
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  

เมื่อวันที ่ ๑๑  เดือน  พฤษภาคม  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 ๐๘๗ ๖๔๔ ๖๙๔๖ 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๕ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๖ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๗ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑ ๕๔๐๓ 
๘ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๙ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 

๑๐ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘ ๔๕๘๖ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒.  นายสมพงษ์  สิงห์น้อย 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 นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง  
๔ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา  
๕ นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว ปลัดเทศบาล พิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว  
๖ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม  
๗ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  
๘ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  
๙ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 

๑๐ นายสมพงษ์  เกาะสมบัติ พนักงานจ้าง สมพงษ์  เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่สภา 
 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศอ าเภออุบลรัตน์   เรื่อง   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย
วิสามัญ  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  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  
๒๕๕๙  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลนาค าพิจารณา  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ .ศ.
๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ  ๑๒ )  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  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   เห็นว่ามี ความจ าเป็น        
จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  
ในระหว่างวันที่  ๒๗  เมษายน  -  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้น
ไป  ณ  ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลนาค า  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙    
ลงชื่อ  นายสงบ  พิณนอก  นายอ าเภออุบลรัตน์   

 
รับทราบ 
 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย วิสามัญ  สมัย ที่  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

เข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ได้น าส่งให้
ทุกท่านและได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด  จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมในส่วนใด
หรือไมค่รับ 



 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
 
เรียนท่านประธานฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล             

รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  หน้าที่  ๑  รายชื่อผู้เข้ามาประชุม  
หมายเลขโทรศัพท์ ของผม คือ  ๐๙๘  ๑๔๑  ๕๔๐๓   สลับกับ หมายเลขโทรศัพท์ของ         
สท.สมนึก  คือ  ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒  ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณท่าน สท .บรรดาศักดิ์  มี สมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าหากไม่มีแล้ว   
ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา     
โปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย วิสามัญ  สมัย ที่  ๑  

ประจ าปี  ๒๕๕ ๙  เมื่อวันที่  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ตามที่ได้แก้ไขแล้ว                 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  จ านวน  ๑๐  เสียง   
 
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
      ๔.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                   

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒   
มาตรา  ๖๗  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตร  ๖๗  (๘)  และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  

เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  เชิญครับ 
 
เรียนประธานสภาเ ทศบาลต าบลนาค า  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   เรื่อง  ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   ปรากฏ
ในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบเงิน
อุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน   จ านวน  ๑  โครงการ  เข้าสู่สภา
เทศบาลต าบลนาค า   สมัยประชุม วิสามัญ   สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙  เพ่ือ
พิจารณา  ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.
๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  ทวิ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

- ๔ – 
 

รายการที่  ๑  รายการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน  ตั้งไว้    
๖๕,๐๐๐  บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลนาค าทั้งหมด  ๑๓  หมู่บ้าน  เป็นโครงการที่โอนมาจากโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  น ามาตั้งจ่ายรายการใหม่   

รายละเอียดต่างๆ  ขอเชิญให้ท่านปลัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้อธิบายต่อไป  
เชิญครับ 

 
ขอบคุณท่านนายกครับ   รายละเอียดบัญชีขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีดังนี ้
๑. กองการศึกษา  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ปรากฏในแผนงาน   การศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุน เอกชน   รายการ  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบล   
นาค าทั้งหมด  ๑๓  หมู่บ้านๆ  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน )  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนาค าท้ังหมด  ๑๓  หมู่บ้านๆ  ๕,๐๐๐  บาท  
(ห้าพันบาทถ้วน)  เป็นโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  ๖๕,๐๐๐.- บาท  (หกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน )  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙  -   ๒๕๖๑ )  หน้า  ๕๒  ข้อ  ๒       
โอนลดจาก   แผนงาน    การศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  งาน  ศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  งบด าเนินงาน   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการ  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ตั้งไว้  ๑๖๕,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ  และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )  หน้าที่  ๕๒  
ข้อ  ๒  เป็นเงิน  ๖๕,๐๐๐.- บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอบคุณท่าน นายก   และท่านปลัด ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย  ผมในนามประธาน  จะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  
๔  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ข้อ  ๔.๑  เรื่อง  การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙   ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับผม   

 
สภาเทศบาลต าบลนาค า มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท  (หก
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน )  ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ จ านวน  ๑๐  เสียง   ไม่เห็นชอบ
จ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  -   เสียง 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

- ๕ – 
เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ครับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ ท่านใดมี เรื่องจะน าเสนอให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลได้ทราบ เรียนเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    ผมขอแจ้ง
เรื่องเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยชุดแรกท่ีได้รายงานของบประมาณการช่วยเหลือไปยัง
จังหวัดขอนแก่นนั้น  ขณะนี้ก าลังรองบประมาณอยู่  ส่วนการเกิดลมพายุพัดบ้านเรือน
เสียหายรอบที่สองนั้น  มีพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายในหมู่ที่  ๘  หมู่ที่  ๑๓  และหมู่ท่ี  ๕  จะ
มีการประชุมของคณะกรรมการให้การช่วยเหลือในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

การซ่อมแซมฝายที่ท่าน  สท .ติ๊ก  ส่งเอกสารเข้ามานั้น  ได้ มีการลงพื้นที่ส ารวจแล้ว
พบว่าอยู่ในเขตหมู่ที่  ๘  ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการเขียนแบบแปลนของกองช่าง   ส่วนการ
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามที่ท่านสมาชิกแจ้งเข้ามาในการประชุมคราวก่อนนั้นได้ให้ผู้รับเหมา
ด าเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และผมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟบ้านหนองขาม  ในวันที่  ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  และในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๕๙  ขอเชิญร่วมงานมงคลสมรสบุตรสาวผมครับ 

 
ขอเรี ยนเชิญท่านปลัด  กล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่จะโอนย้ายไปปฏิบัติ

ราชการยังเทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  เชิญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
ตลอดระยะเวลาที่ได้ท างานร่วมกับสภา ฯชุดนี้มาตั้งแต่  ปี พ .ศ.๒๕๕๗  ได้รับการร่วมงาน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาด้วยดี  จนถึงปัจจุบัน  ผมขอขอบคุณทางสภา ฯที่ให้ความ
อนุเคราะห์และถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาด้วยดีตลอดเวลากว่าสอง ปี  ภายใต้การน าของท่าน
ประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านเลขานุการสภาฯ  และท่านสมาชิกทุกๆท่าน  
ขอขอบคุณครับ 

 
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานเลี้ยงส่งท่านปลัด  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  ๑๒  

พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  มีท่านสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือน าเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถาม
หรือเสนอ   วันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว   ผมต้องขอขอบคุณ ทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม สวัสดีครับ 

 



 
 
เลิกประชุม 

- ๖ – 
 

เวลา  ๑๒.๐๐ 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  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๑  เดือนพฤษภาคม      
พ.ศ. ๒๕๕ ๙  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่       ๑๒          เดือน      พฤษภาคม        พ.ศ. ๒๕๕ ๙             
เวลา    ๑๐.๐๐     น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ    รับรอง                                                                    .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัย วิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  ๒๕๕ ๙             
เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
      (ลงชื่อ)         แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


