
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘   

เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

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

 
 



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓ ไพรทูล  สีกอกมาตย์  
๑๓ นายสวัสดิ์  จันทร์โสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ สวัสดิ์  จันทร์โสม  
๑๔ นางสาวอัญชลี  สุริฉาย พนักงานจ้างเหมา อัญชลี สุริฉาย  
๑๕ นายถนัด  ดีสร้อย นักพัฒนาชุมชน ถนัด  ดีสร้อย  
๑๖ นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
๑๗ นางสาวลักขณา  หงส์วรรณา พนักงานจ้างเหมา ลักขณา  หงส์วรรณา  
๑๘ สิบเอกสุรินทร์  แสนแก้ว พนักงานจ้างเหมา สุรินทร์  แสนแก้ว  
๑๙ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อภิญญา  ศรีแก้ว  
๒๐ นางสาวชลธิชา  ยาตาแสง พนักงานจ้างเหมา ชลธิชา  ยาตาแสง  
๒๑ นายสมพงษ์  เกาะสมบัติ พนักงานจ้างเหมา สมพงษ์  เกาะสมบัติ  
๒๒ นางสาวอริยา  มะลัยกอง นักวิชาการเงินและบัญชี อริยา  มะลัยกอง  
๒๓ นางสาวจริยา  มหาหิงส์ พนักงานจ้างเหมา จริยา  มหาหิงส์  
๒๔ นายอ านาจ  สิงห์ค า พนักงานจ้างเหมา อ านาจ  สิงห์ค า  
๒๕ นางสาวสุดารัตน์  สุรขัน พนักงานจ้างเหมา สุดารัตน์  สุรขัน  
๒๖ นายถาวร  รังคะวงศ์ พนักงานจ้างเหมา ถาวร  รังคะวงศ์  
๒๗ นางทัศนีย์  ไชยหานาม พนักงานจ้างเหมา ทัศนีย์  ไชยหานาม  
๒๘ นายพิชิต  ไชยหานาม นักการภารโรง พิชิต  ไชยหานาม  

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 

 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

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

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘   

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า    สมัยสามัญ สมัยที่    ๔/๒๕๕๗  เมื่อ
วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่      ๑/๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘   ก าหนด  ๒๘  วัน  



 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
ดังนั้นประธานสภา เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย
สามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  จึงประกาศ
มาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕    เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ นายแหวน  ลุ
นพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า   

และอนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาล  แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  ขอเชิญครับ 
 

๒.  เรื่อง  การรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและผู้น าท้องถิ่นดีเด่น 
เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรอง

นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เรื่องท่ีผมจะแจ้งให้ทราบมี
ดังนี้ครับ ในวันที่  ๒๕ –  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ท่านนายกท่านรองฯนิพนธ์  แสนแก้ว  
กระผม  และเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านจะเดินทางไปรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นและผู้น าท้อง ถิ่นดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ด้านการบริหารการเงินและการคลัง  ณ  
หอประชุมกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  โดยรั บมอบจากท่านองคมนตรี  พลอากาศเอก ชลิต  
พุกผาสุก   

๓. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่ลงพ้ืนที่ปฏิบัติและประสานงานกลุ่มภาคประชาชน 
ส านักงานคณะกรรมการเ สริมสร้างความส มานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม    

ได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน  ยุวชนอุดมศึกษาสมานฉันท์  ระหว่างวันที่  ๒๔ – 
๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมวารี  วัลเล่ย์  โดยกลุ่มเปูาหมายคือเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงยุติธรรม  เจ้าหน้าที่จากยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่  ๑ – 
๒   ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โดยในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  กระทรวงยุติธรรมจะพาน้องๆ   เยาวชน  ประมาณ  
๖๐  คน  มาเยี่ยมชมศูนย์ ยุติธรรม ชุมชน ต าบลนาค า   และเยี่ยมชมเทศบาลต าบลนาค า   
ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และท่านนายก  ได้คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายประมาณ  ๕๐  คน  
มาคอยต้อนรับและให้ข้อมูลแกค่ณะศึกษาดูงาน โดยมีท่านรองฯสมหมาย  ท่านประธานสภา
ฯ  และท่านรองปลัดฯ  คอยต้อนรับและเป็นผู้ประสานงานในวันนั้น 

๔.  เรื่อง  แนะน าเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลนาค า  ได้รับโอนย้าย  หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองช่าง   โดยเดินทางมารับราชการตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘           
คือ  คุณยุทธนา  ไทยประเสริฐ  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลนาม่อง   อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร   ซึ่งขณะนี้ไปติดต่องานอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภออุบลรัตน์  หากเข้ามาแล้วจะให้มา
แนะน าตัวต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ  ขออนุญาตเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ                                            
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔/๒๕๕๗   
เม่ือวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ครับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ตามท่ีท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้น าส่งให้ทุกท่าน
และได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่า นใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่  
ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 

 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยท่ี   ๔/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ .ศ. ๒๕๕๗  ด้วยคะแนน  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล ) 
 
เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
 ไม่มี  

                                       
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.  รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เรียนเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังรายงานสถานะการเงินของเรา  ณ  ปัจจุบันครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนาค า   หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุ มทุกท่าน  ขออนุญาต
รายงานสถานะการเงินการคลัง  ของเทศบาลต าบลนาค า  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘  
ดังนี้ 

รายรับ  ๙,๑๓๐,๙๔๑.๙๕  (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบ
ห้าสตางค์) 

รายจ่าย  ๗,๘๒๔,๕๖๙.๕๖  (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าบาท
ห้าสิบหกสตางค)์  แยกเป็น 

งบกลาง  ๑,๓๔๖,๖๘๖.๑๕  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกบาท
สิบห้าสตางค์) 

เงินเดือนฝุายการเมือง   ๘๗๔,๘๘๐.๐๐  (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
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เงินเดือนฝุายประจ า  ๑,๓๔๒ ,๐๑๒ .๐๐  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสิบสอง

บาทถ้วน) 
ค่าตอบแทน  ๑๒๕,๕๙๑.๐๐  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
ค่าใช้สอย  ๑,๔๓๐,๗๔๖.๖๕ (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบห้า

สตางค)์ 
ค่าวัสดุ  ๒๖๘,๑๖๒.๐๐  (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
ค่าสาธารณูปโภค   ๑๑๐,๙๑๑.๒๑  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ด

สตางค)์ 
เงินอุดหนุน  ๘๒๕,๓๖๐.๐๐  (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ค่าครุภัณฑ์  ๓๓๙,๓๙๒.๕๕  (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิ บสองบาทห้า

สิบห้าสตางค์) 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑๑๗,๔๐๐.๐๐  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ลูกหนี้เงินยืมและเงินงบประมาณ  ๕๐,๘๔๐.๐๐  (ห้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
รายจ่ายอื่น  ๙๙๒,๕๘๘.๐๐  (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ครับ นั่นคือ สถานะท้ังราย รับ –  รายจ่าย   ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘          
ของเทศบาลต าบลนาค าของเรานะครับ  ขอขอบคุณกองคลังที่ได้รายงานให้ทราบ 

 
รับทราบ 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   

 

เชิญฝุายบริหารได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 
กราบเรียนท่านประธาน ฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  

ท่านปลัด  และท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง  ๒  หมู่บ้าน           
ในระเบียบวาระที่  ๖  ผมจะได้อธิบายหลักการและเหตุผลในการ ขอความเห็นชอบกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  เทศบาลต าบลนาค าได้มีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลไปครั้ง
หนึ่งแล้ว  และได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่ เนื่องจากสถานะการเงิน
การคลังในปัจจุบันนั้นคิดว่า งบประมาณท่ีอุดหนุน เข้ามาจะไม่เพียงพอ  และไม่เป็นไปตาม
ประมาณการที่คาดหมายไว้  ในการที่จะน างบประมาณมาพัฒนา พ้ืนที่  เทศบาลต าบลนาค า
ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 
จึงได้มีการเสนอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  มาลงทุนในส่วนที่จ าเป็นโดยมี

รายละเอียด  ดังนี้   
๖.๑.๑ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล)  ราคาตั้งไว้  

๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี  มีคอนโซลหลังคนขับ    
ปูพ้ืน  และกรุผนังโดยรอบ  แยกท่ีนั่ง 
  (๒)  เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
  (๓)  มีพนักพิงสามารถปรับเอน  นอนได้หลายระดับ 
  (๔)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ฟิล์มกรองแสง  และพ่นกันสนิม 

๖.๑.๒  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา  ราคาตั้งไว้  
๕๒๓ ,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์           
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี 
   (๑)  มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  ๑  ตัน 
   (๒)  เป็นรถช่วงยาว 
   (๓)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
   (๔)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

๖.๑.๓  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล )  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ     
ราคาตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ    ปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (๑)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
  (๒)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔  ประต ู
  (๓)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (๔)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

๖ .๑ .๔  โครงการจัดซื้อรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ )  ราคาตั้งไว้  
๙๕๐ ,๐๐๐  บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (๑)  เครื่องยนต์ดีเซล  ๔  สูบ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า   
                                        ๒,๔๐๐  ซีซี.  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
   (๒)  ประตูมีด้านหลัง  ปิด – เปิด  ส าหรับยกเตียงผู้ปุวย                 
                                        เข้า – ออก 
   (๓)  มีตู้เก็บท่อ  บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า  ๒  ท่อ  ที่แขวนน้ าเกลือ 
   (๔)  ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
   (๕)  มีวิทยุคมนาคม  VHF/FM  ๒๕  วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว 
ปลัดเทศบาล 
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  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 

(๑)  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเข็น  ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
(๓) เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว 
(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(๕) ชุดปูองกันกระดูกคอเคลื่อน 
(๖) ชุดเฝือกลม 
(๗) ชุดให้ออกซิเจน  แบบ  Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
(๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(๙) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวยชนิดพับเก็บได้ 

๖.๑.๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนราศี หมู่ที่ ๒ 
งบประมาณ  ๒๙๖ ,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน   
ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร ยาว ๑๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง     
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอน กรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร )    
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  ๑ ปูาย  

๖.๑.๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่  ๙  
งบประมาณ  ๒๙๖,๗๐๐  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )ปริมาณงาน     
ผิวจราจร  กว้าง  ๕  เมตร ย าว ๑๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง     
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ) 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  ๑ ปูาย  

๖.๑.๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่ ๑๐  
งบประมาณ  ๘๘๐ ,๗๐๐  บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  ปริมาณงาน         
ผิวจราจร   กว้าง  ๕  เมตร ยาว ๓๐๐  เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง    
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ) 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ ๑ ปูาย        

๖.๑.๘  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า  
งบประมาณ  ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  ขนาดกว้าง  ๑๘.๐๐  
เมตร  ยาว  ๒๘.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามต ามแบบแปลนที่กองช่าง  เทศบาลต าบล นาค า
ก าหนด   

รวมทั้งหมด จ านวน ๘ โครงการ  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๗๘,๑๐๐.-บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาในระเบียบวาระที่  ๖  ญัตติเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  ๖.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   ประจ าปี  ๒๕๕๘   
รวมวงเงินที่ขอกูท้ั้งสิ้น  ๗,๕๗๘,๑๐๐.-บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน)  จ านวน  ๘  โครงการ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
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แยกเป็นโครงการในหมวดครุภัณฑ์  โครงการก่อสร้างถนน คสล .  และโครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ระหว่างก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดย ส านักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  และนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ส าหรับหลักเกณฑ์การกู้เงิน
นั้นจะต้องมีเงินฝากสมทบทุนกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล        โดยเทศบาลของเรา
เริ่มส่งเงินฝากสมทบมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๔  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ  ร้อยละ  
๓  ต่อปี  ระยะเวลาช าระหนี้ไม่เกิน  ๑๐  ปี  วงเงินการให้กู้  กู้ได้    ไม่เกิน  ๑๐  เท่าของ
เงินฝากสมทบทุนที่มีอยู่ กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  ล้านบาท  ให้
ท าสัญญากู้เงินภายใน  ๖  เดือน  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ  ท าสัญญา   กู้เงินแล้วให้รับเงินกู้
ภายใน  ๑  ปีนับจากวันท าสัญญา  การพิจารณาฐานะการคลังจาก     งบพัฒนาเฉลี่ย  ๓  ปี
ย้อนหลัง  งบพัฒนาไม่เกินปีละ  ๑๐  ล้านบาท  ยอดช าระหนี้ต่อปี    ไม่เกิน  ๖๐%  ของงบ
พัฒนา   

หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  จะต้องมี
วาระการด ารงต าแหน่ง คงเหลือไม่น้อยกว่า  ๓  เดือน  นับจากวันที่เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลได้รับหนังสือการขอกู้จากจังหวัด  เอกสารประกอบการขอกู้เงิน   

๑. หนังสือให้ความเห็นชอบให้กู้เงินจากจังหวัด 
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๓. โครงการที่ขอกู้เงิน 
๔. แบบแสดงฐานะการคลังย้อนหลัง  ๓  ปี 
๕. แบบฟอร์มการขอกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
๖. แบบแปลนโครงการที่จะขอกู้  พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
๗. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีประสงค์จะซื้อ (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์) 
๘. แผนผังแสดงแนวเขตพร้อมระบุสถานที่ท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจน 
๙. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการ 
    ก่อสร้าง 
๑๐. ราคาซื้อขายที่ดินข้างเคียง 
๑๑. เอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการขอกู้เงิน 
หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยการ

แจ้งผ่านจังหวัด  และอ าเภอมาให้เทศบาลทราบ  เทศบาลต าบลนาค า  ก็จะด าเนินการจัดหา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น  และ
ท าเรื่องเบิกขอเบิกเงินกับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  และท าสัญญาเงินกู้ต่อไป 
ผมขออนุญาตเรียนเสนอในหลักการให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 

ขอบคุณท่านปลัดครับ ขณะนี้เวลา ๑๒ .๐๐ น . เราก็ได้ ด าเนินการ ประชุมมา
พอสมควรแล้ว ผมขอพักการประชุม เพ่ือรับประทานอาหาร   และอภิปรายใน ญัตติเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในหัวข้อ  ๖.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    
ต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.  



 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายประดิษฐ์  คลังกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.ส านักปลัด 
 
 

- ๙ - 
 
 
ครับจา กการประชุมในช่วงเช้าที่ผ่านมา  ท่านนายก และท่านปลัดได้น าเสนอ

รายละเอียดกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือน ามาใช้ในกิจการของเทศบาลไปแล้วนั้น  
ในช่วงบ่ายนี้ผมจะ ขอให้ทางสมาชิกของเราอภิปราย เป็นข้อๆ    ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก    
ยกมืออภิปรายครับ  เรียนเชิญท่านสท.ประดิษฐ์  ครับ 

 

เรียนท่านประธาน ฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมอยากให้
อภิปรายเป็นภาพรวมนะครับ  กระผม เองมีทั้งเห็นด้วยและ ไม่เห็นด้วยกับบางโครงการ   
โครงการที่เห็นดีด้วย  เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ส่วนที่ไม่เห็นดีด้วย  เช่น  เรื่องจัดซื้อรถยนต์   ผมมีความเห็น ว่าชุมชน ของเรานั้น          
ได้รับผลประโยชน์กับเราหรือไม่  ถ้าเรากู้เงินมาพัฒนาเรื่องปากท้องของชาวบ้าน   หรือ
ก่อสร้างถนนหนทาง จะดีกว่าหรือไม่   และในการกู้เงินครั้งนี้นั้นไม่มีการกู้มาเพ่ือพัฒนาพื้น ที่
เขต  ๑  เลยครับ  ขอบคุณครับ 

 

ครับ ขอบคุณท่านประดิษฐ์  คลังกลาง  ที่แนะน าว่าอยากให้อภิปรายเป็นภาพรวม  
ครับต่อไปเรียนเชิญท่านอุดม  เจริญศรี  ครับ 

 

เรียนท่านประธานฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแสดงความ
คิดเห็นดังนี้ครับ  กระผมเห็นด้วยเรื่ องการกู้เงิน  แต่ผมอยากเสนอว่า โครงการที่จะกู้มานนั้น
อยากจะ ให้มีโครงการ แก้ปัญหาเรื่องบริหา รจัดการน้ า  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญเพ่ือ พัฒนา        
ให้พ่ีน้องอยู่ดีมีสุข  มากกว่าครับ  ขอบคุณครับ 

 

ขอบคุณท่าน สท .อุดม  ครับ   กระผมอยากให้ทุกท่านอภิปรายในส่วนทั้งที่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย อภิปรายออกมาให้ที่ประชุมรับทราบในส่วนความคิดเห็นของท่านได้เลยครับ  
ท่านต่อไป  เชิญท่านวงสา  ครับ 

 

กราบเรียนท่านประธาน ฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้ใหญ่บ้าน       
ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา  และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ  ในเอกสารที่ปรากฏนั้น       
มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในบางโครงการ  ผมตั้งข้อสังเกต  ในข้อ ๖.๑.๔  โครงการจัดซื้อ
รถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน  ในมุมมองของผมนั้นมองว่าเรามีรถอยู่แล้ว  อยากให้เปลี่ยน    
เป็นโครงกา รซ่อมแซมหรือซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในต าบลนาค า  จะเป็นประโยชน์         
กับชุมชนของเรา 
 

เรียนท่านประธานฯ  ท่านรองประธานฯ  ท่านสมาชิกสภา  ท่านปลัด  หัวหน้าส่วน
ราชการ  และท่านผู้น าหมู่บ้าน  ตามท่ีท่านสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกต  โครงการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน  เดิมเรามีรถกู้ชีพคันสีแดงไว้ส าหรับบริการประชาชนอยู่นั้น มีคุณลักษณะ
และหลักเกณฑ์ไม่ตรงตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายประดิษฐ์  คลังกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 

- ๑๐ - 
ซึ่งถ้าเราไม่จัดหารถคันใหม่มาทดแทนรถคันนี้   ทางส่วนราชการของกระทรวง

สาธารณสุขก็จะแจ้งให้เราหยุดใช้รถ  ต่อไปจะไม่สามารถใช้ ในภารกิจบริการประชาชน ได้  
ทางส านักปลัด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการบริการประชาชนในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่ เสนอต่อผู้บริหาร   
แทนคันเก่าท่ีจะหยุดใช้ไปเนื่องจากไม่ตรงกับมาตรฐาน  ซึ่งรถคันนี้เป็นการน าไปใช้งาน
บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาค าและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยตรง  เงินรายได้ของเราส่วน
หนึ่งมาจากการให้บริการประชาชนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ดิฉันจึงอยากให้ท่านสมาชิก
ทบทวนอีกครั้งหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติโครงการนี้ค่ะ  หากไม่ได้รับอนุมัติรถของเราก็จะถูก
แจ้งให้หยุดใช้   ซึ่งรถคันเดิมนั้นเราก็สามารถน ามาดัดแปลงเพ่ือใช้ในงานราชการอย่างอ่ืนได้
อีกค่ะ  จึงขอน าเรียนเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 

ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด ที่กรุณาชี้แจงในรายละเอียด   ทราบว่ารถกู้ชีพที่เรามี
อยู่นั้นผิดต้ังแต่สีรถแล้ว  และอุปกรณ์การกู้ชีพภายในรถนั้นก็มีไม่ครบ ตรงตามมาตรฐาน   จึง
เป็นเรื่องที่ขอให้สภา ฯ  ของเราได้พิจารณ าไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ถ้าหากว่าเราไม่มี
ภายในปีนี้  เราก็คงจะถูกห้ามใช้รถคันนี้แล้ว  ส่วนรถคันเก่าเราก็น าไปใช้งานอย่างอ่ืนก็ได้
ครับ  ต่อไปเรียนเชิญท่านปลัดครับ 

 

ครับผมขอเสริมในหัวข้อ  ๖.๑.๔  โครงการจัดซื้อรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน  ขอย้อน
ไปถึงท่ีมาของ โครงการบริการรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลต าบลนาค าเราเริ่ม ต้นในปี  ๒๕๕๒  
โดยที่มา นั้นเป็นช่วงเริ่มต้นการ ส่งมอบภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในระดับ
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจาก ก่อนที่จะมี รถกู้ชีพกู้ภัย ของอปท .  รถกู้ชีพ
ของโรงพยาบาลแต่ละอ าเภอ  มีไม่เพียงพอให้บริการ ประชาชนทุก หมู่บ้าน   การก าหนด
คุณสมบัติของต่างๆ ของรถ  จึงยังไม่ละเอียดเท่าปัจจุบันนี้  เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เค้าเห็น
ว่ารถกู้ชีพฉุกเฉินที่เทศบาลต าบลนาค ามีนั้น  ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้กู้ชีพในโครงการนี้แล้ว         
ถ้าหากเราจะท าภารกิจนี้ต่อเราจะต้องจัดหารถกู้ชีพคันใหม่  ซึ่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้
อนุโลมให้ใช้มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จนต้องจัดหาใหม่  จึงเป็นสาเหตุที่มาของหัวข้อ  ๖.๑.๔  
โครงการจัดซื้อรถยนต์รถพยาบาลฉุกเฉิน   
 

ขอบคุณครับผม  ต่อไปเรียนเชิญท่านประดิษฐ์ครับ 
 
 

กระผมอยากขอเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อรถตู้เป็นโครงการที่กู้มาเพ่ือพัฒนาพื้นที่
ในเขต  ๑  ได้หรือไม่ ครับผม 

 

ขอบคุณครับผม  ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกครับ 
 



 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

- ๑๑ - 
ขอบคุณท่านประธานฯครับ  ผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ  กรณีท่านประดิษฐ์   

ได้ปรึกษาหารือว่าขอเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อรถตู้เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่นั้น  ส าหรับ    
การจัดซื้อรถตู้นั้น  เนื่องจากเทศบาลต าบลนาค ามีนโยบายว่าอยากจะมีรถตู้สักคัน  เพื่อใช้                                               
ส าหรับกิจการของเทศบาล   อาทิเช่น  มีการอบรม  หรือเดินทางไปราชการต่างจังหวัด    
นอกเขตพ้ืนที่ ในการเดินทางไปหลายๆคน แบบหมู่คณะ  ไม่ว่าจะเป็น สมาชิก  เจ้าหน้าที่  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เราสามารถไปได้หมด  และจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการ
เดินทางไปราชการได้มากขึ้น  จะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่ าน้ ามันเท่านั้น  ผมจึงอยากให้          
ท่านประดิษฐ์พิจารณาโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งครับผม  ส าหรับข้อสังเกตที่ท่านสท .อุดม        
ได้สอบถามเรื่องปัญหาการบริหารจัดการน้ านั้น และการแก้ไขปัญ หาพ้ืนหาต่างๆที่ท่าน       
ได้อภิปรายมา  โครงการดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในเทศบัญญัติและอยู่ระหว่างด าเนินการ      
แก้ไขปัญหา  ผมเองได้ติดต่อประสานงบประมาณยังหน่วยงานต่างๆ  เนื่องจากงบประมาณ
ของเรามีไม่เพียงพอ  โครงการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่มี
งบประมาณ  เราจึงจ าเป็นต้องกู้โดยเสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติ  โครงการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉินนั้นเริ่มแรกผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะเห็นว่ามีอยู่แล้ว  แต่เมื่อได้ทราบเหตุผลความจ าเป็น
แล้ว  ผมจึงเข้าใจและอยากขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านเข้าใจและโปรดพิจารณาขอบคุณครับ 
 

ขอบคุณท่านนายกที่ได้กรุณาชี้แจงรายละเอียดนะครับ  ท่านต่อไปเรียนเชิญ         
ท่านวงสา  ครับ 

 

กราบเรียนท่านประธานฯ  ผมว่าในประเด็นที่หารือในวันนี้ทุกโครงการเป็นสิ่งจ าเป็น
ทั้งสิ้น  ผมขอเสนอให้ท่านประธานขอมติต่อที่ประชุมเลยครับผม   เพ่ือจะได้พิจารณาญัตติ
ต่อไป 

 

เชิญท่านอรุณ  ครับผม 
 
 

กราบเรียนท่านประธานฯ  ท่านนายก  ท่านผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และ
ท่านผู้น าที่เข้ามาร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้  ผมนายอรุณ  นาหัวนิน  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต  ๑  ผมเห็นด้วยกับท่านวงสา  ว่าทุกโครงการนั้นมีความส าคัญกับเทศบาลเราทั้งสิ้น    
ในเรื่องการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินนั้นกระผมเคยคัดค้านในสมัยที่เ ป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จนได้ใช้บริการด้วยตนเอง  จึงเห็นด้วย  ถ้าหากว่ารถเก่าเกินไปและไม่ได้มาตรฐานคง
เกิดผลเสียมากว่าผลดี  ผมจึงอยากจะขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาโครงการนี้เนื่องจาก   
มีความจ าเป็น  เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเอง เราจึงจ าเป็นต้องกู้ เพ่ือน ามา
พัฒนาเทศบาลของเรา  ขอบคุณมากครับ 

 

มีท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย
เพ่ิมเติมแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ๖.๑
เรื่อง  ขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   



 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า  กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลรวมทั้งหมด 

จ านวน  ๘  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๕๗๘ ,๑๐๐ .-บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืน
แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )  ด้วยคะแนนเสียง จ านวน  ๑๐  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  
๑  เสียง  (นายประดิษฐ์  คลังกลาง )  งดออกเสียงจ านวน   ๑  เสียง  (ประธานสภา
เทศบาล) 

 
๖.๒  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เรียนเชิญท่านนายก  ครับ 
ขอบคุณท่านประธานฯ  ในระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ๖.๒ เรื่อง  

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘        
มีรายละเอียดที่จะขอโอนงบประมาณ  ๔  โครงการ  ดังนี้   

รายการที่  ๑  โครงการจัดซื้อไมค์ลอย  ตั้งไว้  ๙,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ไมค์ลอย  ส าหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จ านวน  ๑  ชุด  รายละเอียดการ
โอน  หัวหน้าส านักปลัดจะได้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

รายการที่  ๒  โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ขนาด   ๑๕  ปอนด์  ตั้งไว้  
๓๖ ,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด  ๑๕  ปอนด์  
จ านวน  ๒๐  ถัง  ราคาถังละ  ๑,๘๐๐  บาท  ก าหนดตามราคาท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

รายการที่  ๓  โครงการจัด ซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา   (อัตโนมัติ )  พร้อมถังครบ
ชุดติดตั้ง  ตั้งไว้  ๑๑,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา   (อัตโนมัติ )  
พร้อมถังครบชุดติดตั้ง  จ านวน  ๑  เครื่อง   ซึ่งปั๊มน้ าห้องน้ าของเทศบาลของเราช ารุด     
เราไม่มีงบประมาณ  จึงขอตั้งงบประมาณจัดซื้อใหม ่

รายการที่  ๔  โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟงานบุญประเพณีเทศบาลต าบลนาค า  
ตั้งไว้  ๘๐ ,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟงานบุญประเพณีเทศบาล   
ต าบลนาค า  กว้างเฉลี่ย  ๓  เมตร  สูง  ๑๔  เมตร  เป็นโครงการที่โอนมาจากโครงการ     
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่   

รายละเอียดต่างๆ  ขอเชิญให้ท่านปลัดได้อธิบายต่อไป  เชิญครับ 
ขอบคุณท่านนายกครับ  รายการโอนงบประมาณนี้เป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย

เพ่ือการลงทุน  ทั้งหมด  ๔  รายการ  ดังที่ท่านนายกได้เสนอต่อที่ประชุมไปนั้น  ในรายกา ร
ที่  ๔  โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟงานบุญประเพณีเทศบาลต าบลนาค า   โอนมาจาก
รายการที่ตั้งไว้ในกองการศึกษา  รายการ  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  
๓๖๕,๐๐๐  บาท  ส าหรับการจัดงานบุญบั้งไฟนั้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ของฐานจุด  แต่เราขอความอนุเ คราะห์เสาไฟฟูาไปยังการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอน้ าพอง
แล้ว  ไม่สามารถอนุเคราะห์มาให้เราได้  เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การขยายเขตไฟฟูา       



 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว 
ปลัดเทศบาล 
 

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
แตข่้อเท็จจริงเราจะน ามาท าฐานจุดบั้งไฟ  เราจึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้ งไฟ จ านวนหนึ่ง   มาจัดท าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟ       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ  

เรียนท่านประธานฯ  ที่เคารพ  กระผมอยากทราบว่างบประมาณท่ีเราจะโอนนั้น   
จะไปกระทบกับเงินอุดหนุนงานบุญประเพณีบั้งไฟ  หมู่บ้านละ  ๕,๐๐๐  บาทหรือไม่ครับ 

 

เรียนท่านประธานฯ  ส าหรับหมู่บ้านละ  ๕,๐๐๐ บาทนั้น  ยังคงเหมือนเดิม  ในการ
ท าบุญประเพณีบุญบั้งไฟล้านในอ าเภออุบลรัตน์  เราได้ไปขอจดทะเบียนกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  โดยมี  อบต .บ้านดง  เป็นแห่งแรก  และเทศบาลต าบลนาค า  เป็นแห่ง    
ที่สอง  ว่าเป็นบุญประเพณีบั้งไฟล้านประจ าต าบล  ส าหรับในปี  ๒๕๕๘  นี้  จะใช้หมู่  ๙  
หมู่  ๑๐  หมู่  ๑๓  เป็นหมู่บ้านน าร่องในการจัดบุญประเพณีครับ 

 

เรียนเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้น าเสนอรายละเอียดค าขอโอนงบประมาณ    
เรียนเชิญครับ 

 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชน ที่เคาร พทุกท่าน   ข้าพเจ้า นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน  
ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           
ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดค าขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๘  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   จ านวน  ๔  โครงการ  เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น  ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  แยกเป็น 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ปรากฏในแผนงาน   บริหารงาน
ทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน  หมวด   ครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐ )   ประเภท 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  รายการ  โครงการจัดซื้อไมค์ลอยส าหรับใช้ในห้องประชุมเทศบาล
ต าบลนาค า   ตั้งไว้  ๙,๐๐๐.-บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมค์ลอยส าหรับใช้ในห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาค า จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๙,๐๐๐.-บาท  ก าหนด ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) หน้าที่ ๑๔๐ ข้อ ๓  โอนลดจาก   
แผนงาน สังคมสงเคราะห์   งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน   
หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน   รายการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่ วไป    เป็นเงิน ๙,๐๐๐.-บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน- )  งบประมาณ
คงเหลือ  ๗๔,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๔ - 
๒. ส านักปลัดเทศบาล  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   ปรากฏในแผนงาน   การรักษา

ความสงบภายใน    งาน ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     งบลงทุน     ห มวด  
ครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการ   โครงการจัดซื้อ
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์  ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จ านวน ๒๐ ถัง  ราคาถังละ ๑,๘๐๐ .-บาท 
ก าหนดราค าตามท้องตลาดปัจจุบันเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
 (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) หน้าที่ ๑๔๐ ข้อ ๓ โอนลดจาก แผนงาน สังคมสงเคราะห์           
งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคร าะห์  งบด าเนินงาน   หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   รายการ 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป    เป็นเงิน ๓๖ ,๐๐๐ .-บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน- ) งบประมาณคงเหลือ  
๓๘,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

๓. ส านักปลัดเทศบาล  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   ปรากฏในแผนงาน   บริหารงาน
ทั่วไป  งาน บริหารทั่วไป   งบลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐ )  ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร    รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ไฟฟูา (อัตโนมัติ)  พร้อม
ถังครบชุดติดตั้ง จ านวน ๑ เครื่องตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
มอเตอร์ไฟฟูา (อัตโนมัติ )  พร้อมถังครบชุดติดตั้ง จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๑๑ ,๐๐๐ .-บาท ก าหนดราคาตาม ท้องตลาดปัจจุบัน  เนื่องจากไม่ได้ก า หนดราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๐) หน้าที่ ๑๔๐ ข้อ ๓  โอน
ลดจาก   แผนงาน สังคมสงเคราะห์   งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งบ
ด าเนินงาน   หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน   รายการ โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป    เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.-
บาท  งบประมาณคงเหลือ  ๒๗,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)  

๔.กองการศึกษา   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   ปรากฏในแผนงาน   การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ    งาน  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น     งบลงทุน     หมวด  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐ ) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ
โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟงานบุญประเพณีเทศบาลต าบลนาค า กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร สูง 
๑๔ เมตร ตั้งไว้ ๘๐ ,๐๐๐ .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟงานบุญประเพณี
เทศบาลต าบลนาค า กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร สูง ๑๔ เมตร  ตั้ งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  โอนลดจาก กองการศึกษา  แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งาน  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน   
หมวด ค่าใช้สอย  



 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓ 
 
 
 

นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

- ๑๕ - 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ 
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นเงิน   ๘๐ ,๐๐๐ .-บาท   (-แปดหมื่นบาทถ้วน- )  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน     ๒๘๕,๐๐๐.- บาท  (-สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน- )  
รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน- )    จึง
เรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดนะครับ  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  ดังนั้นผมในนาม
ประธาน  จะ ขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ๖.๒  เรื่อง  
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘        
ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับผม    
 

เห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลนาค า  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  จ านวน  ๔  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  ๑๓๖,๐๐๐  บาท
(หนึ่งแสนสามหม่ืนห กพันบาทถ้วน  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  ๑๐  เสียง   ไม่เห็นชอบ
จ านวน  ๑  เสียง   (นายประดิษฐ์  คลังกลาง )  งดออกเสียงจ านวน  ๑  เสียง  
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

   

ท่านปลัดได้แจ้งให้ทราบว่า  ได้รับโอนย้าย  หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง  โดยเดินทางมารับราชการตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เนื่องจาก
เมื่อเช้านี้ท่านติดภารกิจ  ขณะนี้ท่านได้อยู่ในที่ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง
ได้แนะน าตัวครับ   

 

สวัสดีครับ  ผมนายยุทธนา  ไทยประเสริฐ  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอ
กุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ครับผม 

 

ในนามสภาเทศบาลต าบลนาค า  ขอยินดีต้อนรับท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วยความ
ยินดียิ่งครับ  มีท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบอีกหรือไม่ครับ  ทางผู้ใหญ่บ้านเชิญครับ 

 

ขอบพระคุณครับ  จากการที่กระผมได้นั่งรับฟังและสังเกตการณ์มาโดยรวมแล้วขอ
สรุปว่าดี  มีเรื่ องที่บรรจุอยู่ในวาระการประชุมที่เห็นว่าเกี่ยวข้องอยู่เรื่องหนึ่งคือ  ประเพณี
บุญบั้งไฟ  จึงอยากเรียนว่าอยากให้ทางเทศบาลท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านในต าบลนาค า     
มาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการจัดงานในครั้งนี้  ขอบคุณครับ 

 

ผมอยากแจ้งให้ทราบเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง  อาจเกิดอัคคีภัยได้  จึงอยากให้ทุก
ท่านเฝูาระวัง  ทั้งท่านสมาชิก  และท่านผู้น าฝุายปกครองนะครับ  หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น  
สามารถแจ้งเทศบาลต าบลนาค า  หรือเข้ามายืมถังดับเพลิงได้เลยนะครับ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 

- ๑๖ - 
ถังดับเพลิงเราจะมีไว้ประจ า ตามจุดต่างๆ  ภายในส านักงานเทศบาล  ท่านสามารถมา
น าไปใช้ได้ในเวลาจ าเป็นฉุกเฉินนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนชี้แจ้ง   โครงการพัฒนาใน
ส่วนของหมู่บ้าน ที่ไม่ได้ มีในโครงการที่จะ ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลมาด าเนินการ  
คือ  หมู่  ๑,๔,๕,๖,๗,๘  นั้น  มีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  พ .ศ. ๒๕๕๘  
และอยู่ระหว่างด าเนินการ  ปีนี้เราได้งบประมาณในการสนับสนุนท าโครงการหลายโครงการ
เช่น  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการก่อสร้างประปาบ้านหนองแวงหมู่  
๑๓  โครงการขุดลอกคลองหนองปิง  โครงการขุดลอกหนองบึง – โนนราศี  โครงการขุดลอก
ล าห้วยคุมมุมตลอดท้ังสาย  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหมู่  ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่  
เชื่อม   บ้านหนองคู  ต าบลสะอาด  โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  โครงการส ารวจแหล่างน้ าบาดาลในหมู่บ้าน ต่างๆ  ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ า  ใน
ส่วนของกระผมมีเท่านี้  ขอบคุณครับ 

 

ต่อไปเรียนเชิญทางส านักปลัดครับ 
 
 

ขอบคุณค่ะ  ตามท่ีดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนท่านปลัด   เรื่องโครงการ
ฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาน้ ากินน้ าใช้ที่ยั่งยืน  กลุ่มเปูาหมายคือท่านปลัด  คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล  สรุปได้ว่าอ าเภอจะท าโครงการแก้ไขปัญหาน้ ากินน้ าใช้ให้กับ ต าบล
ต่างๆ  ซึ่งในต าบลของเรานั้น  จะขุดสระชุมชน  ๗  ชุมชน  เสนอให้อ าเภอพิจารณา  ชุมชน
แรกก็คือหมู่ที่  ๑  บริเวณสระสาธารณะของหมู่บ้านประมาณ   ๔๑  ไร่  ชุมชนที่  ๒  คือหมู่
ที่  ๒  โนนราศี   จะมีบริเวณบ่อน้ าสาธารณะที่กว้างที่สุดประมาณ  ๗๐  ไร่  ชุมชนที่สาม  
คือชุมชนหมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  สระน้ าหนองโนซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงการชลประทาน
ที่ท าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง  และเทศบาลต าบลโคกสูง  ชุมชนหมู่ที่  ๗  
บ้านสัมพันธ์  จะมีบ่อน้ าสาธารณะหนองปิง  ชุมชนหมู่ที่  ๑๑  เสนอขอขุดสระน้ าสาธารณะ
ของหมู่บ้าน  และ  หมู่ที่  ๙  หนองขามจะเสนอขุดเพ่ิมอีก  จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

 

ครับผม  เชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้สึกดีใจที่เราก าลังจะได้รับการสนับสนุนแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ า  ต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองนิพนธ์  ครับ 

 

ขอบคุณท่านประธานฯ  ผมต้องขอขอบคุณทางสภาเทศบาลต าบลนาค าในวันนี้       
ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  และให้ความเห็นชอบอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เนื่องจากว่า    
มีความส าคัญและจ าเป็นทั้งสิ้น  และขอแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก
ให้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมเสนองบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณา
การ  ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้รับค าแนะน า   
จากท่านนายกให้เสนอของบประมาณสนับ สนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน         
ให้กับชาวบ้าน   



 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๗ - 
และขอแจ้งให้ทราบว่าประชุม ส่วนราชการสัญจรในเดือนหน้านั้น  ทางเทศบาล      

จะเป็นเจ้าภาพ  ส าหรับผมมีเรื่อท่ีจะเสนอเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 
 
 
วันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด   ท่าน

รองปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  และท่านผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ    

 
เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

  
 

        (ลงชื่อ)      สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 

                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓  ฉบับ
นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    ๒๗   เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๘     เวลา     ๑๐.๐๐    น. ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

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

               ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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


