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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที่  20  กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  
***************************** 

ผู้มาประชมุ  
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
นายถวิล  อุปชา 
นายวิทยา  ไพชยนต์ 
นายศิรพงศ์  รัตนพลท ี
นายประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
นายเตียง  สีนามโหน่ง 
นายชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
นายสายันต์  คุ้มครอง 
นายธานินทร์  พันธ์กาฬสินธ์ุ 
นายบุญประกอบ  บุญมานอ้ย 
นายไชยวัฒน์  ศรีสด 
นายอินทราทิตย์  อินทุใส 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

พรณรงค์  นิลนะมะ 
ถวิล  อุปชา 
วิทยา  ไพชยนต์ 
ศิรพงศ์  รัตนพลท ี
ประดิษฐ์  คำบุญเมือง 
เตียง  สีนามโหน่ง 
ชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
สายันต์  คุ้มครอง 
ธานินทร์  พันธ์กาฬสินธ์ุ 
บุญประกอบ  บุญมานอ้ย 
ไชยวัฒน์  ศรีสด 
อินทราทิตย์  อินทุใส 

 

ผู้ลาประชมุ 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

-                 -                -                 -       - 

ผู้ขาดประชมุ 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

-                 -                -                 -       - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

10 

นายคณิต  พิมพ์ด ี
นายอุทัย  อุทยา 
นายกิตติเชษฐ ์ แจคำ 
นางสาวอรสา  สเีหลีย่มงาม 
นายชัยพร  ขันทะชา 
นายวัชระพงษ์  บุรมยช์ัย 
นายประยุทธ์  เย็นอารมย ์
นายประสิทธ์ิ  สาคร 
นายธีระพงษ์  คงหินตัง้ 
จ.อ.คัมมี  แวงวรรณ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
รองปลัดเทศบาล 

 ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล  

คณิต  พิมพด์ ี
อุทัย  อุทยา 
กิตติเชษฐ์  แจคำ 
อรสา สีเหลี่ยมงาม   
ชัยพร  ขันทะชา 
วัชระพงษ ์ บุรมย์ชยั 
ประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ประสิทธ์ิ  สาคร 
ธีระพงษ์  คงหินตั้ง 
คัมมี  แวงวรรณ 
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ลำดับที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
๑1 
๑2 
๑3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 

นางจันทร์สุดา  ก้อนวิมล 
จ.อ.อนุรักษ์ พักตร์สวัสดิ ์
นางสาคร วรรณพราหมณ ์
นางภาวินี  ดีแสน 
น.ส.อมรรัตน์  ทีทองแดง 
นางนวพร พันธ์กาฬสินธ์ุ 
นายชัชฤทธ์ิ  ระวิพันธ์ 
นายมารวย  จลุอาภา 
น.ส.พรพิมล  ศรีมงคล 
นายธนายุทธ  มณี   
นายณรงค์  ทุยไชยสง 
นางปิ่นแก้ว  พันธ ุ
นางสาวสญุาณ ี ผงบญุตา 
นางสาวสุมิตตา  รัฐนีย ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
หน.ฝ่ายอำนวยการ 
หน.ฝ่ายปกครอง 
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษี 
หน.ฝ่ายบรหิารงานคลัง 
หน.ฝ่ายพฒันารายได้ 
หน.ฝ่ายการโยธา 
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หน.ฝ่ายสง่เสริมสวสัดิการสงัคม 
หน.ฝ่ายพฒันาชุมชม 
หน.ฝา่ยบรหิารการศึกษา 
ครู คศ.2 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
นิติกรปฏิบตัิการ 

ฯลฯ 

 

จันทร์สุดา  ก้อนวิมล 
อนุรักษ์ พักตร์สวัสดิ ์
สาคร วรรณพราหมณ์ 
ภาวินี  ดีแสน 
อมรรัตน์  ทีทองแดง 
นวพร พันธ์กาฬสินธ์ุ 
ชัชฤทธ์ิ  ระวิพันธ ์
มารวย  จุลอาภา 
พรพิมล  ศรีมงคล 
ธนายุทธ  มณี   
ณรงค์  ทุยไชยสง 
ปิ่นแก้ว  พันธ ุ
สุญาณ ี ผงบญุตา 
สุมิตตา  รัฐนีย ์

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
แทนผอ.รร.เทศบาลนากลาง 1 
แทนผจก.สถานธนานุบาล 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายทวีศักดิ์  จันทะศร ี
2. นายจักราวุธ ภักดีสกลุสวรรค์ 
3. นายภูรินท์  ศรีสนิท 
4. นางสาวณัฐพร ภูมิกระจาย 
5. นางสาวกาจญา  ทองเหง้า 
6. นางสาวอนิศรา  ธรรมโส 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม...หน้า..4..   
 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางครั้งท่ีผา่นมา ...หน้า..4...    
 

 2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  สมัยสามญั  สมัยที่ 2        
                               ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ...หน้า....5...   
มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่อง  เพ่ือพิจารณา..หน้า...5... 
3.1 ญัตติท่ี 15/2565  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ อปท.อื่นที่ได้ลงนามบันทกึข้อตกลง 
(MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาประโยชน์ในทรพัยส์ินศูนย์การจัดการขยะมูล
ฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง  (กองช่าง)...หน้า...5...   

มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
3.2 ญัตติที ่ 16/2565  เร ื ่อง ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสรา้งรั้วคอนกรตีเสริมเหล็กรอบศูนย์การจัดการขยะ
มูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1,465,000 บาท (กองช่าง) ...หน้า...8...        

มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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3.3 ญัตติท่ี 17/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท        
ค่าถมดิน  จำนวน  2,100,000 บาท (กองช่าง)...หน้า...10...   

มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

                             3.4 ญัตติที ่ 18/2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
                               พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   
                              จำนวน 19,500 บาท  (สำนักปลัดเทศบาล)...หน้า...14...   
มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.5 ญัตติที ่ 19/2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าคร ุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 54,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)...หน้า...15...   

มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

3.6 ญัตติที ่ 20/2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หร ืออิเล ็กทรอนิกส ์  จำนวน 34,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล            
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)...หน้า...18...   

มติท่ีประชุม               มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ...หน้า...21...   
 

เริ่มประชมุเวลา 09.0๐ น. 
ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมนายชัยพร  ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง ขอเรียนเชิญนายพรณรงค์          

นิลนะมะ ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1  พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  
นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

เร ียน  คณะผู ้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลนากลาง  สม ัยวิสาม ัญ สม ัยท ี ่  2  คร ั ้ งท ี ่  1 ประจำปี               
พ.ศ. ๒๕๖5 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง   ก่อนจะเปิดการประชุม                 
เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ให้นับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ เชิญครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาไม่อยู่ในที่ประชุม 1 
ท่านนะครับ คือ ท่านศิรพงศ์  รัตนพลทีครับกำลังเดินทางมาครับ มีสมาชิกสภา  
มาเกินครึ่งถือว่าเปิดประชุมให้มติความเห็นชอบได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว    
ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง    
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ระเบียบวาระที่ 1  
 

เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  
เรื ่องที ่ 1 แจ้งประกาศอำเภอนากลาง เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล       
นากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  ตามที่นายกเทศมนตรี      
นากลาง มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2565 เพื่อให้สภาพิจารณาขอความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง (กองช่าง)      
อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลตำบล     
นากลาง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 9980/2564 ลงวันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอ       
นากลาง  
เรื่องที่ 2  เนื่องจากมีบุคลากรและท่านที่ปรึกษาเข้ารับตำแหน่งใหม่ขออนุญาตให้
ท่านไดแ้นะนำให้ทางสมาชิกสภาได้รู้จัก เนื่องจากเป็นการพบกันครั้งแรก เชิญท่าน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีก่อนนะครับ เชิญครับ 

นางสาวอรสา สีเหลี่ยมงาม 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

เร ียน ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันชื ่ออรสา สีเหลี่ยมงามค่ะ      
อยู่บ้านกุดแห่ เป็นลูกพ่อสำลี สีเหลี่ยมงามค่ะ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านที่สองท่านจักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค์ ท่านรองปลัดเทศบาลวันนี้ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมเนื่องจากท่านไปราชการครับ ท่านที่สามท่านวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย ท่านรอง
ปลัดเทศบาลเชิญครับ 

นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย 
รองปลัดเทศบาล 

เร ียน ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย ได้ย้าย
มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลนากลางเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ย้ายจากเทศบาล
ตำบลนาคำไฮภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ทางเทศบาลตำบลนากลางขอต้อนรับทั ้งสองท่านคงจะได้ร่วมงานกันและได้
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อไปนะครับเรื่องต่อไปได้รับหนังสือมอบอำนาจจากท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบวันที ่ 12   กรกฎาคม 
2565 เรื ่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี        
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นผู ้อภิปรายชี ้แจงหรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลางตามประกาศอำเภอนากลาง เรื ่อง     
เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี          
พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาไม่
เกิน 15 วัน และประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง สม ัยว ิสาม ัญ สมัยท ี ่ 2 คร ั ้ งท ี ่  1 ประจำป ี พ.ศ. 2565                 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลนากลาง ชั ้น 4 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ          
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แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14 )         
พ.ศ. 2562  และข้อ 56 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554        
จ ึงมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที ่ปร ึกษา
นายกเทศมนตรี เป็นผู้อภิปราย ชี ้แจงหรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัย
ประชุมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือนายทวีศักดิ์  
จันทะศรีนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง หนังสือฉบับนี้มอบให้ทา่นเลขานุการสภาฯ
ได้ดำเนินการต่อตามระเบียบนะครับ ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อ
ที่ประชุมทราบครบแล้วผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ  

ระเบียบวาระที่  ๒ 
 

 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางครั้งท่ีผ่านมา  
2.1  ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    
ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ตามร่างรายงานประชุม
สภาเทศบาลตำบลนากลางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เป็นอย่างดีแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรแก้ไขหรือต้องการเสนอส่วน
ใดในร่างรายงานการประชุมฉบับนี้ไหมครับ เชิญครับ  

นายเตียง  สีนามโหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เร ียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายเตียง  ส ีนามโหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล          
เขต 1 ผมฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบมี
ผิดพลาดเป็นบางหน้าและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ 
ถ้าใครมีข้อแก้ไขเชิญอภิปรายได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ไม่มีท่านใดแก้ไขข้อความนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาจากที่ประชุมนะครับ 2.1 ร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื ่อวันที ่ 30 
พฤษภาคม 2565  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 ก่อนที่เข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 3 ขออนุญาตทำความเข้าใจ ในการอภิปรายตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตามข้อ 78 ลำดับการลงมตินั้น ให้ลงมติ
ในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนเป็นลำดับไปตามญัตติต้นแต่ความผิดพลาดของการ
เรียงลำดับดังกล่าวมานี้ไม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสรจ็แลว้นั้น
เสียไป 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 3.1  ญัตติที่ 15 /2565  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ อปท. อื่นที่ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง  (กองช่าง) เชิญเจ้าของญัตตเิสนอ
ญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมรองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี       
เพื่อเสนอญัตติต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ญัตติที่  15/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ อปท. อื่นที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง  (กองช่าง)  
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
                               ข้าพเจ้า นายทวีศักดิ์  จันทะศรี  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง  ขอเสนอ
ญัตติ ขอความเห็นชอบให้ อปท. อื่นที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลักการ 
ตามที่เทศบาลตำบลนากลาง  ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งแค หมู่ที่ 3 
ต.ด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เร่ิมเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มีเน้ือที่
ท ั ้งหมด 41 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา มีว ัตถุประสงค์เพื ่อกำจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน โดยมี อปท.                
อ่ืน (เทศบาล/อบต./หน่วยงานเอกชน) ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ขอร่วมกำจัดขยะมูลฝอย ที่ศูนย์
การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง  และให้เทศบาลตำบลนากลางมีรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 550 บาท/ตัน  ตามมติที่ประชุม อปท.ที่ร่วมลงนามใน (MOU) 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564   

เหตุผล 
 ปัจจุบัน เทศบาลตำบลนากลาง มีอปท. อ่ืน (เทศบาล/อบต./หน่วยงานเอกชน) ที่ลงนามใน
บันทึกข้อตกลง (MOU) ขอร่วมกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมากำจัด
เพิ่มขึ้นในทุกปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนากลาง ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื ่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม 
เทศบาลตำบลนากลาง (เฟส 2) ว ัตถุประสงค์เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย          
โดยหลักเกณฑ์การจัดทำแผน กำหนดให้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลนากลาง ในการยินยอมให้ อปท. ทุกแห่งที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) นำขยะมูลฝอยมาร่วม
กำจัดกับเทศบาลตำบลนากลาง เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การของบประมาณดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอมติ
จากสภาเทศบาลตำบลนากลางเพ่ือขอความเห็นชอบให้ อปท. อ่ืนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วม
กำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 
นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ผู้บริหารได้เสนอญัตติในญัตติที่ 15/2565 แล้วผมจะเปิดให้สมาชิก
สภาได้อภิปรายในญัตตินี้นะครับท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

นายสายันต์  คุ้มครอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เร ียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายสายันต์  คุ ้มครอง สมาชิกสภาเทศบาล          
เขต 1 ผมเข้าใจว่าญัตตินี้มีความสำคัญเร่งด่วน โดยเอกสารที ่ให้มาพิจารณา
ข้อตกลง MOU ไม ่ม ี เอกสารแนบให้สมาชิกสภาพิจารณาว่าข ้อตกลงนั้น                   
มีรายละเอียดว่าอย่างไรบ้างครับ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช้ีแจงเพิ่มเติมก่อน
พิจารณาครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกได้ขอให้คณะผู้บริหารได้ช้ีแจงเนื้อหาข้อตกลงว่าเป็นย่างไรนะครับ  

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงหรือผู้อำนวยการกอง   
สาธารณสขุฯ ครับ 
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นายธีระพงษ์  คงหินต้ัง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผ ู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง
นะครับที่ให้โอกาสทางผมได้ชี้แจงประเด็นในเรื่องของบันทึกข้อตกลง  เบื้องต้นว่า 
Memorandum Of Understanding (MOU) เป็นข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างผู้ที่เข้า
มาทำข้อตกลงของฝ่ายผู้ให้ข้อตกลงคือเทศบาลตำบลนากลางผู้รับข้อตกลงคือฝา่ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้ง 23 แห่ง ที่จะดำเนินการร่วมกัน สาระสำคัญกิจกรรม
น้ีคือนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนากลางเรา   
ทำหน้าที่เป็นผู้บริการ การให้บริการเป็นการจดัการขยะมูลฝอยนะครับ เรียกว่าปลาย
น้ำต้นน้ำคืออปท.ทั้งหลาย ที่มีข้อตกลง คือ อปท.ที่นำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนากลางต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูล
ฝอย ภายในอัตราส่วนที่ทางผู้ใหบ้ริการกำหนดไว ้คือ จำนวน 550 บาท/ตัน ตามมติ
เดิม MOU หรือข้อตกลงนี้มีกำหนดอายุ ครบ 1 ปี เทศบาลตำบลนากลางในฐานะ   
ผู้ให้บริการจะต่อหรือไม่ต่อเป็นเอกสิทธิ์ของทางเทศบาลตำบลนากลาง ถามว่าทำไม
เทศบาลตำบลนากลางจำเป็นต้องขอมติสภาแห่งนี้จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร 
กรณีนี้ขออนุญาตนำเรียนมีสมาชิกหลายท่านได้เข้าร่วมรับฟังในการมาตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้อำนวยการกองนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบเรื่องน้ีและ
ให้ความสำคัญในทางที่เทศบาลตำบลนากลางขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กอง
ช่าง เทศบาลตำบลนากลางได้ทำ เรื่อง  ในการของบประมาณจากสว่นกลางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมใน
ฐานะเป็นเลขนุการและเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้อต้นเข้าทำหนังสือพร้อมกับได้ยืนยัน
ให้เทศบาลนำรายละเอียดที ่เป็นส่วนประกอบส่วนที ่สำคัญอย่างหนึ ่ง คือ MOU 
ระหว่างเทศบาลตำบลนากลางต้องได้ร ับความเห็นชอบจากสภาท้องถ ิ ่นคือ           
สภาเทศบาลแห่งนี้เพื่อนำไปประกอบและมีมติความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นทั้ง      
23 แห่ง เพื ่อให้เอกสารสมบูรณ์และเจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบจะได้ดำเนินการ                  
ของบประมาณน้ีต่อไปครับ ขอให้สมาชิกสภาพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นะครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลง ประเด็นคือการ
ประชุมหารือเพื่อของบประมาณ เฟส 2 เรื่องเดิมข้อเท็จจริงข้อ 9 เพื่อให้เอกสาร
จะได้สมบูรณ์เพื ่อส่งเอกสารให้ผู ้อำนวยการกองสำนักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมเพื ่อทำตามระเบียบที่ถูกต้อง ส่วนเทศบาลตำบลนากลางยังขาด
รายงานการประชุมสภา จึงนำญัตตินี้เข้าสภาเทศบาลเพื่อจะได้ความเห็นชอบจาก
สภานำส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการกองสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางต่อไปครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผ ู ้อำนวยการกองและผู ้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท่าน  ขอเพิ ่มเติมจากท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ ต้องแนบเอกสารมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเป็น
ส่วนหนึ่งในการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณในส่วนของท้องถ่ินทั้ง 23 แห่งต้อง
แนบรายงานการประชุมสภาเช่นเดียวกันซึ ่งทางเจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบได้               
ตามรายงานการประชุมแต่ละแห่งนำมาประกอบเพื่อให้เอกสารสมบูรณ์                    
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ในการบริหารงาน มีระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับ เทศบาลตำบลนากลางได้มี
มาตรการหลายมาตรการตรวจขยะที่นำมาทิ้ง ในการต่อ MOU แต่ละปีมีการ
พิจารณาที ่จะคัดออกและขอปรับค่ากำจัดขยะ 550 บาท/ตัน ณ ปัจจุบัน 
ค่าธรรมเนียม 550 บาท/ตัน ไม่พอต่อการบริหารจัดการขอปรับขึ ้นตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แจ้งไว้ตามลำดับนะครับ มาตรการในปีงบประมาณ 
2566 จะเข้มขึ ้นปรับค่าธรรมเนียมอัตราขยะเพิ ่มขึ ้นด้วยในรายละเอียดนี้มี
ข้อบังคับต้องไปตามมติจากสภาเทศบาลทั้ง  23 อปท.ที่ได้มติความเห็นชอบแล้ว
เพื่อนำไปดำเนินการต่อไปครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ชัดเจนนะครับมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น    
จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในญัตติที่ 15/2565 
นะครับ เรียนท่านสมาชิกสภาที่พึ่งเข้ามาคือ ท่านศิรพงศ์ รัตนพลทีครับ เนื่องจาก
การพิจารณาญัตติมีทั้งหมด จำนวน 6 ญัตติ จะพิจารณาให้ครบก่อนแล้วค่อยให้
มติความเห็นชอบจากญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลำดับไปตามญัตติต้นนะครับ     
จึงเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ท่านไม่เสียสิทธิ์นะครับสิทธิ์ท่านยงัอยู่
ครบขอพิจารณาในญัตติต่อไปนะครับ 

 3.2 ญัตติที่ 16/2565 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1,465,000 บาท      
(กองช่าง) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่ 16/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

เรื่อง  ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริม
เหล็กรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1,465,000 บาท (กองช่าง) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                           ข้าพเจ้า นายทวีศักดิ์  จันทะศร ี ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ขอยกเลิก
โครงการ     จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสรา้งรัว้คอนกรตีเสริมเหล็กรอบศนูย์
การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1,465,000 บาท   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

หลักการ 
ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562     

มาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ         
สิ่งปฏิกูล ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
มาตรา 16 (18) การจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย  

     สภาเทศบาลตำบลนากลาง  ได ้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม   เทศบาลตำบล    
นากลาง จำนวน 1,465,000 บาท (กองช่าง) เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ        
สมัยที่ 4 ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
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เหตุผล 
      ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที ่ ช 146/2565 ลงวันที ่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง มีความเห็น/คำสั่งไม่อนุมัติโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวม  เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1,465,000 บาท เนื่องจากจะมีการจัดทำคันดินบ่อ
ขยะชั้นที่ 2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว 
                  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
                             

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 
นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตทวงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากท่านได้
เปลี่ยนช่ือญัตติที่ท่านได้เสนอ ในญัตติที่เสนอมาเป็นญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ได้เป็นผู้เสนอคือนายทวีศักดิ์ จันทะศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรี แต่ท่านได้เสนอ
ญัตติเปลี่ยนเป็นช่ือท่านตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ อาจจะไม่ถูกนะครับเพื่อให้
ถูกต้องจึงขอให้ท่านได้เสนอใหม่ด้วยนะครับเชิญครับ 

นายคณิต  พิมพ์ด ี
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ผมขอแก้ไขนะครับ เกี่ยวกับเรื่องช่ือครับ ผมเข้าใจว่าเป็นผมจึงได้อ่านช่ือตนเองไป
ครับ เนื่องจากมีหนังสือมอบหมายให้ผมปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าให้ท่านนายกเป็น       
ผู้เสนอผมไม่ติดใจครับ ขอแก้ไขเป็นช่ือของท่านนายกเทศมนตรีฯ  ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องญัตติที่ผ่าน
มาครับ เดิมที ่ยกเลิกการก่อสร้างรั้ วยังไม่จำเป็นเท่ากับโครงการที ่เสนอนี้               
ช่วงนี ้เป็นช่วงฤดูฝนการทำรั้วเพื ่อป้องกันขยะปลิวความจำเป็นน้อยกว่าการ
ก่อสร้างคันคูชั้นสองได้นำบรรจุเข้าแผนและต้องผ่านสภาเทศบาลขอมติความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน จึงขอยกเลิกญัตติรั้วตาข่ายเพื่อฝังกลบขยะใหถู้ก
ข้ันตอนคันคูช้ันสองเพื่อฝังกลบขยะก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ 
ท่านอำนวยการกองช่างได้ช้ีแจงเมื่อสักครู่เนื่องจากญัตตินี้ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมไปในการประชุมสภาเทศบาลวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และสภาเทศบาล
ได้อนุมัติไปคราวที่แล้วเหตุผลในครั้งนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนจึงขอจ่ายขาดเงิน
สะสมไปทั้งหมด จำนวน 1,465,000 บาท แต่ปัจจุบันน้ีตามที่ท่านผู้อำนวยการ
กองได้รายงานปรากฎว่า เรื่อง ที่จำเป็นเร่งด่วนในตอนนั้นอาจไม่ใช้เรื่องจำเป็น
เร่งด่วนในตอนน้ีนะครับ ทางคณะผู้บริหารจึงขออนุมตัิยกเลกิโครงการจา่ยขาดเงนิ
สะสมนี้คือที่มาในการเสนอญัตติที่ 16/2565 นี้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหม
ครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผ ู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนที่คณะผู้บริหารได้นำเสนอต่อ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล การจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบถ้าไม่สามารถดำเนินการ
ในปีงบประมาณทางคณะผู้บริหารได้ขอยกเลิกเงินก็ตกเป็นเงินสะสมเพียงแต่ว่าช่วงน้ี
ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเหลือเวลาสามเดือนทางคณะผู้บริหารมีเหตุผลความจำเป็น
เร่งด่วน ถ้ายังไม่สิ้นปีงบประมาณเงินก็ยังค้างอยู่ในญัตติ   ถ้ามติสภาเทศบาลยกเลิก
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เงินก็จะกลับไปในระบบเป็นเงินสะสม ถ้ากรณีไม่ขอมติสภาเงินยังค้างอยู่จนกว่าจะ
สิ้นปีงบประมาณต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ
เงินก็ค้างอยู่พอสิ้นปีงบประมาณเงินก็จะตกเป็นเงินสะสมจึงเป็นสาเหตุท ี่คณะ
ผู้บริหารนำเสนอญัตติเพื่อยกเลิกญัตตินี้ครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ มีสมาชิกท่านใดเพิ ่มเติมไหมครับ         
ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในญัตติที่ 16/2565 ครับ  
3.3 ญัตติที ่ 17/2565 เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน  จำนวน  2,100,000 บาท (กองช่าง) เชิญเจ้าของ
ญัตติเสนอญัตติครับ 

 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  17/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                 วันที่  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน    

   หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน  จำนวน  2,100,000 บาท (กองช่าง) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                          ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าถมดิน   จำนวน 
2,100,000  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ 
  ด้วยกองช่าง งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีความประสงค์จะโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
-เพื ่อจ่ายเป็นเง ินเด ือน เง ินปรับปรุงเง ินเด ือน
พนักงานเทศบาลในหน่วยงานกองยุทธศาสตร์    
และงบประมาณ  รายละเอ ียดปรากฏตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  หน้า 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณต้ังไว้                 2,768,160 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,200,450 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้              600,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน      600,450 บาท 
 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าถมดิน 
รายการ ถมดินคันคูรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย
รวมเทศบาลตำบลนากลาง  
ปริมาณงาน ก่อสร้างคันคดูิน ขนาดฐานกว้าง 
12.00 เมตร ยอดคันคูกว้าง 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร ยาว  500 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 9,375  ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 11/2565 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
งบประมาณต้ังไว้                                00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                           00 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้               2,100,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน               2,100,000 บาท 
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แผนงาน สาธารณสุข 
งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบ บุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
-เพื ่อจ่ายเป็นเง ินเด ือน เง ินปรับปรุงเง ินเด ือน
พนักงานเทศบาลในหน่วยงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   
รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า 
262 
 

งบประมาณต้ังไว้                 3,340,800 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,609,250 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้           1,000,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน      609,250 บาท 
 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบาย
น ้ ำถนนหนองบ ัวคำแสนเหน ือ 1 หม ู ่ ท ี ่  7              
ต.นากลาง 
รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า 
372 
 

งบประมาณต้ังไว้                    560,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        70,000 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                70,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน              00 บาท 
 
รายการ ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ำถนนปลัดพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.ด่านช้าง รายละเอียด
ปรากฏตามเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 373 
 
งบประมาณต้ังไว้                    694,400 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     119,400 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้              119,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน             400 บาท 
 
รายการ ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบาย
น้ำถนนบูรพา หมู่ที่ 11 เช่ือม  หมู่ที่ 6 ต.ด่านช้าง 
รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .2565          
หน้า 374 
 

งบประมาณต้ังไว้                    630,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     101,000 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้              101,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน               00 บาท 
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รายการ  ขยายไหล ่ทางคอนกร ีตเสร ิม เหล็ ก          
พร้อมระบบระบายน้ำ  ถนนนันทสุธา บ้านโพธิ์ค้ำ      
ม.2 ต.กุดแห่ 
รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ ่ ายประจำป ี งบประมาณ พ.ศ .2565          
หน้า 375 
 
งบประมาณต้ังไว้                 1,221,500 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     211,500 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้               210,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          1,500 บาท 

 

เหตุผล 
      เพื่อจัดทำคันดินชั้นที่ 2 ของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย สำหรับรองรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นๆที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 
นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯนะครับ ญัตติที ่ 17/2565 มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ  

นายประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอช้ีแจงพอสังเขป จากที่ผ่านมา
ในญตัตินี้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง หนึ่งทำคันคูเพื่อรองรับขยะตามข้ันตอนในการ
ออกแบบเนื่องจากคันคูชั้นสองยังไม่มี สองหน่วยงานที่ของบประมาณไป จำนวน 
98 ล้าน ทางผู ้ตรวจได้แนะนำให้ดำเนินการทำคันคูชั ้นสองก่อนจะขอเงิน
งบประมาณจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื ่อดำเนินการบริหารจัดการขยะเพื่อ         
ให ้ถูกต้องตามกระบวนการเอกสารในโครงการขยะเฟส 2 จำนวนเง ิน 98       
ล ้ านบาท ได ้ประโยชน ์สองอย ่างคร ับ ตามที่  สำน ักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกแบบ ช่วยพิจารณาว่าเงิน จำนวน2.1
ล้านบาทเพื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณ 98 ล้านบาท คุ้มค่านะครับ มิฉะนั้น
จำเป็นต้องทำคันคูชั้นสองเพื่อขออนุมัติเงินจากส่วนกลางครับ เพื่อให้ดำเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกำหนดหลักเกณฑ์มาครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ เชิญท่านเลขนุการสภาเทศบาลฯ 
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นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเพิ่มเติมจากที่ผู้อำนวยการกอง
ช่าง ท่านสมาชิกสภาที่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารนำเงินมาจากส่วนใด ในญัตติ     
ที่ 17 /2565 ผมในฐานะเจ้าหน้าที ่งบประมาณได้ตรวจสอบในเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2565 พบว่าในญัตติจะขอโอนมาจำนวน 6 รายการ รายการที่ขอ
โอนลดจะปรากฎหลัก ๆ จะอยู่ในแต่ละกองนะครับเป็นเงินเดือนที่ไม่มีพนักงาน
ราชการมาบรรจุ ส่วนเงินโครงสร้างคือเงินที่ทางเทศบาลได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จากตามที่ผู้รับจ้างเสนอราคามาที่เหลือเงินอยู่จงึนำเงินส่วนน้ันมาเป็นยอดเงินโอน
มีจำนวน 2,100,000 บาท ถามว่าจะมีผลกระทบไหม เงินที่นำมาโอนไม่กระทบ
นะครับ คือเงินที่ตั้งไว้ในตำแหน่งว่างแล้วนำมาโอนลดครับ ส่วนเป็นเงินโครงสร้าง
พื้นฐานคือเงินที่ก่อหนี้ผูกพันหรือทำสัญญาแล้วเหลือจากการจัดซื้อจดัจ้างจึงนำมา
รวมเป็น 6 รายการ จำนวน 2,100,000 บาท  ทางคณะผู้บริหารที่จะเสนออีกสี่
ญัตติที่เกี่ยวข้องกัน คือ ญัตติที่ 17,18,19,20 คือการโอนเงินส่วนที่ผมได้กล่าว
ไปจำนวนเงินที่ขอโอนกลับมาเพื่อให้ได้ยอดถนนเส้นนันทจัทร์ - โนนสว่าง จำนวน 
2,300,000 บาท ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ พอไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้นำเงิน
อุดหนุนมาทำจึงได้โอนเง ินในจำนวนนี้โอนให้ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 
450,000 บาท โอนให้กองสาธารณสุข จำนวน 150,000 บาท โอนให้กองช่าง 
จำนวน 400,000 กว่าบาทจึงให้ทางสำนักปลัดเทศบาลตรวจว่างบพัฒนาไม่ ถึง
จำนวนสิบเปอร์เซ็นต์ต้องโอนงบกลับมาจำนวนเท่าไหร่ จึงขอโอนกลับมาประมาณ 
2,207,500 บาท ถึงจะครบสิบเปอร์เซ็นต์ในงบลงทุนจึงเป็นญัตติที่เกี่ยวพนักัน
นะครับ จึงนำเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ ่มเติมไหมครับ        
ขออนุญาตเรียนถามเพื่อความเข้าใจเนื่องจากมีการโอนงบประมาณจากค่าใช้จ่าย
เงินเดือนทั้งสองกองมีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และกองสาธารณสุขฯ      
ให้ท่านได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่างบประมาณตรงนี้สามารถที่จะโอนไปได้ไมม่ี
ปัญหาใช่ไหมครับ เชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯก่อนนะครับ 

นายธีระพงษ์  คงหินตัง้ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผ ู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร ่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนงบประมาณในกอง
สาธารณสุขฯ เนื่องจาการตั้งเงินเดือนตามอัตราของพนังงานเทศบาลที่จำเป็นต้อง
กำหนดตามมาตรฐานของตำแหน่งปรากฎว่าพยามที่จะสรรหาเข้ามาไม่มีใคร
โอนย้ายเข้ามาจำนวนที่ตั้งไว้ยังคงเหลืออยู่ตรงนี้ถ้าปลอ่ยไว้คงไม่เป็นประโยชน์การ
โอนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อส ่วนราชการถือว่าสามารถดำเนินการได้ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เชิญผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
ครับ 

นางจันทร์สุดา  ก้อนวิมล 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

เร ียน ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองยุทธศาสตร์ก็คล้าย
กับกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายทั้งสองฝ่ายไม่มีผูม้าดำรงตำแหน่งจึงไม่กระทบตอ่
การบริหารค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้วผม
ขอปิดการอภิปรายในญัตตินี้นะครับ 

 3.4 ญัตติที ่ 18/2565 เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 19,500 บาท  (สำนักปลัดเทศบาล) เชิญเจ้าของ
ญัตติเสนอญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  18/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                 วันที่  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 19,500 บาท  (สำนักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                          ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   จำนวน 19,500  
บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ 
  ด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

โอนลด ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
           - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน   
รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า 
153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการที่ 1 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 
จำนวน 3 หลังๆละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน      
10,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 
ขนาดกว้างxยาวxสูง  ไม่น้อยกว่า 40x115x80 
ซม.            
 -ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาใน
ท้องถิ่น 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                    
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
งบประมาณต้ังไว้                                00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                           00 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                    10,500 บาท 
งบประมาณหลังโอน                   10,500 บาท 
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งบประมาณต้ังไว้                      20,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       20,000  บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                19,500 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน            500 บาท 

รายการที่ 2 พัดลมต้ังพื้น  ปรับระดับ ขนาด 18 
นิ้ว  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ พัดลมตั้งพ้ืน ปรับระดับ         
ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตวัๆละ 1,500 บาท           
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ใบพัดพลาสติกใส 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว 
- ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ 
- ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และปุ่มบังคับส่าย 
-ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาในท้องถิ่น 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                    
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
งบประมาณต้ังไว้                                00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                            00 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                      9,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                      9,000 บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงาน  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพ่ือพิจารณาต่อไป 
                              

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 
นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ เชิญครับ 
ถ้าไม่มีในญัตติที่ 18/2565 ขอปิดการอภิปรายนะครับ  

 3.5 ญัตติที ่ 19/2565 เรื ่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าคร ุภัณฑ์      
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 54,000 บาท      
(สำนักปลัดเทศบาล) เชิญเจ้าของญัตติเสนอญัตติครับ 
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หน้า ๑๖ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ด ี รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  19/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                 วันที่  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

  

เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                    
        ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 54,000 บาท                 
         (สำนักปลัดเทศบาล) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 
 

                          ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 54,000 บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

              หลักการ 
  ด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

โอนลด ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ดำเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
ต่างๆสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต ์ของ    
สำนักปลัด รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัติ
ง บประมาณรายจ ่ ายประจำป ี ง บประมาณ          
พ.ศ.2565  หน้า 155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการที่ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร์           
สำหรับสำนักงาน  จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 
บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ      
จำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า              
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB 
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0                  
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว       
จำนวน 1 หน่วย 
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หน้า ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณต้ังไว้                    100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       84,147  บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                 54,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        30,147 บาท 

รายการที่ 2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท รวม
เป็นเงิน 15,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, 
Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า                      
1,200x 1,200 dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8    
ภาพต่อนาที (ipm) 
 -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่
น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า       
1,200 x600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document 
Feed) 
 -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 -สามารถทำสำเนาได้สูงสดุไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
 -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0     
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n) ได ้
 -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถ
กำหนดขนาดของกระดาษเองได ้
 
รายการที่ 3 เคร่ืองสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VAจำนวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท รวม
เป็นเงิน 5,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดงันี ้
 -มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 
 -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-ตั้งซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม2564 
 
งบประมาณต้ังไว้                                00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                            00 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                    54,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                    54,000 บาท 
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เหตุผล 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ในการปฏิบัติงาน  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27   
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางเพ่ือพิจารณาต่อไป                              

ขอแสดงความนับถือ 
ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 

(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 
นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายหรือ
ผ ู ้ เข้าร ่วมประชุมท่านใดจะซักถามเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการอภิปราย           
ในญัตตินี้นะครับ 

 3.6 ญัตติที ่ 20/2565 เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 34,000 บาท    
(สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เชิญเจ้าของญัตติเสนอ
ญัตติครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายคณิต  พิมพ์ดี  รองนายกเทศมนตรีตำบล
นากลาง  
ญัตติที่  20/2565                                                                    สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 
                                                                                วันที่  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 34,000 บาท             
(สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง 

                ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                
จำนวน 34,000  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้                         

                                                              หลักการ 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จะโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์        
มีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
งบ ดำเนินงาน 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการ ค ่าใช ้จ ่ายในโครงการอบรมพ ัฒนา
ศ ักยภาพการปฏิบ ัต ิงานของ อปพร.ด ้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายละเอียดปรากฏ
ตามเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  หน้า 218 
 
 
 

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
งบ ลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอร์           
สำหรับสำนักงาน  จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 
บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
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งบประมาณต้ังไว้                    100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน       70,000  บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                34,000 บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน        36,000 บาท 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 
1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า              
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250GB 
จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0                  
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว จำนวน 1
หน่วย 
-ตั้งซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม2564 
 
งบประมาณต้ังไว้                              00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน                          00 บาท 
งบประมาณโอนคร้ังนี้                  34,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน                34,000 บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีบุคลากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ กองคลัง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
เพ่ิมโอน โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

                           ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง  เพ่ือทราบต่อไป 
 
                              

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอ 
(นายทวีศักดิ์  จันทะศร)ี 

นายกเทศมนตรตีำบลนากลาง 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ ในญัตติที่ 20/2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายในญัตตินี้นะครับ ก่อนที่จะให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้ลงมติให้ความเห็นชอบในญัตติที ่คณะผู้บริหารได้เสนอ     
ขอพักการประชุม 10 นาทีนะครับ และได้ทำความเข้าใจเพิ ่มเติมขอนัดเวลา 
10.33 น. จะกลับมาให้มติความเห็นชอบในเวลา 10.43 น. ครับ ขอพักการ
ประชุมคร ับ เช ิญท ่านรองนายกเทศมนตร ีฯ ห ัวหน ้าสำน ักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกอง และท่านสมาชิกสภาฯ เชิญที่ห้องรับรองสภาเทศบาลนะครับ 
กลับเข้ารับการพิจารณาการประชุมต่อนะครับต่อไปจะเสนอให้สมาชิกสภา
เทศบาลให้มติรบกวนท่านเลขานุการสภาฯช่วยนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ     
เชิญครับ 

นายชัยพร  ขันทะชา 
ปลัดเทศบาล/เลขนุการฯ 

เรียน  ประธานสภา คณะผู้บรหิาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดน้ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อยู่
ห้องประชุมครบองค์ประชุมพร้อมทีจ่ะดำเนินการประชุมต่อแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาจะลงมติท้ายสุดก่อนนะครับ 
3.6 ญัตติที ่ 20/2565 เรื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 34,000 บาท     
(สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.5 ญัตติท่ี 19/2565  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 54,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.4 ญัตติท่ี 18/2565  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 19,500 บาท  (สำนักปลัดเทศบาล) สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมอืข้ึนพ้นศีรษะครบั 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.3 ญัตติท่ี 17/2565  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน  จำนวน  2,100,000 บาท (กองช่าง)  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 3.2 ญัตติที่ 16/2565  เรื่อง ขอยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 1 ,465,000 บาท      
(กองช่าง) สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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 3.1 ญัตติที่ 15/2565  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ อปท.อื่นที่ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกำจัดขยะมูลฝอย และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินศูนย์การ
จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง  (กองช่าง ) สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาได้พิจารณาครบแล้วนะครับ ขออนุญาตนำ
ท่านเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง อื่น ๆ  ท่านสมาชิกท่านใดจะหารือต่อที่ประชุมเชิญครับ  
นายชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ขอเรียนปรึกษาท่านสมาชิกสภาทุกท่านเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนมีหลายพื้นที่มี
ชาวบ้านร้องเรียนมาซอยก่อนถึงตลาดสดบูรพารามทราบเบื้องต้นมาว่าทางคณะ
ผู้บริหารได้ไปแก้ไขปัญหานี้เบื้องต้นแล้ว จากการดำเนินการแก้ ไขแล้วเป็นการ
เพิ ่มเติมปัญหาครับ เนื ่องจากเป็นโคลนมากกว่าเดิมช่วยลงพื ้นที ่อีกครั ้งเพื่อ
ดำเนินการแก้ไขให้อีกรอบครับ ซอยข้างวัดบูรพารามจะพบว่าคนใช้สัญจรจำนวน
มากครับ ถ้าฤดูแล้งจะเกิดน้ำซึมสมัยแต่ก่อนจะเป็นการเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรนะ
ครับแต่สมัยนี้ตรงนั้นไม่ได้ทำการเกษตรครับฝนไม่ได้ตกแต่น้ำไหลตลอด เพราะมี
น้ำขังในท่อต่อไปถนนอาจจะชำรุดได้ยิ่งช่วงฤดูฝนน้ำตรงนั้นไม่มีการระบายครับ
ท่านใดไปเดินตลาดนัดคลองถมจะพบว่าตรงนั้นมีน้ำขังในท่อตลอดซึ่งเป็นปัญหา
มานานมากชาวบ้านได้มาบอกตลอดนะครับว่าตลาดก็ตั้งอยู่ตรงนี้ใครมาก็พบเห็น
เทศบาลมองเห็นไหมชาวบ้านได้ฝากเรียนถามครับ อีกอย่างที่พบปัญหาหนกัมาก
ในเรื่องรถขยะซึ่งได้หารือบ่อยครั้งมันส่งกลิ่นมีน้ำไหลจากขยะการขนขยะไม่เป็น
เวลา ปล่อยไว้สามสี ่วันเข้าใจปัญหาส่วนนี้นะครับว่ารถเสียได้ส่งซ่อมไปแต่ว่า
อยากจะนำเรียนปรึกษาขอซื้อรถขยะอีกคันดีไหมครับเพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้       
ถ้าดำเนินการซ่อมทางเทศบาลก็จะซ่อมทั้งปี ซ่อมครั้งหนึ่งก็ใช้เวลานานถ้ามกีาร
แก้ไขได้เร็วกว่าน้ีดีกว่าการปฏิเสธให้พ้นหน้าที่เราจะดีกว่าไหมครับในการประชุมกี่
ครั้งผมยังไม่เคยเห็นการเสนอญัตติในการแก้ไขแท้จริงนอกจากนำรถขยะไปซ่อม 
เหลือรถขยะคันเดียวว่ิงเก็บขยะในเขตเทศบาลไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน
ทำให้ขยะเน่าชาวบ้านก็ว่ากล่าวมาอีก ที่ขอโอนงบไปซ่อมถนนหน้าวัดศิริชัย - 
นันทจันทร์ ถ้าซ่อมแบบนั้นขอให้ไปซ่อมให้ใหม่หน่อยครับชำรุดแล้วซ่อมแล้วก็
ซ่อมงบเดิม ตอนนี้น่าจะไม่เหลือเงินเพียงพอให้ซ่อมแล้วต้องขอโอนงบประมาณ
เพิ่มไหมครับฝากคณะผู้บริหารนะครับ ถ้าจะซ่อมให้ใช้งานไดค้วรปรึกษาหารือกัน
เพื่อจะปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมด ถ้าซ่อมโดยการนำยางมะตอยมาปะหน้าผิว
ถนนฝากคณะบริหารพิจารณาใหม่ครับ ฝากด้วยนะครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ นะครับซอยตลาดบรูพารามคือซอยทีอ่ยู่ธนาคาร
ออมสินใช่ไหมครับ 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

ใช่ครับ 
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นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

และซอยข้างวัดบูรพารามคือซอยตลาดคลองถมนะครับ ผมเข้าใจว่าท่านวิทยา 
ไพชยนต์ ได้หารือเตรียมการวางแผนไว้อยู่นะครับ เชื่อว่าคณะผู้บริหารท่านได้
ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ 

นายธีระพงษ์  คงหินตัง้ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นำเรียนจากประเด็นที่ท่านสมาชิก
สภาได้กล่าวถึงขอนำเรียนเรื่องที่น่าตกใจให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ      
เร ื ่อง รถขยะเทศบาลม ีจำนวน 4 ค ัน ม ีรถหกล ้อค ันหนึ ่ ง ได้ ใช ้งานมา                 
15 ปี สภาพรถภายนอกสวยงามดูดีแต่ภายในได้ชำรุดแล้วพื้นเหล็กที่รองรับขยะ
ชำรุดเป็นรูเกิดจากการสะสมของขยะเวลามีการบีบอัดขยะน้ำที่อยู่ในขยะก็จะมีน้ำ
ไหลออกจากรถขยะราดไปตามถนน ผมได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารถทุกคันมีสภาพ
เดียวกันหมดเพราะรถขนขยะมูลฝอยเป็นการบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลหากการจัดเก็บขยะไม่มีประสิทธิภาพการจัดเก็บเป็นการบริการข้ัน
พื ้นฐานที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหานี้แก้ไม่จบครับ หากพูดใน
ประเด็นนี้สามรอบห้ารอบผมยืนยันในพื้นฐานว่าของที่ชำรุดแล้วถ้าไม่ซื้อใหมม่า
ทดแทนทำได้เพียงรออย่างเดียวรองบจากส่วนกลางที ่ขอไป เมื ่อวานผมได้รับ
โทรศัพท์จากท่านนายกเทศมนตรีฯ บอกว่า งบประมาณที่ขอไปนั้นมีขั้นตอนที่ให้
คือเงินที่อนุมัติมาให้ต่อเมื่อรถขยะมีอายุการใช้งาน 15 ปี พบว่ารถของเทศบาล
ตำบลนากลางได้ 8 ปี เริ ่มชำรุดครั ้งล่าสุดได้ขอนำเข้าไปซ่อม อู ่ซ่อมรถที่มี
มาตรฐานได้ เสนอราคามาประมาณ 140,000 บาท ขออนุญาตเอ ่ย ถึง
ผู้อำนวยการกองคลังได้ต่อรองนะครับ เหลือ 130,000 บาท ตัวเลขที่เสนอมานี้
ผมจะเทียบเคียงว่าของชำรุดซ่อมมาแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่อง อาทิตย์หนึ่งหยุดหนึง่
วันแสดงว่าเดือนหนึ่งรถขยะหยุด 4 วัน ปีหนึ ่งหยุด 48 วันถ้า 365 วันลบ       
50วันหนึ่งปีรถขยะใช้งาน 315 ต่อวัน อย่างต่อเนื ่องถามว่ารออนุมัติงบจาก
ส่วนกลางแต่สมาชิกสภาเทศบาลต้องขับเคลื่อนช่วยให้ทางคณะผู้บริหารด้วยนะ
ครับรอความหวังจากเทศบาลคลองหลวงพบว่าทางเทศบาลคลองหลวงก็มปีัญหา
ภายในรอความหวังจากส่วนกลางไม่ชัดเจนที่เราจะได้ ขออนุญาตใช้ที่ประชุมแห่ง
นี้ในการผลักดันการจัดซื้อรถขยะคันใหม่ในปีงบประมาณถัดไปหากไม่มีอย่างไร
ฝากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ ขณะที่ท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ได้
อภิปรายผมได้รับไลน์จากท่านนายกเทศมนตรีฯ เรื่องรถขยะได้ส่งมาบอกผมว่า   
ได้ตามเรื่องขอรถขนขยะจากกรมมีช่ือเทศบาลตำบลนากลางในบัญชีที่จะเสนอต่อ
กรรมการพิจารณาแล้วในการเดินทางด้วยงบส่วนตัววันอังคารหน้าจะมาตามอีก
ช ่วงนี้ อธ ิบด ีกรมต ิดภารก ิจการประช ุมสภาสมาช ิกสภาผ ู ้ แทนราษฎร
ครับ  งบประมาณในปี 2566 ผ่านกรมแล้วได้งบประมาณมา 8.8 ล้านจะตาม
เงินเหลือจ่ายทางเข้ากุดแห่อีก 9.8 ล้านบาท  เชิญท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ครับ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565    

 

 

 

หน้า ๒๓ 

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ปรึกษาท่านอีกนะครับกรณีที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ
ได้ตามงบประมาณผมก็ดีใจแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดขอให้ตั้งงบประมาณไว้สำรองดีไหมครับถ้าไม่ได้สามารถนำญัตติสำรองไว้
เพื่อจะจัดซื้อรถในปีงบหน้าครบัไม่ต้องรองบประมาณเนื่องจากขยะส่งผลให้น้ำจาก
ขยะไหลตลอดส่งกลิ่นเหม็นครับ หารือให้มีแผนสำรองยื่นญัตติมาไว้รองรับนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านชัยวัฒน์  พหลทัพย์ครับ ท่านบอกผมได้นะครับ จะแจ้งเจ้าหน้าที่
งบประมาณให้ครับ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมาเป็น
เรื่องที่ดีเป็นแผนสำรองเสนอในที่ประชุมนะครับ ติดอยู่ที่งบประมาณกองคลงัมีเงนิ
ในการจัดซื้อส่วนน้ีไหมเนื่องจากเจ้าหน้าที่งบประมาณได้จัดทำงบในปีงบประมาณ 
2566 นี้ แต่ติดที่งบประมาณมีอย่างจำกัดผมเห็นด้วยในเรื่องที่จะซ่อมแซมทั้ ง
เรื่องซื้อรถขยะแต่ด้วยเงินงบประมาณที่มีจำกัด ซอยที่ท่านสมาชิกอภิปรายซอย
หลังธนาคารออมสินท่านนายกเทศมนตรีฯ ไม่นิ่งนอนใจนะครับ ได้สำรวจและหา
แนวทางการแก้ไข ผมอยากแนวทางที่ขับเคลื่อนเพื่อการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สำเร็จ 
แต่แผนงานที่ตกผลึกกันต้องหารือกันทกุฝ่ายรว่มมือกันเพือ่ผลกัดันให้สำเร็จเพื่อให้
เกิดบรรทัดฐานเดียวกันจึงฝากก่อนที่จะซ่อมแซมหรือซื้อรถขยะหรือขอยกเลิก 
140,000 บาท ได้หารือกันส่วนไหนที่จำเป็นเร่งด่วนแต่ทุกเรื่องต้องผ่านมติจาก
สภาเทศบาลครับ ถ้าเป็นงบประมาณจากภายนอกยังยืนยันไม่ได้ว่าจะได้งบจริง
ไหมขอฝากให้ทุกท่านพิจารณาช่วยกันครับ ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ ทุกเรื่องย่อมมีปัญหาในการดำเนินการเกิดจาก
การร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้บริหารงานเจ้าหน้าที่งบประมาณร่วมถึงสภาเทศบาล
แห่งนี ้ด ้วยในส่วนของรถขยะที ่ท ่านเสนอมามีบ ันทึกข้อความเชิญประชุม           
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 
กรกฎาคม 2565 วันพรุ่งนี้ ค่อยไปหารือกันนะครับ แล้วความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ท่านได้เสนอมานะครับซอยตลาดสดบูรพาหลังธนาคารออมสินข้างวัด
บูรพาซอยวัดศิริชัย - นันทจันทร์ ยังไงก็ขอให้คณะผู้บริหารช่วยพิจารณา ซ่อมแซม
ให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในการใช้ถนนครับ งบประมาณที่ยกเลิกโครงการ
ไปในระเบียบวาระที่ผ่านมาแบ่งมาซ่อมแซมส่วนนี้ก็ได้นะครับ เชิญผู้อำนวยการ
กองช่างครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอช้ีแจงสองประเด็นที่ท่านสมาชิก
ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ โครงการข้างตลาดนัดคลองถมเดิมทำใหม่ไม่ได้เนื่องจากอยู่
ในประกันสัญญาถ้าซ่อมแซมสามารถทำได้ ส ่วนเส้นหน้าตลาดนัดสามารถ
ดำเนินการไดค้รับ ถ้าเกินหน้าฝนไปถนนแช่น้ำไปเรื่อย ๆ คาดว่าไม่เกินเดือนหนึ่ง
ครับชำรุดเช่นเดิม เส้นที่สองมีสมาชิกได้ใช้เส้นน้ีทุกวัน ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
ท่านศิรพงศ์ ท่านวิทยา ท่านชัยวัฒน์ ท่านประดิษฐ์ เข้า – ออกเส้นน้ีประจำจากวัด
ใหม่ถึงข้างวัดศิริชัยพัฒนาราม - โนนสว่าง ได้ดำเนินการในปี 2563 งบประมาณ 
700,000 บาท ตอนนี้หมดประกันสัญญาสามารถซ่อมได้แล้วนะครับที่ผ่านมา 
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ซ่อมตลอดครับ เนื่องจากน้ำจากหอพักไหลลงมาประจำตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงไปใช้
เส้นทางอื ่นครับ ต้องซ่อมด้วย คสล. อย่างเดียวครับ ได้ของบประมาณซ่อมที่ 
100,000 บาทไม่ถึงสองเดือนชำรุดอีก งบรอบถัดไปขอซ่อมเป็น คสล. มีหลาย
ท่านที่ผ่านถนนเส้นน้ีทุกวันครับ ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู ้อำนวยการกองช่างครับ ขอให้นำเข้าสภานะครับ สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านไม่ปฏิเสธที่จะให้มติความเห็นชอบครับ เพราะประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจริง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือข้อหารือต่อสภาเทศบาลไหมครบั 
เชิญครับ 

นายเตียง  สีนามโหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เร ียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายเตียง  ส ีนามโหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล          
เขต 1 ผมอยากสอบถามว่าซอยนันทสุธา หมู่ที่ 2 บ้านกุดแห่ได้ผู้รับจ้างหรือยัง
ครับ ถ้ามีผู้รับจ้างแล้วจะลงงานตอนไหน ช่วงนี้ฤดูฝนชาวบ้านเดือดร้อน น้ำท่วม
ทุกครั้ง  ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่าน ท่านเตียง  สีนามโหน่ง ซอยนันทสุธามีสมาชิกได้สอบถามมาครับ
สามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ เชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบ
คำถามได้ไหมครับครับเชิญท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้เสนอมา
หรือสมาชิกเรียนสอบถามมาผมก็เห็นด้วยนะครับ ในการซ่อมถนนผมว่าไม่น่า
แก้ปัญหาได้ถ้าสร้างเลย เพื ่อความคงทนใช้งานได้นานเกิดความคุมค่าขอฝาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ในสัดส่วนเงินสะสมที่ยกเลิกไปหรืองบประมาณที่จะ
มีในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้ อีกเรื่องที ่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามมา
ซอยนันทสุธาเชิญผู ้อำนวยการกองช่างหรือผู ้อำนวยการกองคลังช่วยชี ้แจงว่า
ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ซอยนันทสุธาในญัตติที่ 17/2565 ได้พิจารณากันในระเบียบวาระที่ผ่านมามีการ
ขอโอนลดงบประมาณ 210,000 บาท งบที่ตั้งไว้ 1,200,000 บาท แสดงว่าได้
ผู้รับจ้างแล้วใช่ไหมครับ 

นายถวิล อุปชา 
รองประธานสภาเทศบาล 

เร ียน ท่านประธานสภาฯ ผมนายถวิล อุปชา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2         
การประชุมวันน้ีผมเห็นด้วยนะครับ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนายชัยวัฒน์  พหลทัพย์ 
อยากให้จัดงบประมาณ เกี่ยวกับรถขยะอำนาจในการซื้อรถหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
อำนาจอยู่ที่สภาเทศบาลต้องนำเข้าเสนอเป็นญัตติและมีมติจากที่ประชุมสภาเพื่อ
อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายประยุทธ์  เย็นอารมย ์
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอตอบสมาชิกสภาตอบในปัจจุบัน
ด้วย อนาคตด้วย เรื่องโครงการขยายไหล่ทางพร้อมรางระบายน้ำซอยนันทสุธา   
ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อเช้านี้ครับ และได้ผู้รับจ้างแล้วครับ ตอบท่าน
สมาชิกท่านเดิมที่มีข้อสงสัยผมว่าท่านต้องถามอีกแน่นอนซอยพวงผกาท่านไม่ต้อง
ตกใจครับบ่ายนี้ผมได้นัดประชุมคณะกรรมการหารือครับเพื่อเสนอญัตติบ่ายสอง
ได้นัดประชุมเพื ่อจะชี ้แจงการเดินหน้าซอยพวงผกาผมขอตอบก่อนนะครับ
ดำเน ินการแน่นอนได ้ผ ู ้ร ับจ ้างแล้ว เทคนิ คการก่อสร ้างไม่เป ็นตามแบบ      
ซอยนันทสุธา ไม ่ม ีป ัญหาครับส่วนพวงผกามีป ัญหาในการก่อสร ้างครับ        
ขอบคุณครับ 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565    

 

 

 

หน้า ๒๕ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังครับ 

นายประสิทธ์ิ  สาคร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

เร ียน  ประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล         
ผู ้อำนวยการกองและผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตรายงานเพิ ่มเติม 
โครงการของเทศบาลทัง้หมดที่ได้ดำเนินการแล้วเบกิจา่ยเงินไปจำนวน 8 โครงการ 
เป็นเงิน 11.6 ล้านเศษ อยู่ระหว่างทำการก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 
16.68 ล้าน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้าง  1 โครงการ เป็นเงิน 350,000บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 
เสนอเรื่องขอออกแบบอยู่นะครับ สำหรับงบประมาณรายรับจริงทั้งสิ้น ณ วันที่ 
19 กรกฎาคม 2565 มีรายรับจริงอยู่ที ่133,403,535.39 บาทคิดเป็นร้อยละ 
77.11 เปอร์เซ็นต์ของประมาณการรายรับทั้งหมดนะครับ มีรายจ่ายจริงอยู่ที่
101,153,148.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 75 เปอร์เซ็นของรายรับจริงและก่อน
หนี้ผูกผันไว้ 10,190,232.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.89 เปอร์เซ็นของรายรับ
จริง ตอนนี้รวมทั้งจ่ายทั้งผูกผันไปแล้ว 80.89 เปอร์เซ็นของรายรับจรงิทั้งหมด 
และคาดว่านับจากเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หากมีรายได้มาอีก 20 
ล้าน จะมีรายรับจริงอยู ่ที่ 154 ล้านจะน้อยกว่างบประมาณที่ผ่านมานะครับ 
ขอบคุณครับ  

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณท่านผู ้อำนวยการกองคลังครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ ่มเติม      
เชิญครับ  

นายชัยวัฒน์  พหลทัพย ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

โครงการที ่ผมได้หารือไปไม่ได้จะต่อว่านะครับในการประชุมหน้าขอให้คณะ
ผู้บริหารเสนอญัตติเรื่องทั้ง  4 โครงการได้ไหมครับ ที่เสนอไปนั้นยังไม่มีในแผนใน
วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมแผนจะนำเข้าแผนเลยได้ไหมครับ เพื่อประโยชน์ทุกฝ่าย
นะครับรถขยะเป็นปัญหาเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นซอยข้างตลาดมีน้ำท่วมขังถ้าปล่อย
ไว้ถนนจะชำรุดไปมากกว่านี้ ขอให้พิจารณาได้ไหมครับเพื่อนำเข้าแผนก่อนครับ
ขอบคุณครับ 

นายพรณรงค์  นิลนะมะ 
ประธานสภาเทศบาล 

ประเด็นที่หนึ่งนะครับเป็นดุลพินิจให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา ซ่อมแซมที่ทา่น
สมาชิกอภิปรายมาในการประชุมในครั้งหน้าได้เสนอเป็นญัตติเสนอต่อสภารอบ
หน้าประเด็นที่สองคือพรุ่งนี้เป็นการพิจารณาร่างงบประมาณอาจเข้าใจผิดพลาดว่า
เป็นประชุมแผนพัฒนาฯ อาจจะบรรจุเข้าแผนไม่ได้นะครับ คนละเรื่องนะครับ 
เชิญท่านรองคณิต พิมพ์ดีครับ 

นายคณิต  พิมพ์ดี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เป็นแนวคิดที่ดีครับที่มีแนวทางการแก้ไขร่วมกันไม่ว่า
จะเป็นเรื่องแผน เรื่องที่จะพิจารณาร่างงบประมาณในวันพรุ่งนี้ ที่ประชุมแห่งนี้
แผนของรถขยะมีอยู่แล้วของท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พรุ่งนี้เป็นการ
ประชุมเรื่องร่างงบประมาณเพื่อหารือกันว่าจะสามารถดำเนินการได้ไหม เพราะว่า
เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดการตกผลึกไว้ระดับหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที ่ที่รับผิดชอบ    
หรือผู้อำนวยการกองพิจารณาด้วยดุลพินิจของท่านในการบริหารจัดการแนวทาง
คือจะช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้เข้าใจอะไรที่มีแล้ว อันไหนที่ยังไม่มี จะได้ปรึกษากัน
เพื่อให้การบริหารจัดการได้แก้ไขปัญหาร่วมกันครับ ขอบคุณครับ 
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