
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

เมื่อวันที ่ ๒  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม ๐๘๗ ๖๔๔ ๖๙๔๖ 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๙ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 

๑๐ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑ ๕๔๐๓ 
๑๑ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘ ๔๕๘๖ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว  
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์  
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง  
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา  
๖ นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาล พิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว  
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม  
๘ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  
๙ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  

๑๐ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  
๑๑ นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธาช านาญงาน ภานุวัฒน์  ทองโคตร  

 



 
- ๒ - 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปณุชิต  ชัยนิคม  
๑๓ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
๑๔ นายสมพงษ์  เกาะสมบัติ พนักงานจ้าง สมพงษ์  เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่สภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

เมื่อเวลา  ๐๙.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศ อ าเภออุบลรัตน์   เรื่อง   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า      
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  ได้ยื่นค าร้องขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เพ่ือประชุมพิจารณาใช้จ่ายเงิน
สะสม  ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืน  ๆ     
ที่เก่ียวข้อง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามั ญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  
๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลนาค าพิจารณา  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ .ศ.
๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ  ๑๒ )  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการปร ะชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๓๖  (๒)    
และตามค าสั่งจังหวัดขอนแก่น  ที่  ๒๕๒๐/๒๕๕๖  เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   ลงวันที่  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   นายอ าเภออุบลรัตน์พิจารณาแล้ว   เห็นว่ ามีความจ าเป็น        
จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  
ในระหว่างวันที่  ๒๗  เมษายน  -  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้น
ไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙    
ลงชื่อ  นายสงบ  พิณนอก  นายอ าเภออุบลรัตน์   

 
รับทราบ 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ทีป่ระชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัย แรก   
ประจ าปี  ๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 

เข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัย แรก  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
ได้น าส่งให้ทุกท่านและได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติม
ในส่วนใดหรือไมค่รับ 

 
ไม่มี 
 
หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการ

ประชุมแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัย แรก  

ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนน เสียง      
๑๑  เสียง   
 
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      ๔.๑  เรื่อง  การ ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม      
ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย   การรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    
การเก็บรักษาเงิน   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
 
(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป   หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสม        
ให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอเชิญท่านนายก  ได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  ขอเชิญครับ 
 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ       

ใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๘  เข้าสู่สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยประชุม วิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจ าปี 
๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ  ๘๙  รายละเอียดดังนี้ 

๑. โครงการขุดสระน้ า  หนองหว้า  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  โดยด าเนินการ     
ขุดขยายสระ  ปริมาณดินขุดขนพร้อมเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า  ๕,๓๖๐  ลบม .  และ
ปริมาณดินตักไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๐  ลบม .  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนาค า
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย งบประมาณ   ๓๑๐,๐๐๐บาท  (สามแสน
หนึ่งหมื่น บาทถ้วน )  หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค     
และภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕ ๘-๒๕๖๐ )      
หน้า ๙๙  ข้อ  ๑ 

๒.  โครงการก่อสร้างสะพานทางข้าม  โดยด าเนินการก่อสร้างสะพานไม้  ขนาดกว้าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๘ .๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๗๒  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลนา ค าก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย
งบประมาณ   ๔๔๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนสี่หมื่ นบาทถ้วน )  หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขการเบิกจ่าย   
ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป -  มา และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  เพ่ิมเติมฉบับที่  ๑  พ.ศ.๒๕๕๙    
หน้า  ๕๒  ข้อ ๑   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

- ๕ – 
 
โครงการขุดสระน้ าหนองหว้า  หมู่ที่  ๓  บ้านกุดกระหนวน  นั้น  ใช้ส าหรับผลิต

ประปาหมู่บ้าน  ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นค าร้องขอให้เทศบาลด าเนินการมานานแล้ว   ปริมาณน้ า   
ในสระขณะนี้น่าจะเหลือใช้ได้อีกแค่  ๒  เดือน  น้ าก็จะหมดสระ  วิธีการที่จะด าเนินโครงการ
นั้นจะท าการขุดคันคูรอบบริเวณสระซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าและแก้ไขปัญหา      
ภัยแล้งได้มาก   

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ที่จะท าการก่อสร้างนั้น  คณะผู้บริหา ร  สมาชิกสภา
เทศบาลได้ลงพื้นทีท่ี่จะท าการก่อสร้างพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  และชาวบ้านหมู่ที่  ๘  พบว่าสะพานเดิมนั้นมี สภาพเก่าและช ารุด รองรับน้ าหนักได้
ไม่มาก  สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือใช้สะพานเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร  ถ้าหากมีการ
ก่อสร้างสะพานใหม่จะสามารถรองรับน้ าหนักได้เพ่ิมข้ึน   และนี่คือรายละเอียดข องโครงการ
ที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา
ครับ 
 

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี   ที่ได้น าเสนอในรายละเอียดของ ญัตติ   เรื่อง        
ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  ผมขอเสริมโครงการขุดสระหนองหว้า  เดิมเป็นล าห้วย  ต่อมาได้รับ
งบประมาณจัดสรรท าเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ าไว้ส าหรับใช้ท าประปาหมู่บ้าน  เมื่อมีจ านวน
ครัวเรือนในหมู่บ้านขยายเพิ่มมากขึ้น  ท าให้แหล่งน้ ามีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้
อุปโภคบริโภค  จึงมีการท าประชา คมหมู่บ้านเพื่อขอขุดขยายสระส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือใช้
ส าหรับท าน้ าประปา  เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่บ้านกุดกระหนวนนั้น  เจาะน้ าบาดาลขึ้นมาแล้ว
ไม่สามารถน ามาใช้ได้เพราะน้ ามีความเค็มมากครับ  ไม่ทราบว่ามี ท่านสมาชิกสภาท่านใดมี
ข้อสงสัยในรายละเอียดของทั้งสองโครงการ ขอเชิญอภิปรายได้ครับ  

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด เทศบาล  ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน   โครงการขุดสระหนองหว้านั้น       
ถ้าหากสามารถด าเนินการได้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านกุด กระหนวนทั้งหมู่บ้าน          
ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานทางข้ามนั้นก็มีประโยชน์กับประชาชนเช่นกัน  เพราะชาวบ้าน
ทั้งในเขตต าบลนาค า  และต าบลบ้านดงจะได้ใช้สัญจรไปมาถึงร้อยละ  ๘๐  ดังนั้นผมจึงเห็น
ด้วยกับโครงการทั้งสองครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด เทศบาล  ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับทั้งสองโ ครงการที่ขอ
อนุมัติ  แต่ไม่ม่ันใจในเรื่องความม่ันคงแข็งแรง ของเสาไม้ว่าสามารถรับน้ าหนักได้ขนาดไหน  
และความคงทนขนาดไหน  มีฐานรากหรือมีการตอกเสาเข็มลงไปหรือไม่อย่างไรครับ 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายภานุวัฒน์  ทองโคตร 
นายช่างโยธา 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
พักการประชุม 
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ขอให้นายช่างโยธาเป็นผู้ชี้แจง  เรียนเชิญครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด เทศบาล  ท่านสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ในการก่อสร้างใช้วิธีการตอกเสาไม้ลง
ไปในดินข้างละ  ๓  เสา  โดยใช้รถแบ็คโฮ  ระยะห่างแต่ละต้น  ๒.๐๐  เมตร  ความแข็งแรง
สามารถรองรับน้ าหนักได้ประมาณ  ๗  ตันครับ 

 
เรื่องของฐานรากสะพาน  ผมได้ลงพ้ืนที่พร้อมกองช่างและชาวบ้านในพื้นที่หลายครั้ง

เพ่ือส ารวจสถานที่  สะพานเดิมนั้นมีสภาพไม่แข็งแรง  ในแบบแปลนการก่อสร้างสะพานตาม
โครงการนี้ใช้ไม้เนื้อแข็งและออกแบบอย่างแข็งแรงตาม แบบแปลนที่กองช่างได้ออกแบบ   
ซึ่งชาวบ้านที่สัญจรคงต้องช่วยกันดูแลรักษาสะพานเพื่อเพ่ิมอายุการใช้งานโดยรถที่ใช้สัญจร
ข้ามสะพานต้องมีขนาดไม่เกิน  ๖  ล้อ  อายุการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้นี้น่าจะใช้งาน     
ได้นานถึง  ๑๐  ปี  ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณท่านนายก ที่น าเรียนให้ พวกเราทราบ   มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย    

ในรายละเอียด ขอเชิญอภิปรายได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายอีก 
กระผมขอมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม       
ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน  ๒  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น   
๗๕๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ 

 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี   ๒  ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ตามบัญชีรายละเอียดค าขอเสนอญัตติ   เรื่อง   ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม   ครั้งที่  ๒  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน   ๒  โครงการ    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๗๕๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน )  ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์ จ านวน  ๑๑  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  -   
เสียง 

 
ขณะนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. กระผมขอพักการประชุม   เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน   

และจะเริ่มประชุม พิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน  ๆ   ในช่วงบ่าย โดยจะเริ่มประชุม     
เวลา ๑๓.๐๐ น.   

 
เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 



 
 
เริ่มประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ครับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ ท่านใดมี เรื่องจะน าเสนอให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลได้ทราบ เรียนเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอขอบคุณ
สมาชิกทุกๆท่านที่เห็นชอบอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ทั้ง  ๒  โครงการ  ซึ่งผ่านการ
กลั่นกรองและคัดเลือกหลายขั้นตอน  มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาให้เหตุผลความ
จ าเป็นสนับสนุน   เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ในฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรมีการสัญจรผ่านจ านวนมาก  ถ้าไม่เสนอให้อนุมัติด าเนิ นโครงการ
ในช่วงนี้  เมื่อถึงฤดูฝนก็จะด าเนินการก่อสร้างได้ล าบาก  และขอขอบคุณกองช่าง  ที่ได้เขียน
แบบแปลนก่อสร้างสะพานในครั้งนี้  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอขอบคุณ
ท่านนายกและคณะผู้บริหารที่เห็นความจ าเป็นกับโครงการนี้  ซึ่งชาวบ้านกุดกกระหนวนมี
ความล าบากมานานแล้ว 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมได้ส่ง
หนังสือเรื่องซ่อมแซมท่อขาดบริเวณตีนภู  อยากให้คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกออกไปดู
สถานที่ว่าสมควรที่จะด าเนินการซ่อมแซมหรือไม่อย่างไร  และอีกเรื่องคือการจัดประเพณี
บุญบั้งไฟล้านปีนี้จะมีการจัดงานหรือไม่  ขอบคุณครับ 

 
ผมขอตอบค าถามเป็นข้อ ๆ  ดังนี้นะครับ 
เรื่องการซ่อมแซมฝายนั้น  ขอให้รอการด าเนินการจากเทศบาลนะครับ 
เรื่องการลงท่อนั้นขอลงพื้นที่ดูอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของทาง

เทศบาลหรือเป็นเขตพ้ืนที่ของอุทยานครับ 
ปัญหาเรื่องน้ าของหมู่ที่  ๗  ได้แก้ปัญหาเบื้ องต้นโดยการเป่าล้างบ่อบาดาล  และ

อยากให้ท่าน  สท .ประดิษฐ์  ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าหลังจากการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้ว
ขณะนี้เป็นอย่างไร 



 
 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายประดิษฐ์  คลังกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายอาทิตย์  แสงกลาง 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘ - 
 
เรื่องการจัดงานบุญบั้งไฟล้าน  ๓  หมู่บ้านปีนี้นั้น  ได้มีการประชุมร่วมกันของ  ๓  

หมู่บ้าน  คือ  หมู่  ๘  หมู่  ๙  และหมู่ที่  ๑๐  ซึ่งปีนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดได้ข้อสรุปว่าปีนี้  
หมู่ที่  ๑๐  ขอจัดกันเองภายในหมู่บ้านเนื่องจากไม่พร้อม  และมีชาวบ้านหลายๆคนอยากให้
มีการจัดงาน  จึงจะมีการประชุมกันเย็นนี้เพื่อหาข้อสรุปวันจัดงานอีกครั้งหนึ่งครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านค ณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอบอก
บุญการจัดงานบุญบั้งไฟบ้านหนองไหล  หมู่ที่  ๔  จะจัดในวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    
จะมีการแห่รอบหมู่บ้าน  และในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เป็นวันจุดบั้งไฟ  จึงขอเรียน
เชิญเพ่ือนสมาชิกทุกท่านไปร่วมงานครับผม 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอขอบคุณ
ท่านนายกที่ได้ไปท าการเป่าล้างบ่อบาดาลให้  ขณะนี้มีน้ าใช้ แล้วแต่ยังไหลไม่แรงเท่าที่ควร  
ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมมีเรื่องแจ้ง
ดังนี้ครับ 

๑.  ถนน  คสล .  เส้นที่ท าจากบ้านท่านนายกนั้น  เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดฝนตกท าให้
ไหล่ทางช ารุดขอแจ้งใหผู้้เกี่ยวข้องไปซ่อมแซมครับ 

๒.  ชาวบ้าน ซอยคู่สร้างคู่สม ร้องเรียนมาว่ารา งระบายน้ า ที่ก่อสร้างไปยังบ้านนาย
สมศักดิ์นั้นขณะนี้แตกช ารุด  ขอผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ไปซ่อมแซมครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้ บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขอแสดง
ความยินดีกับชาวบ้านที่จะได้โครงการที่ได้รับการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในวันนี้  และขอแจ้ง
ต่อที่ประชุมได้รับทราบว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เกิดลมพายุ  ท าให้บ้านประชาชนเสียหาย
อย่างมาก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ถ่ายภาพความเสียหายไว้และจะเข้ามา แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ออกไปส ารวจความเสียหายครับ 

 
 
 
 



 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 

 
- ๙ - 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  หัวหน้าส่วนราชการ   จากการที่ผมและท่านรองฯสมหมายได้ไปร่วมประชุม ที่อ าเภอ
อุบลรัตน์  เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตต าบลนาค า  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและกองช่างออกส ารวจความเสียหายและประมาณการความเสียหาย  
จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจ านวน  ๖  หมู่บ้าน  สรุปได้ดังนี้   

หมู่ที่  ๑    จ านวน  ๕๗  ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๒๐๐  คน  
มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

หมู่ที่  ๒   จ านวน  ๒๘   ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๑๒๙   คน    
มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน  ๗๔,๗๒๐  บาท  (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

หมู่ที่  ๗   จ านวน  ๘  ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๔๖  คน           
มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

หมู่ที่  ๑๐   จ านวน  ๑  ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๔  คน        
มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน  ๕,๔๐๐  บาท  (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

หมู่ที่  ๑๑    จ านวน   ๕  ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๕  คน       
มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน  ๙,๙๐๐  บาท  (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

หมู่ที่  ๑๒  จ านวน  ๒๖  ครัวเรือน  ผู้ได้รับความเสียหาย  จ านวน  ๗๖  คน  มูลค่า
ความเสียหายเป็นเงิน  ๕๑,๑๘๐  บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน  ๒๕๕,๒๐๐  บาท  (สองแสนห้าหมื่น
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ทางเทศบาลต าบลนาค าได้รายงานความเสียหายไปยังอ าเภออุบลรัตน์ทราบและมีการ
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติอ าเภออุบลรัตน์  ได้ข้อสรุปว่าเห็นชอบใน
การช่วยเหลือแต่ทางอ าเภอไม่มีงบประมาณ  จึงได้รายงานไปจังหวัดขอนแก่นเพ่ือพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 

เรื่องต่อมา  ตามมติที่ประชุม  ก .ท.จ.ขอนแก่น  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๐  
เมษายน  ๒๕๕๙  เห็นชอบโอนให้ผมไปด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อหาประสบการณ์  จึงเรียนมาให้ที่ประชุมรับทราบ  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอรายงานงบ
เงินสะสม  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ประกอบด้วย   

๑.  ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่  ๑๑๙,๐๕๐.๒๐  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบ
บาทยี่สิบสตางค์) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๐ - 
 
๒.  ลูกหนี้เงินยืมสะสม  ๔๐๓ ,๓๗๙ .๐๐  บาท  (สี่แสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า

บาท) 
๓.  เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ๑,๑๓๓,๒๐๑.๗๔  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่ง

แสนสามหมื่นสามพันสองร้อยเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
๔.  เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  ๓,๒๙๗,๔๔๒.๙๐  บาท  (สามล้านสองแสนเก้า

หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  ขอบคุณค่ะ 
 

      มีท่านใดจะซักถามหรือน าเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถาม
หรือเสนอ  วันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว   และผมขอแจ้งนัดหมาย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  ส มัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ในวันพุธ  ที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ส าหรับหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งตามระเบียบ ฯ  
ต่อไป  และ ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก เทศมนตรี   คณะผู้บริหาร  ปลัด เทศบาล          
รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิก
สภาเทศบาล ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้   ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิด
ประชุม สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

  
 

    (ลงชื่อ)            สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า สมัย วิสามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่       ๓         เดือน     พฤษภาคม       พ.ศ. ๒๕๕๙     เวลา    ๑๕.๐๐     น.     
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมต ิ     รับรอง                                                                  .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัย วิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม   
๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย วิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่   
๑๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


