
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
4. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนรินทร์  สุริยโคตร รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายสมพจน์  ตรัสศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
7. นางสาวลัดดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 

10. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เชิญฝ่ายเลขา 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ปลัดเทศบาล ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

ประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7  คน จ านวน 11 หน้า
หากมีข้อความแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญเสนอครับ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร ขอแก้ไข หน้า 10 บรรทัด ที่ 12 “ เจะ” เป็น “จะ” 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ขอแก้ไขหน้า 5 บรรทัดที่ 2 จากข้างล่าง “ขึง” เป็น “จึง” 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ทางเทศบาลจะต้องจัดท าร่างเทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยต้องเสนอก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 

โดยหลักการการจัดท างบประมาณ ตามระเบียบวิธีงบประมาณ ปลัดท้องถิ่นเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตรง และได้ท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักปลัดที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน ให้จัดท ารายละเอียดทั้งรายรับรายจ่ายของ
แต่ละกองที่จ าเป็น เพ่ือจัดท าร่างเทศบัญญัติเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาคูให้ความเห็นชอบ ในส่วนของการจัดท างบประมาณจะมีอยู่ 3 วาระ
ด้วยกัน ขออนุญาตน าเรียนสมาชิกสภาเทศบาลให้ได้รับทราบ การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีอยู่ 3 วาระคือ 1 ขั้นรับหลักการ  2 ขั้นแปรญัตติ
ขั้นที่ 3 ขั้นลงมต ิการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะกระท า 3 
วาระรวดไม่ได้ ยกเว้นเทศบัญญัติอ่ืนสามารถพิจารณา 3 วาระรวดได ้ในวันนี้จะ
เป็นการพิจารณาในส่วนวาระที่ 1 ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ร่างเทศบัญญัติ ท่าน
นายกเทศมนตรีจะได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เพ่ือสภาพิจารณาข้ันรับหลักการ ขอ
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงต่อที่ประชุมสภาต่อไปครับ 

 
//นางทักษิณ.. 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาคู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาคู จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี 
สถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 42,342,690.82 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 77,562,233.59 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 16,464,808.50 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 

โครงการ          รวม 1,178,700.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 10 โครงการ  
         รวม 6,094,621.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 รายรับจริง จ านวน 50,890,280.24 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร   จ านวน  255,801.28 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  433,387.70 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  1,715,778.69 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน  1,884,116.00 
บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  29,807.70 บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  200.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน   22,807,385.87 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  23,763,803.00 บาท 
 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  2,554,754.00  
บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  40,831,346.65  บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง  จ านวน  13,013,513.41 บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  17,909,621.10 บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน  8,034,517.20 บาท 
งบลงทุน  จ านวน  244,440.00 บาท 

//งบเงินอุดหนุน… 
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งบเงินอุดหนุน จ านวน  1,420,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  209,254.94 บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
2,554,754.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 
4,567,790.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
ขออนุญาตท่านประธานให้ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผมใคร่ขอเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายละเอียดร่างเทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล ในปีงบประมาณ 2565 ได้ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 52 ล้านบาทซึ่งเป็นประมาณ

การรายรับที่สูงกว่าประมาณการรายรับของปี พ.ศ 2564 อยู่ 5 แสนบาท
ปีงบประมาณ 2564 ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ที่ 51,5000,000 บาท  ซ่ึง
เมื่อเช้าได้มอบหมายให้กองคลังแจ้งรายงานการเงิน ณ วันที่ 13 รบัจริงทั้งสิ้น
ประมาณ 44,445,270.52 บาท ยังไม่ได้รับหรือยังขาดดุลอยู่ 
7,054,729.48 บาท ยังไม่ครบตามท่ีตั้งไว้ คาดว่าเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือ
หน่วยงานอื่นที่จัดเก็บภาษีแล้วจัดสรรโอนให้ท้องถิ่น จะมาช่วงหลังเดือน
กันยายนซึ่งเป็นประจ าทุกปีซึ่งเป็นรายได้ของปีงบประมาณ 64 ก็คาดว่าใน
ปีงบประมาณ 2564 รายรับน่าจะใกล้เคียงกับจ านวนที่ตั้งรับงบประมาณไว้ 
เป็นเรื่องของอนาคตยังเหลือ 1-2 เดือน รายจ่ายจริง   ณ  13 สิงหาคม จ านวน 
36,312,782.71 บาท เมื่อหักจากรายรับจริงแล้วคงเหลือ  8,132,487.81 
บาท รายจ่ายประจ าที่ยังเหลืออีก 2 เดือนก็จะตกประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท 
และรายจ่ายอื่นที่เราก่อหนี้ผูกพันไว้ ส่วนรายละเอียดเงินเหลือจ่ายตามที่ท่าน
นายกได้น าเรียนท่านสมาชิกในช่วงจัดท างบประมาณ เกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายคือ
เงินเหลือจ่ายจากส่วนนี้ ที่จะน ามาใช้ เพราะถ้าเราไม่ใช้จะตกเป็นเงินสะสม  ใน
ส่วนรายละเอียดผมใคร่ขออนุญาตว่าเมื่อการประชุมสภารับร่างแล้วช่วง
กลางเดือนกันยายน น่าจะได้ตัวเลขที่แท้จริงว่าจะเหลือเท่าไหร่ เป็นตัวเลขที่
ชัดเจน แล้วจะมาท าในส่วนของโครงการใดซึ่งท่านนายกได้ปรึกษากับสมาชิก
บางส่วนไว้แล้ว ผมชี้ให้เห็นว่าเงินที่ตั้งไว้ 52 ล้านประมาณการรายรับที่ผมน า
เรียน ที่อยู่ท่ีมือท่านนะครับ รายละเอียดในหน้าที่ 5 จะเป็นรายรับปี 63 
ประมาณการรายรับปี 64 ประมาณการรายรับปี 65 ซึ่งผมจะประมาณการ
รายรับใกล้เคียงกับปี 63 ที่รับจริงโดยแยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง  รายได้ที่
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในส่วนรายจ่าย ก็จ่ายจากงบประมาณ มี
รายละเอียดโดยแยก เช่น งบกลางบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน  งบลงทุนที่ปรากฏในร่างเทศบัญญัติจ านวน 6 โครงการ 
การตั้งงบประมาณจะตั้งไว้แบบสมดุลคือประมาณการรายรับกับประมาณการ 
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รายจ่ายเท่ากัน โดยแยกรายจ่ายแต่ละแผนงานว่าเป็นจ านวนเท่าไรก็ท่านก็
สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ตามแผนงานตามเอกสารที่ฝ่ายเลขาได้น าเสนอ
ท่านล่วงหน้าแล้ว ท่านสามารถอ่านดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้และใคร่ขออนุญาต
แก้ไขร่างเทศบัญญัติหน้า 92 ก่อนที่ท่านจะรับหรือไม่รับหลักการ  ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค าชี้แจง คือ “หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาคู” 
ขอแก้ไขเป็น “น้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือจัดหาน้ า
ดื่มส าหรับเด็ก ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกแถลง หลายท่านอาจ
สงสัยสถานะการคลังปัจจุบันปี 64 มีเงินสะสมจ านวน 77 ล้านบางท่านบอกว่า
มีเงินเยอะ ตามความเป็นจริงแล้วเป็นระบบบัญชีใหม่ 77 ล้านรวมทรัพย์สินของ
เทศบาลทั้งหมดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจากระบบ จาก
ทางกรมซึ่งผมได้สอบถามทางงานบัญชีกองคลังแล้ว ได้ค าตอบรวมค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดของเทศบาล  ณ  ปัจจุบันนี้  เงินสะสมของเราตามกรอบระเบียบการใช้
แล้วมีเหลือน้อยมาก เพราะต้องกันเงินเดือนอย่างน้อย 3 เดือนตัวเลขท่ีปรากฏ 
77 ล้านรวมทรัพย์สินของเทศบาลครับ  รายการเงินก่อหนี้ผูกพันไว้ 2 โครงการ 
มีท่านใดสงสัยในร่างเทศบัญญัติหรือไม่หากสงสัยสามารถสอบถามได้  โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะเป็นรายจ่ายประจ าซึ่งผมได้ประชุมหารือกับหัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกอง จ านวน 3 ครั้ง ก็จะพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก ใน
ส่วนของรายจ่ายประจ า หลายท่านอาจจะเห็นว่าปีก่อนท าไมเหลือเยอะ 
เนื่องจากว่าเงินเดือนเราขึ้นทุกปีรายรับเราก็ไม่เพ่ิมท าให้กระทบกับในส่วนของ
สิ่งก่อสร้าง ถามต่อไปเทศบาล เราจะมีเงินคงคลังที่จะมาพัฒนาเทศบาลได้หรือ
เปล่า ส่วนใหญ่เราจะน าเงินเหลือจ่ายตามที่ผมได้น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภา
ได้รับทราบในเบื้องต้น อย่างเช่นรับจริงที่เหลืออยู่ประมาณ 8 ล้านที่น าเรียนคือ
ถ้าใกล้สิ้นปีงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นถ้าเผื่อเราไม่ใช้จะตกเป็นเงินสะสม 
ถ้าจะตกเป็นเงินสะสมจะใช้จ่ายล าบาก มีข้ันตอนยุ่งยากคือต้องเป็นโครงการที่
จ าเป็นเร่งด่วนหรือโครงการตามแนวพระราชด าริ ถ้าจะท าโครงการต้องจัดท า
ก่อนสิ้นปีงบประมาณคือ 30 กันยายน  ขอน าเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ด้วยความเคารพว่า ทุกปีท่ีผ่านมาเราก็จะใช้งบเหมือนเดิมคือใช้เงินเหลือจ่าย มา
ท างบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณท่ีเราไม่ได้ด าเนินการ โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นเงินเดือน ซึ่งการตั้งงบประมาณจะตั้งตามกรอบอัตราก าลังการตั้งเงินเดือน
เขาให้ตั้งทุกต าแหน่ง เช่นกองการประปา  ไม่มี ผอ.กอง รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายทุก
ฝ่ายต้องตั้งเอาไว้ตามกรอบอัตราก าลัง  ซึ่งต้องด าเนินการตามระเบียบ  ก็จะ
เหลือเงินเหล่านี้ทีจ่ะน ามาด าเนินการ นั่นหมายถึงว่าไม่มีผู้ครองต าแหน่ง  เราก็
จะน ามาด าเนินการโครงการในส่วนของเงินเหลือจ่าย รวมทั้งค่าน้ ามัน ค่าไฟ 
อะไรต่างๆที่ ยังคงเหลือ ในแต่ละปีงบประมาณ เงินเหลือจ่ายเราเหลือประมาณ 
4 – 5 ล้าน ในปี 64 ก็น่าจะเหลือครับท่านนายก ท่านสมาชิก ในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ 65 มีเงินส าหรับโครงการก่อสร้างเพียงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
เท่านั้น  ซึ่งมีจ านวน 6 โครงการตามที่เสนอสภาเพ่ือพิจารณา  โดยโครงการ
ทั้งหมดน ามาจากแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู  ในส่วนของการประมาณการ
โครงการทางกองช่างประมาณการจากราคาพาณิชย์  ณ  ปัจจุบัน  
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ถ้าเกิดว่าทางสภาอนุมัติแล้วเมื่อจะด าเนินโครงการเงินขาดหรือเงินเกิน ก็
สามารถโอนเพ่ิมได้โดยอนุมัติของสภา  เพราะการค านวณราคาเป็นการค านวณ
ราคาวัสดุ  ณ  ปัจจุบัน  จึงขอน าเรียนต่อสภาเทศบาล  มีท่านใดสงสัยในร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 หรือไม่ในวาระที่ 1 นี้มีทั้งหมดอยู่
144 หน้า  ในส่วนรายได้ภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีแรกทางรัฐบาลลด
ให้ 90% และปีที่ 2 จะลดประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ท าให้การจัดเก็บของเราได้
น้อย  โดยในส่วนที่ลดทางรัฐจะจัดสรรเพ่ิมเติมมาให้ ก็ท าหนังสือรายงานเข้าไป  
ในการจัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่นจะมีตัวชี้วัดในการจัดสรรคือ  คะแนนของ LPA
คือการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ซึ่งเราเพิ่งตรวจไปเมื่อวันที่ 10  
จะดูว่าถ้าท้องถิ่นไหนได้คะแนน LPA เยอะก็จะได้รับการจัดสรรเยอะตาม
คะแนน  โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัตินี้เป็นโครงการที่ประกอบการประเมิน 
LPA ทั้งสิ้น ในการจัดท างบประมาณผมให้ทุกกองน า LPA ไปจับ ตามตัวชี้วัด
ของ LPA  เพ่ือประกอบการตรวจ LPA คือต้องสอดคล้องกัน จึงขออนุญาตแจ้ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเป็นการเบื้องต้น เชิญท่านประธานสภาขอมติ
ประชุมสภา ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ตามร่างที่ทุกท่านได้ศึกษามาหลายวันแล้วนั้น ผมมีข้อสังเกตว่าค่าใช้จ่าย 
รองประธานสภาเทศบาล อาจจะซ้ าซ้อนกันหรือเปล่า ในแต่ละกองยกตัวอย่างเช่น ท่านสมาชิกดูใน

รายละเอียดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง อันนี้สอบถามเพ่ืออยากจะทราบว่าแต่ละกองมี
รถยนต์ ใช้ซ้ าซ้อนกันหรือเปล่า แต่ละกอง  6 กอง 1 ส านักและในกองประปาก็
มีงบประมาณน้ ามัน ผมอยากจะน าเรียนอย่างนี้ว่า มันเป็นการซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
หรือว่าในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกองตามหลักวิธีการวางมันจะมี
ผลกระทบกับงบพัฒนา ซึ่งงบพัฒนาของแต่ละปีก็อย่างที่ท่านเลขาน าเรียนว่ามี
แค่ล้านกว่าบาท พอเอาไปวางในแต่ละกองแล้วเราควรจะลงรายละเอียดในแต่
ละกอง ในงบประมาณท่ีจะไปซ้ าซ้อนกันหรือเปล่า ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ มัน
เยอะผมไม่สามารถอธิบายได้ ผมใคร่ให้ช่วยกันดูเพ่ือที่จะได้งบประมาณท่ีจะ
น ามาพัฒนาเพ่ิมขึ้น จากล้านห้าเป็นสองล้านอย่างนี้นะครับ  ดีกว่าจะรองบเหลือ
จ่ายขอบคุณมากครับ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอชี้แจงในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถาม 
ปลัดเทศบาล น่าจะเป็นรายจ่ายประจ า ในรายการรายจ่ายประจ า ผมขอน าเรียนว่าผม

มอบหมายให้แต่ละกองไปด าเนินการ ในส่วนที่จ าเป็นจริงๆ และเป็นประมาณ
การที่เขาส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็น ค่าน้ ามันท าไมซ้ าซ้อนกัน เพราะว่า
ในแต่ละกอง จะมีไม่เหมือนกันบางกองมีมอเตอร์ไซค์ บางกองมีรถยนต์ ยังค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ์ท าไมถึงต้องมีทุกกองคือตั้งตามความจ าเป็นจริงๆ ผมก็
พยายามให้จ ากัดท่ีสุดเพ่ือจะได้เหลือเงินมาพัฒนาเทศบาลของเรา  เมื่อเรารับ
ร่างเทศบัญญัติแล้ว เราก็สามารถแปรญัตติได้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ จาก
สภา 3 ท่าน โดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
โดยดูว่าในแต่ละกองตั้งไว้ซ้ าซ้อนกันหรือเปล่ามากไปหรือไม่ ท่านสมาชิกท่ีสงสัย 
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ก็เสนอแปรญัตติในเรื่องนั้นๆ ได้ท่านต้องแปรว่าเรื่องนี้ท าไมตั้งไว้เยอะจังเลย  
โดยผู้ที่ส่งค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติก็จะ
นัดผู้ที่ตั้งงบประมาณมาชี้แจงในรายละเอียดให้สมาชิกสภาที่เสนอและ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ทราบ และเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่าที่เขาตั้ง
มีความจ าเป็นจริงๆ ท่านก็มีมติยืนยันตามร่างเดิมหรือมีมติตัดลงและเสนอให้
สภารับทราบ อยู่ที่ว่าท่านจะขอแปรในข้อไหนรายการใดนั่นเอง ซึ่งจะเป็นในขั้น
แปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขออนุญาตน า
เรียนที่ประชุมครับ 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมท่านใดเห็นชอบในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติเอกฉันทร์ับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 11  เสียง (เวลา 10.50 น.) 
1. นายอดุลศักดิ์  วรสาร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
2. นายสมจัน  สิมสาร 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 9. นายเชวง  รังหอม 
4. นายสุดตา รังระรื่น 10. นายกฤษดา  จิตปรีดา 
5. นายชัยสิทธิ์  ทิทา 11. นางหอมพร  บัวบาล 
6. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา   

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านวิภพ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิภพ  วรรณทอง  ผมขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุม  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านวิภพเสนอเพ่ิมวาระการประชุม  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัดเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอ

ผู้รับรอง และมีผู้รับรองได้แก่ท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี และท่านสุดตา  รัง
ระรื่น 

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์ เพ่ิมวาระการประชุมเรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม   เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสมาชิกสภาเทศบาล

คัดเลือกกันเอง  จ านวน 3  คนเชิญเลขานุการสภา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิภพ  วรรณทอง ขอเสนอท่านเชวง  รังหอม ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

//นายประดิษฐ์  ... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองคือนางแจ่มจันทร์  ละอองศรีและนายกฤษดา  จิตปรีดา 
ปลัดเทศบาล ท่านเชวงรับ  เชิญเสนอเพ่ิม 
นายสมจัน  สิมสาร เสนอนายชัยสิทธิ์  ทิทา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองคือนางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์และนายสุดตา  รังระรื่น 
ปลัดเทศบาล ท่านชัยสิทธิ์รับ  เชิญเสนอเพ่ิม 
 
นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา เสนอนายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองคือนางหอมพร  บัวบาลและนายเชวง  รังหอม 
ปลัดเทศบาล ท่านอดุลย์รับ ได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 3 ท่านคือ 
1. นายเชวง  รังหอม 
2. นายชัยสิทธิ์  ทิทา 
3. นายอดุลย์  วรสาร 
ในส่วนคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านจะต้องมีการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน โดย
ผมจะเป็นผู้ด าเนินการประชุมหลังจากการประชุมนี้ โดยคณะกรรมการที่สภา
ตั้งขึ้นในแต่ละชุด ถ้ามีการประชุมก็จะมีการเบิกค่าเบี้ยประชุมให้ในแต่ละคณะ 
ทั้ง 3 คณะที่สภาตั้งข้ึนไว้หลังเลิกประชุมแล้วจะมีการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ  เมื่อไดป้ระธานคณะกรรมการแปรญัตติแล้วสมาชิกสภาท่านใดมีความ
ประสงค์จะแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ท่านสามารถเสนอแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้  โดยตาม
ระเบียบแล้วหลังรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะต้องมีเวลาไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพ่ือให้เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คือให้ 1 วันเท่ากับ 8 
ชั่วโมง 3 วัน  24 ชั่วโมงไม่น้อยกว่า 3 วัน   

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วาสาร ขอสอบถามว่ามีกรอบเวลาหรือไม่ว่าเมื่อรับร่างเทศบัญญัติแล้ว จะต้องพิจารณา 
รองประธานเทศบาล แปรญัตติให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด เนื่องจากมี 6 กอง 1 ส านัก อาจจะท าให้

เวลาใช้เวลามาก อย่าน้อยก็ 4-5 วัน จึงอยากทราบว่ามีกรอบเวลาหรือไม่ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ก าหนดเวลาเสนอไม่น้อยกว่า 3 วัน ในส่วนการพิจารณาก็แล้วแต่คณะกรรมการ 
ปลัดเทศบาล แปรญัตติ ว่าจะใช้เวลามากน้อย จึงขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาการรับค าแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัต ิเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 
16.30 น.  โดยการยื่นเสนอแปรญัตติท่านสามารถยื่นได้ที่ส านักปลัดเทศบาล 
จะด าเนินการรับแล้วส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็
จะแจ้งผู้ยื่นญัตติและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  

มติที่ประชุม ก าหนดรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 18 
สิงหาคม เวลา 16.30 น. 

//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม วิธีการดูงบประมาณจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบในแต่ละปีว่าปีนี้ตั้งไว้เท่าไหร่ 
ปลัดเทศบาล เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จะมีรับจริง จ่ายจริง ประมาณการ ตามร่างเทศ

บัญญัติที่ท่านม ีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอน าเรียนในเบื้องต้นว่าเป็นรายจ่ายประจ าที่ 
แต่ละกองคัดกรองมาแล้วจริงๆ และเป็นโครงการที่ประเมินตัวชี้วัด LPA ซ่ึงตาม
ความเป็นจริงแล้วไม่ครบถ้วนตามแบบประเมิน LPA ด้วยซ้ าไป ในการแปรญัตติ
ระเบียบก าหนดว่าห้ามแปรเพ่ิมแต่ลดได้แปรเพ่ิมไม่ได ้ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ
ทางคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ท าหนังสือแจ้งท่านประธานสภาเพ่ือนัดประชุม
สภาต่อไป  ซ่ึงการพิจารณาน่าจะแล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้คือวันที่ 30 
สิงหาคม  โดยในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ สามารถ
พิจารณาติดต่อกันได้ เชิญท่านประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอที่ประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอแจกเอกสารค าขอแปรญัตติท่านสามารถเขียนว่าท่านต้องการแปร 
ปลัดเทศบาล เรื่องอะไรหน้าไหนขอแปลนลดจ านวนเท่าใดได้  ตั้งไว้เท่านี้ขอแปลนลดเหลือ

เท่านี้และต้องมสีมาชิกสภารับรองด้วยนะครับ  ในส่วนของเงินเหลือจ่ายที่ผมน า
เรียนเบื้องต้นคาดว่าน่าจะประชุมในช่วงเดือนกันยายนใกล้นสิ้นปีงบประมาณเรา
จะได้ตัวเลขที่แน่นอนชัดเจนท่านสมาชิกสภาเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็คงจะขอมติสภากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เช่นเดิมต้องดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่  ในส่วน
โครงการนั้นทางคณะผู้บริหารได้เสนอไว้คร่าวๆแล้วหลายโครงการด้วยกันมี
โครงการที่จ าเป็นและอยู่ในนโยบายของผู้บริหาร  มีหลายโครงการแต่ต้องดู
จ านวนเงินก่อน ส่วนโครงการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ตอนนี้ก าลัง
ท าการคัดเลือกซึ่งเป็นระเบียบใหม่ต้องซื้อคัดเลือกกับ SMEs สามารถด าเนินการ
ซ้ือโดยวิธีคัดเลือกได้เลย เป็นระเบียบใหม่ก็จะง่ายกว่าเดิม หลักการคือ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย
กว่า 30% ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ที่เป็น SMEs ถ้าท้องถิ่นใดจัดซื้อน้อยกว่า 
30% จะต้องชี้แจงต่อกรมบัญชีกลาง นั่นหมายความว่าเขาต้องการให้หน่วยงาน
รัฐจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs  

นายธีรศักดิ์  รังหอม ท่านใดมีเรื่องจะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา 11.12 น. 
 

(ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ศรีประไหม      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ตรวจแล้วถูกต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 

  
(ลงชื่อ)  วิภพ  วรรณทอง     ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  ค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์    กรรมการ 
       (นายวภิพ  วรรณทอง)        (นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์) 
  
          ตรวจแลว้ถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล     กรรมการ/เลขานุการ  
         (นางหอมพร  บัวบาล)  

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564  วันที่ 13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 9   เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 


