
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕61   

เมื่อวันศุกร์  ที่  3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา  09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 

 
 
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 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลต าบลนาค า สานุคุณ นวนประโคน 098 145 6469 
๗ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๘ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
11 นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
12 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม  
13 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
14 นางอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ฤทธิยา  
15 นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
16 นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์ นิติกร บัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์  

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 062 164 0161 
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 นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
9 นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน 061 ๑29 4380 

10 นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๑1 นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
12 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 
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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 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอ
เชิญครับ 

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2561   และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

1. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจ าปี  2561  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลนาค า  สมัยสามัญ     
สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  ๒๕61  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  
ก าหนด  ๓๐  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัยที่   3  ประจ าปี   ๒๕61  ตั้ งแต่วันที่   ๑  สิงหาคม            
พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

2.  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  28  กรกฎาคม  2561 

 
รับทราบ 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2561       
เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561 
    เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  30  เมษายน  
2561  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ
ตอนใดควรแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร   

 
ไม่มี 
 
 



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

ประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  ครั้งที่ผ่านมา        โปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยที่  2  

ประจ าปี ๒๕61 เม่ือวันที่  30  เมษายน  2561  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  (จ านวน 
12   เสียง)  
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     
 

เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  (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.  2562  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 
เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  บัดนี้ถึงเวลาที่

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
ต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล   
นาค า  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  ได้ทราบ
ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้ 
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1.   สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม  2561   
เทศบาลต าบลนาค ามีสถานะการเงิน ดังนี้  
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จ านวน  19,058,399.91 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                     จ านวน  6,324,962.80   บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม         จ านวน  10,913,959.58 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
          จ านวน      0    โครงการ          รวม      0.00      บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง          จ านวน 6,431,401.22    บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2561  ณ  วนัที่  25  กรกฎาคม  2561 
(1) รายรับจริง                             จ านวน  30,802,038.11 บาท   

      ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            จ านวน  156,816.15  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม   ค่าปรับ    
      และค่าใบอนุญาต          จ านวน  24,340.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
      และการพาณิชย์    จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน           0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              จ านวน        13,118,407.96  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน        17,502,474.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน       991,500.00  บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน      26,245,780.96  บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง   จ านวน  10,435,643.96 บาท 
งบบุคลากร   จ านวน  7,164,368.00 บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  5,779,069.00 บาท 
งบลงทุน    จ านวน  1,292,700.00          บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน                          0.00         บาท 
งบเงินอุดหนุน              1,574,000.00         บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
              จ านวน      991,500.00        บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                              จ านวน      2,987,000.00       บาท 
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  0.00         บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลนาค า   

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

รายได้จัดเก็บเอง 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

หมวดภาษีอากร   155,868.10 170,080.00 159,700.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  27,348.00 30,000.00 25,800.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 181,018.91 200,000.00 180,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 132,450.00 190,000.00 130,000.00 

    รวมรายได้ที่จัดเก็บ 496,685.01 590,080.00 495,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 17,886,893.18 16,876,000.00 18,052,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

17,886,893.18 16,876,000.00 18,052,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,921,273.00 18,733,920.00 19,527,402.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,921,273.00 18,733,920.00 19,527,402.00 

รวม 35,304,851.19 36,200,000.00 38,074,902.00 
  
 

  ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 11,324,494.36 12,396,324.00 13,307,728.00 
งบบุคลากร 8,557,836.40 12,023,316.00 12,903,640.00 
งบด าเนินงาน 8,436,326.46  8,898,360.00  8,570,834.00 
งบลงทุน 1,694,750.00 1,276,000.00 1,071,700.00 
งบเงินอุดหนุน 1,651,900.00 1,606,000.00 2,221,000.00 
รวมรายจ่ายจางบประมาณ 31,665,307.22 36,200,000.00 38,074,902.00 

รวม 31,665,307.22 36,200,000.00 38,074,902.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         งาน 

      งบ 
งานบริหาร

ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 7,576,320 311,640 1,463,460 9,351,420 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,951,680 311,640 1,463,460 6,726,780 
งบด าเนินงาน 2,548,200 176,000 1,107,800 3,832,000 
  ค่าตอบแทน 370,000 36,000 166,000 572,000 
  ค่าใช้สอย 1,870,400 120,000 462,800 2,453,200 
  ค่าวัสดุ 307,800 20,000  90,000 417,800 
  ค่าสาธารณูปโภค 0 0 389,000 389,000 
งบลงทุน 17,000 40,000 140,000 197,000 
  ค่าครุภัณฑ์ 17,000 40,000 140,000 197,000 

รวม 10,141,520 527,640 2,711,260 13,380,420 
 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 339,360 0 339,360 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 339,360 0 339,360 
งบด าเนินงาน 116,000 1,022,000 1,138,000 
  ค่าตอบแทน 66,000 10,000 76,000 
  ค่าใช้สอย 40,000   922,000  962 ,000 
  ค่าวัสดุ 10,000 90,000 100,000 
งบเงินอุดหนุน    
  เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 

รวม 455,360 1,052,000 1,507,360 
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    แผนงานการศึกษา 

         งาน 
      งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 793,080 1,082,160 1,875,240 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 793,080 1,082,160 1,875,240 
งบด าเนินงาน 292,800 1,695,734 1,988,534 
  ค่าตอบแทน  46,000 0  46,000 
  ค่าใช้สอย 196,800   805,360 1,002,160 
  ค่าวัสดุ 50,000   890,374   940,374 
งบเงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000 
  เงินอุดหนุน 0 1,536,000 1,536,000 

รวม 1,085,880 4,313,894 5,399,774 
 

    แผนงานสาธารณสุข 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 107,620 0 107,620 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 107,620 0 107,620 
งบด าเนินงาน 20,000 50,000 70,000 
  ค่าใช้สอย 15,000 40,000 55,000 
  ค่าวัสดุ 5,000 10,000 15,000 
งบเงินอุดหนุน 0 550,000 550,000 
เงินอุดหนุน 0 550,000 550,000 

รวม 127,620 600,000 727,620 
 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         งาน 

      งบ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

งบด าเนินงาน 240,000 240,000 
  ค่าใช้สอย 240,000 240,000 

รวม 240,000 240,000 
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    แผนงานเคหะและชุมชน 

         งาน 
      งบ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งานก าจัดขยะมูล

ฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 850,680 0 0 850,680 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 850,680 0 0 850,680 
งบด าเนินงาน   495,900 416,40 30,000   942,300 
  ค่าตอบแทน 110,600 0 0 100,600 
  ค่าใช้สอย 238,400 266,400 30,000 534,800 
  ค่าวัสดุ 146,900 150,000 0 296,900 
งบลงทุน 45,100 0 0 45,100 
  ค่าครุภัณฑ์ 45,100 0 0 45,100 

รวม 1,391,680 416,400 30,000 1,838,080 
 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         งาน 

      งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุน 

ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร 379,320 0 379,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 379,320 0 379,320 
งบด าเนินงาน 70,0000 60,000 130,000 
  ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000 
  ค่าใช้สอย 40,000 60,000 100,000 
  ค่าวัสดุ 20,000 0 20,0000 
งบลงทุน 12,300 0 12,3000 
  ค่าครุภัณฑ์ 12,300 0 12,3000 
งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
  เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 

รวม 461,620 120,000 581,620 
 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         งาน 

      งบ 
งานกีฬา 

และนันทนาการ 
งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน  60,000 100,000 160,000 
  ค่าใช้สอย  60,000 100,000 160,000 
งบเงินอุดหนุน 0    45,000  45,000 
  เงินอุดหนุน 0  45,000  45,000 

รวม  60,000 145,000 205,000 
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    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         งาน 

      งบ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน   817,300   817,300 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   817,300   817,300 

รวม   817,300   817,300 
 

    แผนงานการเกษตร 
         งาน 

      งบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบด าเนินงาน 70,000 70,000 
  ค่าใช้สอย 70,000 70,000 

รวม 70,000 70,000 
 

    แผนงานงบกลาง 
         งาน 

      งบ งบกลาง รวม 

งบกลาง 13,307,728 13,307,728 
  งบกลาง 13,307,728 13,307,728 

รวม 13,307,728 13,307,728 
 

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  38,074,902  บาท  แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร       รวม  159,700   บาท 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     จ านวน    25,500   บาท 
 ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  130,000   บาท  
 ภาษีป้าย      จ านวน      4,200   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม    25,800   บาท 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน      2,000   บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จ านวน      1,600   บาท 
 ค่าธรรมเนียมปิด  โปรย  ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว 
 เพ่ือการโฆษณา      จ านวน         200   บาท 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์   จ านวน      1,000   บาท 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ     จ านวน      1,000   บาท 
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 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
 ต่อสุขภาพ      จ านวน      20,000   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  180,000   บาท 
 ดอกเบี้ย       จ านวน  180,000   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม  130,000   บาท 
 ค่าขายแบบแปลน     จ านวน   80,000   บาท 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     จ านวน    50,000   บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม      18,052,000   บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   จ านวน  250,000   บาท 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ   จ านวน         8,800,000   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน         3,350,000   บาท 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  130,000   บาท 
 ภาษีสุรา       จ านวน        1,392,000   บาท  
 ภาษีสรรพสามิต      จ านวน        3,300,000   บาท  
 ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน             30,000   บาท  
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จ านวน           250,000   บาท  
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน    จ านวน           550,000   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      รวม      18,733,920   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ 
 ถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน        19,527,402   บาท 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป  ประมาณการตั้งรับไว้  5,000,000  บาท 
2. เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (เบี้ยพิการ)      
ในอัตราคนละ 800  บาทต่อเดือน  จ านวน  193  คน  โดยค านวณตั้งรับไว้  12  เดือน  (193 x 800 x  
12  =  1,852,800  บาท  ตั้งรับไว้  จ านวน  1,852,800  บาท  และปรากฏในแผนพัฒนา  4  ปี  
(พ.ศ.2561  -  2564)  หน้าที่  98  ข้อ  2 
3.  เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (เบี้ยเอดส์)  
จ านวน  5  คน  อัตราคนละ  500  บาทต่อเดือน  (500 x 12 x 5 = 30,000  บาท)  โดยค านวณตั้งรับ
ไว้  12  เดือน  และปรากฏในแผนพัฒนา  4  ปี  (พ.ศ.2561  -  2564)  หน้าที่  98  ข้อ  1 
4.  เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  (เบี้ยผู้สูงอายุ)  เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ  จ านวน  
1,032  คน  โดยค านวณตั้งรับไว้  12  เดือน  ตั้งรับไว้  8,118,000  บาท  และปรากฏในแผนพัฒนา     
4  ปี  (พ.ศ.2561  -  2564)  หน้าที่  99  ข้อ  3 
5.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลนาค า  3  อัตรา  ตั้งรับไว้
จ านวน  780,000  บาท 
6.  เงินเดือนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งรับไว้จ านวน  254,160  บาท  โดยค านวณ

ตั้งรับไว้ไม่เกิน  12  เดือน  อัตราเดือนละ  10,590  บาท  (10,590 x 12 x 2 = 254,160 บาท) 
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7.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างจ านวน  2  คน  (2,000 x12 x 2 = 48,000  บาท)  ตั้งรับไว้จ านวน  

48,000  บาท 
8.  ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  2  คน  ตั้งรับไว้จ านวน   15,108  บาท 

  (เงินเดือน + เงินเพ่ิม x 5 %) (10,590 + 2,000 = 12,590  บาท/คน) 
 (12,590  x  2  คน  x  12  =  302,160  บาท) 
 โดยค านวณตั้งจ่ายร้อยละ  5  ของค่าจ้างของผู้ประกันตน  (302,160 x 5 % = 15,108  บาท) 

9.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.นาค า  (ค่าจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว)  (หัวละ  1,700 x 65 = 110,500 บาท)  ตั้งรับไว้จ านวน  110,500  บาท 

10.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ค่าหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย  (3-5  ปี)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กอายุช่วง  3-5  ปี  มีจ านวน  32  คน 

 -   ค่าหนังสือ  200 x 32 = 6,400  บาท 
 -   ค่าอุปกรณ์การเรียน  200 x 32 = 6,400  บาท 
 -   ค่าเครื่องแบบนักเรียน  300 x 32 = 9,600  บาท 
 -   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  430 x 32 = 13,760  บาท 

 ตั้งรับไว้จ านวน  36,160  บาท 
 11.  เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
จ านวน  1,300  ตัว  ตัวละ  6  บาท  (1,300 x 6 = 7,800  บาท)  ตั้งรับไว้จ านวน  7,800  บาท 

12.  เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี    จ านวน  1,300  ตัว  ตัวละ  
30  บาท  ตั้งรับไว้จ านวน  40,000  บาท     

13.  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทต.นาค า  จ านวน  65  คน  จ านวน  245  วัน  อัตราคน
ละ  20  บาท  (65 x 20 x 245 = 318,500 บาท)    ตั้งรับไว้จ านวน  318,500  บาท   

14.  ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม  (นม)  โรงเรียน  เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.  เขต  4  ขอนแก่น)  ในเขตเทศบาลต าบลนาค า  ระดับเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่  1 – 6   กรมจัดสรรให้  จ านวน  260  วัน  (จ านวน  52  สัปดาห์ ๆ  ละ  5  วัน  
เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)  อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวนนักเรียน  384  คน  (260 วัน  x 384 คน x 7.37 
บาท/คน = 735,820.80  บาท )  ตั้งรับไว้จ านวน  735,821  บาท   

15.  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า  จ านวน  260  วัน  จ านวนนักเรียน  65  คน  อัตราคนละ  7.37  
บาท  คน  (260 วัน  x 65 คน x 7.37 บาท/คน = 124,553  บาท )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/
ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่  84  
ข้อ  3  ตั้งรับไว้จ านวน  124,553  บาท   

16.  อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  เขต  4  ขอนแก่น  
จ านวน  3  โรงเรียน  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  เขต  4  
ขอนแก่น  จ านวน  3  โรงเรียน  ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน  (โรงเรียน)  ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล  และ
เด็ก  ป.1 – ป.6 กรมจัดสรรให้จ านวน  200 วัน  อัตราคนละ  20  จ านวน  384  คน  (200 x 20 x 384 = 
1,536,000  บาท)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่  179  ข้อ  2  ตั้งรับไว้จ านวน 1,536,000  บาท   



- ๑๒ - 
17.  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เพ่ืออุดหนุน

หมู่บ้านละ  20,000  บาท  จ านวน  13  หมู่บ้าน  เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ตั้งรับไว้จ านวน  520,000  บาท   
 

ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แยกตามแผนงานต่างๆ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างงบประมาณที่ท่านประธานสภาฯได้น าส่งให้กับท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้น าเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  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.2562  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้ เรามาเริ่มด าเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระที่  5  ข้อ  5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  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
แจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ   



 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
ส.อ.สานุคุณ นวนประโคน 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ส.อ.สานุคุณ นวนประโคน 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 
 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่ง     
ให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสามตามล าดับ 

 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา  ได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล    

นาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วาระที่ 1  (ขั้นรับ
หลักการ)  ว่าควรจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร  หรือจะมีการ
อภิปรายก่อนที่จะรับหลักการดังกล่าว  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  กระผมนายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน  ผมมีข้อสงสัยร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  หน้าที่  19  ข้อที่  17  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านละ  
20,000  บาท  จ านวน  13  หมู่บ้าน  เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ตั้งรับไว้จ านวน  520,000  
บาท  ข้อความที่ระบุว่าหมู่บ้าน  ที่ถูกต้องควรเป็นค าว่าชุมชน  หรือไม่ครับ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงว่าเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนจัดท าเอกสาร  พิมพ์ผิดพลาด  ซึ่งในการ
จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2562  ครั้งนี้           
มีรายละเอียดประกอบค่อนข้างมาก  จึงขอเรียนแจ้งปรับแก้ไขข้อความจากข้อความเดิม  
“หมู่บ้าน”  แก้ไขเป็นค าว่า  “ชุมชน”  ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมมี

ความเห็นว่าหลักการและเหตุผลในการตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกัน  เช่น  การตั้งงบกลาง  
จ านวน  13  ล้านบาทนั้นน้อยไปเพราะน าไปจ าแนกเป็นรายจ่ายหลายรายการ  ไม่เพียงพอ
ต่อการน าไปใช้พัฒนาชุมชนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด  26  ชุมชน  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แจง
ด้วยครับ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  หลักเกณฑ์

การตั้งงบกลางนั้นรายละเอียดจะอยู่ที่หน้า  53  และ  54  ประกอบกับหน้าที่  137         
มีรายการตั้งไว้  ดังนี้ 

1.  ค่าช าระหนี้เงินต้น 
2.  ค่าช าระดอกเบี้ย 
3.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
4.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
5.  เบี้ยยังชีพคนพิการ 
6.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
7.  ส ารองจ่าย  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ส.อ.สานุคุณ นวนประโคน 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๔ – 
 
8.  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
      -  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
      -  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบล

นาค า 
9.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) 
ซึ่งตามระเบียบหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ  ต้องตั้งไว้ในหมวดงบกลางครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ถ้าเป็นไปได้

ผมอยากจะให้ตั้งงบประมาณงบกลางไว้ช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินให้มาก ๆ  
  

เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมี
ข้อสังเกตว่าเงินอุดหนุนเกี่ยวกับบุญประเพณีบั้งไฟหายไป  ไม่ทราบว่าปีนี้ไม่ได้อุดหนุนหรือ
ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเรียน

ชี้แจงเรื่องการตั้งงบประมาณในงบกลางนั้น  การเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามข้อระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้  ยอดเงินที่ตั้งไว้ไม่ใช่ประเด็นหลัก  หากตั้ง
งบประมาณไว้ไม่เพียงพอ  สามารถที่จะโอนเพ่ิมได้ครับ  เกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น  เราดูจากสถิติย้อนหลังเพ่ือน ามาค านวณตั้งยอดงบประมาณ  ส่วนการ
ช่วยเหลือประชาชนหากข้อระเบียบกฎหมายไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้  เทศบาลก็ช่วยเหลือ
เยียวยาด้านอ่ืน ๆ อยู่แล้ว  เช่น  หากมีเหตุเพลิงไหม้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ก็น ารถดับเพลิงออกช่วยเหลือ  หรือมีเหตุวาตภัยลมพายุพัดต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือน       
กองช่าง  ก็ออกด าเนินการช่วยเหลือตัดกิ่งไม้  เป็นต้น  

 
มีสมาชิกของเรายังไม่เข้าใจในเรื่องระเบียบการช่วยเหลือประชาชน  ผมขอเรียน

เพ่ิมเติมว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้น  หากมีระเบียบกฎหมายรองรับในการเบิก
จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือได้  เราช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้ว  แต่ที่มีปัญหาตอนนี้คือช่วยเหลือไม่ได้  
เช่น  กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเพียงหนึ่งหลัง  เป็นต้น  ซึ่งเราก็มีวิธีการอ่ืนเช่นการขอรับ
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ  หรือท าหนังสือประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน    
ต่าง ๆ อยู่แล้ว  

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมมี

ข้อสังเกตในหน้าที่  19  ข้อที่  16  บรรทัดที่  4  ข้อความว่า  “กรมจัดสรรให้จ านวน  
200 วัน  อัตราคนละ  20”  ไม่ทราบว่าพิมพ์ข้อความตกหล่อหรือไม่  ข้อความว่า  20  
นั้น  คืออะไร  ขอให้ช่วยแก้ไขด้วย  และหน้าที่  122  ข้อที่  1  จัดซื้อชุดทดสอบการบดอัด
ดิน  (COMPACTION TESE)  ไม่ทราบว่ามีความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเอาไปท าอะไร           
ขอค าชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับผม 

 
 
 



 
 
 
นายสมมาตย์  วงศ์สีดา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น  แบบถนน  ท.1  ก าหนดให้จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการ
ทดสอบให้ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ซึ่ ง เทศบาลต าบลนาค า  ยังไม่มี อุปกรณ์นี้               
จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ทดสอบการบดอัดดิน  ครับผม 

 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

ไม่มี 
 
ขณะนี้เวลา ๑6.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมเห็นว่ายังมี

สมาชิกที่ต้องการจะอภิปรายอีกหลายท่าน  ดังนั้นผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือพิจารณา  เรื่อง  ขอความ
เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  
(วาระท่ี  1) ขั้นรับหลักการ ครั้งที่ 2 ต่อในวันพุธ ที่ 8  สิงหาคม 2561  เวลา  09.00 น.    
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร    
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดปลัดเทศบาล  หัวหน้า
ส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑6.00 น. 

 
(ลงชื่อ)           สจุิต  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  ๒๕61  เมื่อวันที่ 3 เดือนสิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕61  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    6   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕61    เวลา    09.๐๐    น.       
ณ  ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ        รับรอง                                                                .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ประจ าปี  ๒๕61   เมื่อวันที่  3  
สิงหาคม  ๒๕61  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61               
เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน  ลนุพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


