชิก มาขาย (ก.ก.) คิดเป็น (บาท) คิดเป็น 

1 นาค า 60 40 1,576 13.68% 2,437.00 12.38% 
2 โนนราศรี 52 34 743.4 6.45% 1,195.10 6.07% 
3 กุดกระหนวน 56 47 1,388.6 12.05% 1,890.00 9.60% 
4 หนองไหล 63 52 1,852 16.07% 2,507.00 12.74% 
5 ห้วยค าน้อย 16 8 349.7 3.03% 1,281.00 6.51% 
6 พระพุทธบาท 8 8 224 1.94% 346.20 1.76% 
7 สัมพันธ์ 41 30 789.50 6.85% 1,362 6.92% 
8 เล้า 43 31 1,015 8.81% 1,645.25 8.36% 
9 หนองขาม 44 31 1,178.5 10.23% 3,363.25 17.09% 

10 หนองแวง 25 18 465.5 4.04% 598.75 3.04% 
11 ทานตะวัน 24 17 374.5 3.25% 667.50 3.39% 
12 นาค าน้อย 41 28 966.4 8.39% 1,247.20 6.34% 
13 หนองแวงใหม่ 32 23 595 5.16% 1,129.25 5.74% 

รวม 505 367 11,518.1 100% 19,669.50 100% 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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และผมขอประชาสัมพันธ์  การออกรับซื้อขยะเดือนสิงหาคม  ดังนี้ 
วันพฤหัสบดี  ที่  17  สิงหาคม  2560  หมู่ที่  1  และหมู่ท่ี  12 
วันอังคาร  ที่  22  สิงหาคม  2560  หมู่ที่  8  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5  และหมู่ท่ี  6 
วันพฤหัสบดี  ที่  24  สิงหาคม  2560  หมู่ที่  9 
วันจันทร์  ที่  28  สิงหาคม  2560  หมูที่  7  หมู่ที่  2  และหมู่ท่ี  4 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องเงินฌาปนกิจธนาคารขยะของต าบลบ้านดงเมื่อมีสมาชิก
เสียชีวิตจะได้รับเงิน  20,000  บาท  แต่ของเราได้รับ  10,000  บาท  อยากทราบว่าท า
ไม่ถึงได้น้อยครับ 

 
ผมขอเรียนว่าเนื่องจากสมาชิกของต าบลนาค ามีน้อยกว่าต าบลบ้านดง  ดังนั้นเงินตั้ง

ต้นของเราจึงน้อยกว่า  แต่ถ้าหากครบหนึ่งปีแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กองทุนก็สามารถท าได้ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมงานฌาปนกิจศพนายน้อย  นาหัวนิล  
ในวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  วัดโนนทอง  หมู่ที่  4  บ้านหนองไหล   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านผมขอฝากเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลางขอให้แก้ไขเรื่องของการเก็บกุญแจรถยนต์    
ซึ่งบางครั้งกุญแจติดไปกับพนักงานขับรถยนต์ซึ่งท าให้เสียเวลารอนะครับ 

 
ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าหาก

ไม่มี  ในวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า   คณะผู้ บริหาร  ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน              
ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองช่าง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลา
อันสมควรแล้ว 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  ๒๕60  เมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕60  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่   18   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60    เวลา    09.๐๐    น.    
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต 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   มีมติมีมต ิ      รับรองเป็นเอกฉันท์                                            .   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ประจ าปี  ๒๕60   เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  ๒๕60  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕60               
เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60  
 
 
 
      (ลงชื่อ)         แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


