
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62   

เม่ือวันจันทร  ท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 

 
ผูมาประชุม 
 

 
ผูไมมาประชุม 

1.  นายอุดม  เจริญศร ี สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
ผูเขารวมประชุม 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย ศรีวิวัฒน นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา ชาญชัย ศรีวิวัฒน 098 148 4229 
๒ นายนิพนธ  แสนแกว รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา  นิพนธ  แสนแกว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส รองนายกเทศมนตรีตําบลนาคํา สมหมาย  มหาหิงส ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายอาทิตย  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย  แสงกลาง 087 732 0082 
๕ นายสําฤทธิ์  ทาวหา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สําฤทธิ์  ทาวหา ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา สานุคุณ นวนประโคน 098 145 6469 
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๘ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  รก.ผอ.กองคลัง ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝายอํานวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  

๑๐ นายสมมาตย  วงศสีดา ผูอํานวยการกองชาง สมมาตย  วงศสีดา 093 440 8029 
11 นางอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน อภิญญา  ฤทธิยา  
12 นายภานุวัฒน  ทองโคตร นายชางโยธา ภานุวัฒน  ทองโคตร  
13 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจาพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม  
14 นางปยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานท่ัวไป ปยพรรณ  ชัยนิคม เจาหนาท่ีสภา 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 092 858 8191 
๒ นายคําพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล คําพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายสมพงษ  สิงหนอย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ  สิงหนอย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๗ นายสุพจน  ภักดีวุฒ ิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน  ภักดีวุฒ ิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๘ นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามกอน 061 ๑29 4380 
9 นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 

10 นายวงสา  แกวโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แกวโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
๑1 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําป  2562  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคํา  มาครบองคประชุมแลว  
ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการเปด
ประชุมครับ 

 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ผมขอเปดประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ 

สมัยแรก  ประจําป  2562   และขอดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 
เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ 

1.  ประกาศสภาเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๔  ขอ  ๒๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติม   
ถึง  (ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔  และตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕61  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2561  ซ่ึงไดกําหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  ระหวางวันท่ี  ๑ – 28  กุมภาพันธ      
พ.ศ.๒๕62  กําหนด  28  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา  จึงขอเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําป   ๒๕62  ตั้ งแตวัน ท่ี                 
๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕62  เปนตนไป  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ          
ณ  วันท่ี  17  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕62  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภา
เทศบาลตําบลนาคํา 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  
ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  17  มกราคม  2562 

 
ตามท่ีทานสมาชิกสภาทุกทานไดรับเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลนาคํา  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป  2562  เม่ือวันท่ี  17  มกราคม  
2562  ขอให ท่ีประชุม  ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ ง ท่ีแลว              
วามีขอความตอนใดควรแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม   อยางไร  

 
ไมมี  
 
ถาไมมีสมาชิกฯทานใดจะเสนอความเห็นหรือแกไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการ

ประชุมครั้งท่ีผานมา  ผมขอมติท่ีประชุมวาสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งท่ีผานมา  โปรดยกมือครับ 

 
 



 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
 

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา สมัยประชุมวิสามัญ     
สมัยท่ี  1  ประจําป  ๒๕62  เม่ือวันท่ี  17  มกราคม  2562  ดวยมตเิปนเอกฉันท   
 
ญัตติแจงเพ่ือทราบ 

3.๑  เรื่อง  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 
2564)  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.2561 

 
ขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับท่ี  3)        
พ.ศ.2561 

ขอ  ๑2  ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของขอ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน             
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 
ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตําบลนาคํา  เนื่องดวย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลนาคํา             
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และ  (ฉบับท่ี ๓)       
พ.ศ.๒๕๖๑  หมวด  ๖  ขอ  ๒๙  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ     
สภาทอง ถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้  ไดนําขอมูล
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (e-plan)  มาใชในการ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
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ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคําดังกลาว พรอมท้ังลงพ้ืนท่ี           
เก็บรวบรวมขอมูลประเมินความพึงพอใจจากประชาชนท้ัง  ๒๖  ชุมชน  โดยคณะกรรมการ
ไดดําเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาต อนายก เทศมนตรี   และนายก เทศมนตรี เ ส นอต อ สภา เทศบาล                  
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนั้น  เพ่ือเปนการเผยแพร      
ขอมูลขาวสารของทางราชการ  เทศบาลตําบลนาคํา  จึงประกาศรายงานผลการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รอบเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ใหประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบ  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม         
พ.ศ.๒๕๖๑  ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน  นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 

 
รับทราบ 
 
3.2  เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เพ่ิมเติม  

ฉบับท่ี  4 
ขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘   
หมวด  ๔  การแกไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ขอ  ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561   
ขอ ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
“เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศ        

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ 
พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  อําเภอ  และจังหวัดทราบดวย” 
 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 
ประกาศเทศบาลตําบลนาคํา  เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔)  เ พ่ิมเติมฉบับท่ี  ๔  ตามร ะ เ บ ี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย   ว  า ด  ว ย ก า ร จ ัด ท ํ า
แ ผ น พ ัฒ น า ท อ ง ถ ิ่น ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง   ส ว น ท อ ง ถ ิ่น  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๘   ร ว ม ไ ป ถ ึง ฉ บ ับ แ ก ไ ข
เ พ ิ่ม เ ต ิม   ( ฉ บ ับ ท ี่ ๓ )  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑   ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทํา
เครื่องมือข้ึนมาในการบริหารงาน  ซ่ึงคือแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน  โครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัดตางๆ  รวมถึงการพัฒนาในระยะยาวตอเนื่อง  อีกท้ัง
ตองเปนตามยุทธศาสตร  ๒๐  ป  แผนการปฏิรูปประเทศ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ – 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  ๑๒  นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน        
เพ่ือตอบสนองและแกไขปญหาไดตรงตาม   ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน     
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย       
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการโครงการใหสอดคลอง  กับแนวนโยบาย       
แตปรากฏวาแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ทุกฉบับ  ท่ีไดประกาศไปแลวนั้น  
ยังมีบางโครงการไมไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เทศบาลตําบลนาคําจึงไดดําเนินการการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 -2564)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๔  นั้น  เพ่ือประกาศ
และบังคับใชพัฒนาทองถ่ินของตนใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีใหไว  ประกอบกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลนาคํา  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  ในคราวประชุม
พิจารณา  รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  ๔  เม่ือวันศุกร     
ท่ี  ๑๕  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒  แลวนั้น  เทศบาลตําบลนาคํา จึงขอประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  ๔  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป        
จึงประกาศมาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ    ณ  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ        
พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน  นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 

 
รับทราบ 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม 
4.๑ เรื่อง  หารือกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๖2  กําหนดเริ่ม

วันประชุม  แตละสมัยกําหนดก่ีวัน  และกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  (สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖3) 

 
ขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(แกไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ขอ ๑๑  เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว  ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน  

เลขานุการสภาทองถ่ิน  และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ  ดังนี ้

(๒)  สําหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําป      
แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน  

ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวัน  เริ่มตน
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของ ปถัดไปให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละ  ปโดยใหนํา
ความในขอ  ๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ – 
 
เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน 

พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ี
ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว  หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจําป
สมัยแรกในปถัดไปไวหรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจําปหรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจําปอ่ืน  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได  

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย วาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒   

มาตรา ๒๔  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก        
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  และวรรคสี่ สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึง่ ๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

 
เพ่ือปฏิบตัิใหเปนไปตามระเบียบฯ และกฎหมายท่ีกําหนด  จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทานเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปเปนดังนี ้
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๖2  กําหนดเริ่มวันประชุมแตละสมัย

กําหนดก่ีวัน  ผมขอเสนอดังนี้ 
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๖2  จํานวน  4  สมัย  
โดยท่ีสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ระหวางวันท่ี  ๑ – 28  กุมภาพันธ  ๒๕62           

ไดกําหนดไวแลวตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  
2561   

สมัยท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 30 พฤษภาคม  2562 
มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   

สมัยท่ี  3  ประจําป  พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  -  30  สิงหาคม  2562      
มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   

สมัยท่ี  4  ประจําป  พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 30  พฤศจิกายน  2562 
มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   

มีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืน  เชิญเสนอ 
 
ไมมี 
 
กําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๖2  จํานวน  4  สมัย  
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป  พ.ศ.2562   
เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 30 พฤษภาคม  2562  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป  พ.ศ.2562   
เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  -  30  สิงหาคม  2562  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจําป  พ.ศ.2562   
เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 30  พฤศจิกายน  2562  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน   
 



 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 
 

- ๗ – 
 
ลําดับตอไปผมขอหารือการกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม

สามัญประจําปสมัยแรก ประจําป  ๒๕๖3  ผมขอเสนอกําหนดดังนี้  สมัยประชุมสามัญ
ประจําป  สมัยแรก  ประจําป  2563  มีกําหนดไมเกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 –  29  
กุมภาพันธ  2563  มีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอ่ืน เชิญเสนอ 

 
ไมมี 
 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ.2563   
มีกําหนด  29  วัน  เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 – 29  กุมภาพันธ  2563 
 
ขณะนี้ไดเวลา ๑๒.๐๐ น. เราไดดําเนินการประชุมมาพอสมควรแลว ผมขอพักการ

ประชุม   เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นจะดําเนินการประชุมตอในชวงบาย
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ในระเบียบวาระท่ี  5  ตอไป  ชวงนี้ขอเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหาร
กลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแลว  ชวงบายนี้เรามาเริ่มดําเนินการ

ประชุมในระเบยีบวาระท่ี  5  ตอเลยนะครับ   
 
 

ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ขอใหเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒  และ  3)  พ.ศ.๒๕๔๓   
ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง

ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา  ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  จํานวน  6  รายการ  เพ่ือพิจารณา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒  และ  3)  พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ  ๒๗  มีรายละเอียดดังนี ้
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1.  กองชาง  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ประเภท         
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
สาย  จากหาแยกบานพอจรูญไปบานายสมศักด์ิ  จันทบุตร  จํานวน  210,3๐๐  บาท  
(สองแสนหนึ่งหม่ืนสามรอยบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564)  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4   

โอนลดจาก  สํานักปลัด  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร             
หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
ขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลสามัญพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินประจําป สําหรับขาราชการ
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ส า มั ญ  สํ า นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล น า คํ า                      
ตั้งไว  4,567,680  บาท  (สี่ลานหาแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือ  3,317,180  บาท  (สามลานสามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอย    
แปดสิบบาทถวน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  3,106,880  บาท  (สามลานหนึ่งแสน
หกพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน)   

2. กองชาง  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ประเภท         
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  โครงการซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร         
สายจากถนนเทศบาล  7  ถึง  นานายกาน  ยมโคตร  (ชุมชนนาคํานอยหมูท่ี 12)  จํานวน  
182,0๐๐  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4   

โอนลดจาก  สํานักปลัด  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร             
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
ขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลสามัญพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินประจําป สําหรับขาราชการ
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ส า มั ญ  สํ า นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล น า คํ า                      
ตั้งไว  4,567,680  บาท  (สี่ลานหาแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือ  3,106,880  บาท  (สามลานหนึ่งแสนหกพันแปดรอยแปดสิบบาท
ถวน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,924,880  บาท  (สองลานเกาแสนสองหม่ืนสี่
พันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) 

3. สํานักปลัด  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป      
งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
รายการ  คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)        
สามารถอาน  และเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816  ไดมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz  สามารถใชงาน    
ผานชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB ได  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค     
(Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟา ขนาด 5 Volts,  3 Volts, และ  1.8 Volts ,                  
ไดเปนอยางนอย  จํานวน  700  บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4 
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โอนลดจาก  สํานักปลัด  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร             

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
ขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลสามัญพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินประจําป สําหรับขาราชการ
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ส า มั ญ  สํ า นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล น า คํ า                       
ตั้งไว  4,567,680  บาท  (สี่ลานหาแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือ  2,924,880  บาท  (สองลานเกาแสนสองหม่ืนสี่พันแปดรอยแปดสิบ
บาทถวน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  2,924,180  บาท  (สองลานเกาแสน       
สองหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน)   

4. กองชาง  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  รายการ  คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card 
Reader)  สามารถอาน  และเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card)        
ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ไดมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz  
สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (lnterface)  แบบ  USB ได  สามารถใชกับบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟา  ขนาด  5  Volts , 3 Volts , และ  1.8 
Volts , ไดเปนอยางนอย  จํานวน  700  บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4 

โอนลดจาก  กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนเงินเดือน  (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลสามัญ  พรอมท้ังเงิน
ปรับปรุงเ งินประจําป  สําหรับขาราชการสวนทองถ่ินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ            
ของกองชาง  ตั้งไว  599,280  บาท  (เกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือ  320,422  บาท  (สามแสนสองหม่ืนสี่รอยยี่สิบสิบสองบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  319,722  บาท  (สามแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยยี่สิบ
สองบาทถวน)   

5. กองการศึกษา  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานกองการศึกษา    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  รายการ  คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card 
Reader)  สามารถอาน  และเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card)        
ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ไดมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz  
สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ  (lnterface)  แบบ  USB ได  สามารถใชกับบัตรแบบ
อเนกประสงค  (Smart Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟา  ขนาด  5  Volts , 3 Volts , และ  1.8 
Volts , ไดเปนอยางนอย  จํานวน  700  บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4 

โอนลดจาก  กองการศึกษา  แผนงานกองการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา  งบดําเนินการ  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาเชาบาน  รายการ  เพ่ือจายเปน
คาเชาบาน/คาเชาซ้ือบาน/กูยืมเงินซ้ือบาน/กูยืมเพ่ือปลูกสรางบานของขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลสามัญสําหรับกองการศึกษา  ตั้งไว  36,000  บาท  (สามหม่ืนหกพัน   
บาทถวน)  งบประมาณคงเหลือ  32,500  บาท  (สามหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน)  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  31,800  บาท  (สามหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ท่ีประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายอาทิตย  แสงกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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6. กองคลัง  โอนตั้งจายรายการใหม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป        

งาน บริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
รายการ  คาจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  สามารถ
อาน  และเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card)  ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  
7816  ไดมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  4.8  MHz  สามารถใชงานผานชอง
เชื่อมตอ  (lnterface)  แบบ  USB ได  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart 
Card)  ท่ีใชแรงดันไฟฟา  ขนาด  5  Volts , 3 Volts , และ  1.8 Volts , ไดเปนอยางนอย  
จํานวน  700  บาท  (เจ็ดรอยบาทถวน)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 
2564)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี  4 

โอนลดจาก  กองคลัง  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร             
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
ขาราชการ หรือพนักงานเทศบาลสามัญพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินประจําป สําหรับขาราชการ
สวนทองถ่ินหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองคลัง  ตั้งไว  1,420,860  บาท  (หนึ่งลาน   
สี่แสนสองหม่ืนแปดรอยหกสิบบาทถวน)  งบประมาณคงเหลือ  1,145,810  บาท          
(หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนหาพันแปดรอยสิบบาทถวน)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
1,145,110  บาท  (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนหาพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณา 

 
ขอบคุณทานนายกครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีขอสงสัยในรายละเอียด ขอเชิญ

อภิปรายไดครับ   
 
ไมมี 
 
ถาไมมีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรืออภิปราย  กระผมผมในนามประธานสภาเทศบาล

ตําบลนาคํา  จะขอมติท่ีประชุมตามระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ขอ  5.๑  
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ใครเห็นชอบ
กรุณายกมือครับผม    

 
เห็นชอบใหเทศบาลตําบลนาคํา  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕62  จํานวน  6  รายการ  เปนจํานวนเงิน  395,100  บาท  (สามแสน       
เกาหม่ืนหาพันหนึ่งรอยบาทถวน)  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท  

 
เรื่อง อ่ืน ๆ 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือทานใดจะเสนออะไรตอท่ีประชุม        

ขอเชิญครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  ผมขอสอบถามความคืบหนาเรื่องการกอสรางถนนลาดยางท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวาดําเนินการถึงไหนแลวครับ 

 



 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน 
ปลัดเทศบาลตําบลนาคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามกอน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  ขอตอบคําถามทานเลขาอาทิตย  เรื่องความคืบหนาการกอสรางถนนลาดยาง       
ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  มีผูยื่นเสนอราคาและขณะนี้อยูในข้ันตอนการพิจารณา
เอกสารของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  e-bidding  คะ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  ผมมีเรื่องประชาสัมพันธใหแจงคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทราบ  
ดังนี ้

1.  การจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญอําเภออุบลรัตน  ประจําป  พ.ศ.2562  
เทศบาลตําบลนาคําเขารวมโดยมีการจัดซุมแสดงนิทรรศการ  บูธแสดงสินคา   โอทอป    
ของตํ าบล   การประกวดการทําสมตํ ารํ า ซ่ิ ง   การประกวดเตนประกอบดนตร ี               
เ พ่ือสุ ขภาพ  การ เดิ นแฟชั่ น โชว การ กุศล   จากนายแบบ -นางแบบกิตติม ศักดิ์                 
โดยไดรับเกียรติจากทานสมศักดิ์  จังตระกุล  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนประธานในพิธี
ในวันท่ี  26  กุมภาพันธ  2562 

2.  กองทุนระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
(Long Term Care : LTC)  เทศบาลตําบลนาคําอยูระหวางสมัครเขารวมโครงการ           
ซ่ึงรายละเอียดของโครงการเปนการดูแลผูปวยติดเตียงท่ีเปนผูสูงอายุ  โดยมีผูดูแลท่ีผานการ
อบรม  มีงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช  

3.  จะมีเจาพนักงานธุรการมาบรรรจุใหม  1  ทาน  ในวันท่ี  1  มีนาคม  2562  
โดยจะมอบหมายใหรับผิดชอบงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม   

4. การชวยเหลือประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย      
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในกรณี         
การชวยเหลือประชาชนตองจัดทําเปนประกาศใหความชวยเหลือโดยเปนอํานาจ            
ของนายกเทศมนตรีในการออกประกาศ  หลังจากนั้นชาวบานท่ีเดือดรอนจะนําประกาศ   
ฉบับนี้ไปขอความชวยกับหนวยงานตาง ๆ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความ
ชวยเหลือ 

5.  การบริหารจัดการเก่ียวกับกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหธนาคารขยะรีไซเคิลตําบล
นาคําโดยทานนายกเทศมนตรีเปนประธานกองทุนฯ  เทศบาลตําบลนาคํามีหนาท่ีสงเสริม   
ใหกองทุนมีประสิทธิภาพและใหประชาชนมีสวนรวม   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  ผมมีเรื่องแจงท่ีประชุมดังนี้ครับ   
1.  ขอสอบถามผูเก่ียวของและติดตามเรื่องหนังสือขอความอนุเคราะหซอมแซมไฟฟา

สาธารณะท่ีผมไดสงเขามาครับ  วาดําเนินการไปถึงไหนแลว   
2.  ขอปายบอกทางบริเวณสามแยก  ขอความวา  เลี้ยวซายไปบานโนนราศี      

เลี้ยวขวาไปบานโคกสูง 
 
 
 
 



 
 
 
นายอาทิตย  แสงกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน 
นายกเทศมนตรีตําบลนาคํา 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารและทางสภาเทศบาลตําบลนาคําท่ีนํางบประมาณ      

ไปซอมแซมสะพานท่ีชํารุด  ชาวบานเลาฝากขอบคุณมาครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  ผมมีเรื่องท่ีจะแจงตอสภาเทศบาลตําบลนาคํา  ดังนี ้  
1.  มีพ่ีนองประชาชนฝากเรื่องปายเตือนตรงบริเวณสี่แยกบานหนองไหล  ขอใหขยับ

ปายออกมาใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนกวาบริเวณท่ีติดตั้งในปจจุบัน   
2.  ขอขอบคุณทางเทศบาลตําบลนาคํา  ท่ีไดนํางบประมาณไปกอสรางถนนบริเวณ

วัดปาสระแกว 
 
ผมขอมอบหมายใหผู อํานวยการกองทุกกองท่ีมีสวนเ ก่ียวของในเรื่องตาง ๆ            

ท่ีสมาชิกแจงในท่ีประชุมสภา  ขอใหนําไปดําเนินการในวันถัดจากการประชุมในแตละครั้ง
ทันที 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชกิสภาเทศบาล  หัวหนาสวนราชการ

ทุกทาน  สํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน        
รวมเปนเกียรติในพิธีมอบเงินอุดหนุนชุมชนตามโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข         
ใหกับคณะกรรมการชุมชนจํานวน  26  ชุมชน  โดยแบงเปนภาคเชามีคณะกรรมการชุมชน
จํานวน  117  คน  จากหมูท่ี  5 , 6 , 12 , 13 , 9 , 10  ภาคบาย  คณะกรรมการชุมชน
จํานวน  108  ทาน  จากหมูท่ี  1 , 2 , 3 , 4 , 8 , 11  จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมพิธี
คะ 

 
มีสมาชิกสภาฯ  หรือทานใดจะเสนออะไรในท่ีประชุมอีกไหมครับ  ถาหากไมมีอะไร

แลว  ในวันนี้ เราไดดําเนินการประชุมมาเปนเวลาพอสมควรแลว  ผมตองขอขอบคุณ        
ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ทานปลัด  ทานรองปลัด  หัวหนา
สํานักปลัด  ผูอํานวยการกองชาง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  และทุกทานท่ีเขารวมประชุม
ในวันนี้  ขณะนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอปดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑5.00 น. 

 
 

 
(ลงชื่อ).............สจุิต  เพียโคตร.................. 

( นายสุจิต  เพียโคตร ) 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคํา / ผูจดรายงานการประชุม 

 
 



 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  ไดทําการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  เม่ือวันท่ี  25  เดือนกุมภาพันธ        
พ.ศ. ๒๕62  ฉบับนี้เสร็จเรียบรอยแลว  ในวันท่ี    4    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62    เวลา    ๑๐.๐๐    น.       
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลนาคํา  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 
    (ลงชื่อ)............สมพงษ  สิงหนอย.............ประธานกรรมการ 
                 ( นายสมพงษ  สิงหนอย ) 
 
    (ลงชื่อ).......บรรดาศักดิ์ ขามกอน.......กรรมการ    

                     ( นายบรรดาศักดิ์ ขามกอน )  
                                

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

สภาเทศบาลตําบลนาคํา   มีมต.ิ...........รับรองเปนเอกฉันท.........................................................    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62   เม่ือวันท่ี  25  กุมภาพันธ  
2562  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคํา  สมัย   สามัญ         สมัยท่ี    2       ประจําป  2562                     
.เม่ือวันท่ี   30  พฤษภาคม  2562                                                  . 
 
 
 
      (ลงชื่อ)............................................................. 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคํา 

 


