
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

เมื่อวันที่  30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 098 162 9861 
๒ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๓ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๔ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๕ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๖ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๗ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๘ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑ ๕๔๐๓ 
๙ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 

๑๐ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
๑๑ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘ ๔๕๘๖ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน ์ ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
2.  นายค าพล  ยาตาแสง  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว  
๒ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์  
๓ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง  
๔ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา  
๕ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม  
๖ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  
๗ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  
๘ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  
๙ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 

๑๐ นายไพรทูล สีกอกมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 ไพรทูล สีกอกมาตย์  
 
 
 
 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐5 น. 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่มด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา  
๒๔   และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  
๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนด  ๓๐  วัน  
ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย
สามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า     

 
รับทราบ 
 
๒.  ระเบียบเทศบาลต าบลนาค า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาล

ต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.2559   
 ประกาศเทศบาลต าบลนาค า เรื่อง การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลต าบลนาค า  

เพ่ือเป็นการจัดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลต าบลนาค า  เทศบาลต าบล
นาค า จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอใช้รถส่วนกลาง โดยจัดท าเป็น
ระเบียบเทศบาลต าบลนาค า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง เทศบาลต าบลนาค า จึงประกาศใช้บังคับระเบียบเทศบาลต าบล  
นาค า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้ประชาชนและส่วนราชการ ที่ประสงค์ขอใช้รถส่วนกลางของ
เทศบาลต าบลนาค า ปฏิบัติตามขั้นตอนในระเบียบดังกล่าวต่อไป จึงประกาศมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงชื่อนายชาญชัย          
ศรีวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

รับทราบ 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ง
ที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2559 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า         
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2559 
ได้น าส่งให้ทุกท่านและได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ในส่วนใดหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึก
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 

 
รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้ง

ที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕9  เม่ือวันที่  11  พฤษภาคม  2559  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์
จ านวน  11    เสียง   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี  

                                       
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
๕.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560  -  2562)  

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาค า  ที่  23/2559  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2560 – 2562)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  เพ่ือประกาศและบังคับใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่ให้ไว้  ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562)  เมื่อวันที่  
26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  แล้ว  เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.2560 – 2562)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  ลงชื่อนายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลนาค า  เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมี
ส่วนร่วมของประชาคม  โดยการน าเสนอปัญหา  แนวทางการแก้ไขและความจ าเป็นของ   
ทุกคนอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบล  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ระดับใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดในการจะน าเสนอนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔– 
 

เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าไปตามทิศทางที่มุ่งหวังทุกประการ  และ
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2562) จะสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด  ภายใต้
ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไปค่ะ 

 
ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ไม่มี 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

ด้วยนายวิสิฐ  จันทะรี  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์  อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น  ได้โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภอ   
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ตามมติเห็นชอบ  ก.ท.จ.จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่  
7/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ในการนี้  เทศบาลต าบลนาค า  ได้ก าหนด   
จัดงานเลี้ยงต้อนรับเพ่ือเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในการมาปฏิบัติราชการยังเทศบาล
ต าบลนาค า  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ในวันศุกร์  ที่  8  กรกฎคม  
๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมมีข้อสังเกตว่าบางโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีนั้น
จะสามารถน ามาตั้งเทศบัญญัติเพ่ือด าเนินโครงการได้หรือไม่  จะขัดต่อระเบียบกฎหมาย
หรือไม่  เช่น  โครงการเกี่ยวกับอป.พร. หรือ  โครงการเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  
เป็นต้น  ผมเกรงว่าเมื่อถึงเวลาจะด าเนินโครงการจะไม่สามารถกระท าได้ครับ 

 
ขอตอบค าถามท่าน  สท.อรุณ  นาหัวนิน  ส าหรับแผนพัฒนาสามปีนั้นเป็นเครื่องมือ

ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โครงการใดที่อยู่ในเทศบัญญัติ  
จะต้องมีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีผ่านการประชาคมของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ 
และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ และจะต้องเป็นภารกิจที่เทศบาลสามารถกระท า
ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  ส่วนโครงการไหนที่ยังไม่มีระเบียบชัดเจนรองรับ  เช่น  
โครงการเกี่ยวกับอป.พร.  จะใช้หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยจะต้องมีโครงการมารองรับการใช้จ่ายงบประมาณ       
ที่ส าคัญจะต้องมีงบประมาณเพียงพอในการจัดท าโครงการด้วย  นี่คือขั้นตอนวิธีการจัดท า
งบประมาณ  ขอบคุณค่ะ 

 
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายธวัชชัย  บึงมุม 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
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และคงมีหลายท่านอยากสอบถามเรื่องเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้ด าเนินการจัดไปแล้วนั้น  จะได้รับหรือไม่  ขอสอบถามทางฝ่าย
งบประมาณครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  ส าหรับงบประมาณเงินอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ
ในปีนี้นั้น  เดิมทเีทศบาลตั้งใจจะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในภาพรวมระดับต าบล  แต่ติดขัด
ในเรื่องของการขออนุญาตจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นเงินอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  ทวิ         
การจ่ายเงินตามมาตรา  ๖๗  (๘)  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  ซึ่งสภาเทศบาล
ต าบลนาค า  ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  
2559  และท าเรื่องส่งไปยังจังหวัดเพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ขณะนี้ก าลังรอ
หนังสือตอบรับการอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือที่จะได้ท าการเบิกจ่ายต่อไป  แต่เนื่องจาก
ขณะนี้ได้เลยระยะเวลาการจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟแล้ว  ผมจึงเข้าใจว่าทางจังหวัดอาจจะ
ไม่อนุมัต ิ และไม่สามารถท่ีจะท าการเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนได้ครับ 

 
ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังช่วยอธิบายที่มาที่ไป  ว่าเงินของเราอยู่ตรงไหน  และโอน

มาอยู่ตรงไหนให้สมาชิกของรับทราบอีกครั้ง  เรียนเชิญครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  เดิมทีงบประมาณเราตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย      
ต่อมาแต่ละหมู่บ้านได้ประชุมและมีมติว่า  จะไม่จัดงานร่วมกัน  ขอแยกจัดหมู่บ้านของตัวเอง  
จึงมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลต าบลนาค าเพ่ือปรึกษาว่าจะแก้ปัญหาเรื่อง
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร  ในที่ประชุมจึงมมีติว่าจะต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมา
เป็นเงินอุดหนุน  ซึ่งระเบียบเงินอุดหนุนเมื่อสภาเห็นชอบแล้ว  จะต้องขออนุมัติต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด  ระเบียบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนได้ออกมาใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม  ที่ผ่านมา  
เนื่องจากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีปัญหามาก  และช่วงนี้ก็เลยฤดูกาล
ช่วงการจัดงานบุญประเพณีมาแล้ว  ในปีนี้อาจจะท าการเบิกจ่ายไม่ได้ค่ะ  แต่ส าหรับปี  
2560  นั้น  ขอให้แต่ละหมู่บ้านรีบด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเข้ามา
ในช่วงนี้  เพ่ือจะได้เตรียมจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 ต่อไปค่ะ 

 
ขณะนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพักการ

ประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร   และกลับมาเริ่มอภิปรายต่อในช่วงบ่าย  โดยจะเริ่ม
ประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันครับผม 
 
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายสมนึก  ชัยหัส 
สมาชิก 
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หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง  เรามาเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่  
7  เรื่องอ่ืนๆ  กันต่อในช่วงบ่าย  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม  ขอเชิญ
ท่านสท.ติ๊ก  ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องคันคูล าห้วยคุมมุมขาดอีกแล้ว  วันนี้ผมได้ท า
หนังสือถึงท่านนายกเทศมนตรี  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ออกไปส ารวจ  เรื่องที่สองเรื่อง
ปัญหาการขาดแคลนน้ า  และเรื่องที่สามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเสียภายในหมู่บ้าน  ขอให้ทาง
กองช่างออกไปซ่อมแซมด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และกองช่าง  ที่ได้ไปช่วยตัดต้นไม่ใหญ่ที่ล้มบริเวณศาล

ปู่ตา  และเรื่องที่สองเรื่องการตั้งงบประมาณบุญประเพณีเข้าพรรษาตั้งไว้  10,000  บาท  
อยากทราบว่าเป็นการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้วัดทุกหมู่บ้านหรือไม่ครับ  

 
ส าหรับงบประมาณบุญประเพณีเข้าพรรษานั้นตั้งไว้ส าหรับเทศบาลจัดกิจกรรมของ

เราเอง  เช่นการถวายเทียนพรรษาวัดในเขตต าบลนาค า  และปีนี้มีการเปลี่ยนประธานสภา
วัฒนธรรมคนใหม่  จากนายค าฟอง  เกียรติสุนทรกุล  มาเป็นนายสาคร  แก้วดี  หากมีการ
จัดกิจกรรมใดๆ  คงจะได้รับการประสานงานมาจากประธานสภาวัฒนาธรรมต าบลนาค า   
คนใหม่ต่อไปครับ 

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  ที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลนาค ามีการจัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบๆหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด  ประกอบกับวันที่  26  มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด 

เมื่อวันที่   29  มิถุนายน  2559  ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ไป
ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  ณ  โรงแรมไอ  โฮเต็ล  จังหวัด
ขอนแก่น  ทราบว่าในวันที่  13 – 15  กรกฎาคม  2559  จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมวิชาการและการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  59  ประจ าปี  
2559  จึงเรียนมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

 
ผมขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรมสมาชิกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ าเภออุบลรัตน์  ซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้  โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
คนละ  300  บาท 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  กระผมนายสมนึก  ชัยหัส  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าเขต  2  มีเรื่องแจ้งต่อที่
ประชุมดังนี้  คลองกุดจอก  -  หนองปงิ  บริเวณฝายนาพ่อทองมี  นานายสมนึก  นาแม่แปง  
จากการที่ฝนตกหนัก  ได้มีน้ าท่วมกัดเซาะคันคูเกิดความเสียหาย  ผมได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์แจ้งเข้ามายังเทศบาลแล้วและขอให้ออกไปส ารวจด้วย  ขอบคุณครับ 

 
 
 



 
 
นายสมหมาย  มหาหิงส์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
นายธวัชชัย  บึงมุม 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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ผมขอปรึกษากับทุกท่านในที่ประชุม  ว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนประเพณีบุญ

บั้งไฟปีนี้อย่างไร 
 
ผมคิดว่าเราทุกคนต้องช่วยกันอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอน  ระเบียบ

วิธีด าเนินการ  และอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้ให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าเหตุใดจึงจ่ายเงิน
อุดหนุนไม่ได้  ดังที่ผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมได้ทราบไปก่อนหน้านี้  และในปีต่อๆไปเราคง
ต้องวางแผนให้รอบคอบถึงการจัดงานว่าจะจัดกันเองแต่ละหมู่บ้าน  หรือจะจัดในภาพรวม
ต าบลให้ชัดเจน  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนดังเช่นปีนี้ครับผม 

 
ผมอยากให้ทางเทศบาลท าหนังสือชี้แจง  แจ้งไปยังหมู่บ้านได้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่

สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในปีนี้ได้   เพ่ือที่ทุกคนจะได้
เข้าใจตรงกัน  เพราะล าพังจะให้พวกผมซึ่งเป็นสมาชิกไปชี้แจงให้ได้เข้าใจทั้งหมดคงจะ
เป็นไปได้ยากครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านส าหรับปีนี้ถ้าไม่ได้งบประมาณสนับสนุนก็คงจะไม่เป็นอะไร  แต่ถ้าปีหน้าทาง
เทศบาลจะไม่มีงบประมาณสนับสนุน  ขอให้จัดประชุมชี้แจงให้กับทางผู้น าฝ่ายปกครองได้
ทราบ  จะได้ไปแจ้งให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  เพราะชาวบ้านบางคนจะได้ไม่ไปพูดว่าผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับเงินมาแล้วแต่ไมไ่ด้น ามาจัดงาน  แต่น าไปเล่นบั้งไฟหมดครับผม 

 
ผมขอยกตัวอย่างต าบลบ้านดง  ก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเช่นกัน  แต่ทาง อบต .

บ้านดง  เค้าก็ท าหนังสือไปหาผู้ใหญ่บ้าน  แจ้งว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุนซึ่งชาวบ้านก็
เข้าใจดีไม่มีปัญหาอะไร  น่าจะเป็นทางออกท่ีดีครับ 

 
ครับผม  ก็น่าจะได้ข้อสรุปหาทางออกร่วมกัน  ว่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าหนังสือแจ้ง

ไปยังแต่ละหมู่บ้านเพ่ือความเข้าใจตรงกัน  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่
ประชุมอีหรือไม่  ถ้าไม่มีอะไรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ท่านรองปลัดเทศบาล  
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ 

  
เวลา  ๑5.๐๐ น. 

  
 

                                             (ลงชื่อ)        สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 30 เดือนมิถุนาย  พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉบับ
นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    7   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา    ๑๐.๐๐    น.  ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

               ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

     (ลงชื่อ)     สมนึก     ชัยหสั       กรรมการ/เลขานุการ 
              ( นายสมนึก     ชยัหัส ) 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ     รับรองเป็นเอกฉันท์                                                    .  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  
๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่   1  ประจ าปี  ๒๕๕๙               
เมื่อวันที่       15       สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


