
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60 

เมื่อวันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 098 162 9861 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๔ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๕ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
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 ๐95 645 7532 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 098 148 4229 
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์ ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง 087 732 0082 
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ นายวิสิฐ  จันทะรี ปลัดเทศบาลต าบลนาค า วิสิฐ  จันทะรี 089 422 6599 
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.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
11 ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
12 นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ศรีแก้ว 063 048 9899 
13 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
14 นายวิฑูรย์  พลบท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 วิฑูรย์  พลบท  

 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.45 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร ไพรทอง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี  2560  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบ องค์ประชุมแล้ว  
ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม     
ขอเชิญครับ   

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  

สมัยแรก  ประจ าปี  2560  และขอด าเนินการตามระเบียบวาระ  
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

1.  ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล     
น าค า   สมั ยส ามัญ  สมั ยแรก   ปร ะจ า ปี   ๒๕ 60 อ าศั ย อ าน าจต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
นาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งได้
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ – ๒8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60  
ก าหนด  28  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า   จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60  ตั้งแต่วันที่   ๑  กุมภาพันธ์          
พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน
มกราคม  พ.ศ. ๒๕60  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

2.  ผมมีเรื่องเร่งด่วน  ขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบล
นาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560  ในระเบียบวาระที่  6  ญัตติเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  ดังนี้ 

6.2  ญัตติ  เรื่อง  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล  
นาค า 

3.  การรับโอน  (ย้าย)  หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  ว่าที่ร้อยตรี  เกรียงไกร  ไพรทอง  ขอเชิญแนะน าตัวครับ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมว่าที่ร้อยตรี  เกรียงไกร  ไพรทอง  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ย้ายมาจากเทศบาลต าบลวังเพ่ิม  อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น  ขอฝากตัวท างานช่วยขับเคลื่อนองค์กรเทศบาลต าบลนาค า  ครับ 

 
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมมาตย์  วงศ์สีดา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
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4.  การรับโอน  (ย้าย)  หัวหน้าส่วนราชการมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  

นายสมมาตย์  วงศ์สีดา  ขอเชิญแนะน าตัวครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  

หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมมาตย์  วงศ์ศีดา  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์โคก  อ าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด  โอนย้ายมาปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลนาค า  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
2560  เป็นต้นไป  ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดที่ได้ให้ โอกาสกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านเกิด  ภูมิล าเนาผมเป็นคนต าบลบ้านดง  อ าเภออุบลรัตน์  ครับ 

 
ในนามสภาเทศบาลต าบลนาค า  ขอยินดีต้อนรับท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา

และท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วยความยินดียิ่ง  และยินดีที่ได้ท่านทั้งสองมาร่วมงานครับ 
 
รับทราบ 

 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4      
ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2559 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า      
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2559  ขอให้      
ที่ประชุม   ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใดควร
แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุมครั้ งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  โปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  

ประจ าปี  ๒๕๕9  เม่ือวันที่  28  พฤศจิกายน  2559  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์       
(จ านวน  11  เสียง) 
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     

               
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
5.1  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 
2561) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559 

ข้อ  ๒๙  ความว่า  “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม      
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าวสามสิบวัน 
  ข้อ  ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
   (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผ ล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลนาค า   ปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๙   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาต่ อนายก เทศมนตรี   และนายก เทศมนตรี เ ส นอต่ อ สภา เทศบาล                  
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลต าบลนาค า  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงชื่อ  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า   

เชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลนาค าได้กล่าวสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาครับ 

 



 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
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เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนาค า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เทศบาลต าบลนาค าได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา  ๕  ด้าน  โดยได้บรรจุในแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)             
ที่มีเป้าหมายด าเนินการในปี  ๒๕๕๙  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑)  จ านวน  ๒๐๐  โครงการ  และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆบรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  ๒๕๕๙  รวมทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน  ๒๐,๑๖๕,๐๐๐.-บาท และได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายจริง จ านวน ๔๑ 
โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๒,๙๑๓.๓๒.-บาท 

สรุปผลความส าเร็จของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๙/
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
   โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการที่น ามาบรรจุ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี  จ านวน  ๖๖ โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน  ๒๘  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๔๒ ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๗๘  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน  ๑๙ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๓๖ ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน จ านวนโครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา  จ านวน  ๑๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ        
จ านวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๑๖  โครงการ  จ านวน
โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
โครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  
จ านวน ๙ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๕ 

สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
จ านวน  ๒๐๐  โครงการ    จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
จ านวน  ๕๖ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘ ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ได้เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 
   โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แยกตามยุทธศาสตร์  
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี  จ านวน  ๖๖ โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  
๒๒  โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๖๖ ของจ านวนโครงการทั้งหมด( ๕ ยุทธศาสตร์) 
        ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๗๘  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๔  
โครงการ และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง คือ ๔๑ โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๑๕  ของจ านวนโครงการทั้งหมด (๕ ยุทธศาสตร์) 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน ๑๕ โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  
๐ และจ านวนโครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง คือ ๔๑ โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ  ๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด (๕ ยุทธศาสตร์) 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๑๖  โครงการ  จ านวน
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๐ โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง คือ ๔๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
(๕ ยุทธศาสตร์) 
 ๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  จ านวน ๕ โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง      
คือ ๔๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๒๐ ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (๕ ยุทธศาสตร์) 

สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
จ านวน  ๒๐๐  โครงการ    จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๔๑  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๐ 

 เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี้   
๑.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙     

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของ
ผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมิน
ออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 

- 7 – 
 

– ๒๕๖๑) จ านวน  ๒๐๐  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นแล้ว  
เทศบาลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้  ๕๖ โครงการ จากงบประมาณ
รายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จ านวน  ๑๔๖  
โครงการ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ตามที่เทศบาลต าบลนาค าได้ท าการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ  ๙๓.๕๐   

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียง     
ข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชน  
ในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด   

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี ้
ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลนาค าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท

และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลมากกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการ
รายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 
รับทราบ 

 
ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพัก       

การประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร  และในช่วงบ่ายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.     
เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันครับผม 
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง  เรามาเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กันต่อในช่วงบ่าย  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.1  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่   ๓)         
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอเชิญท่านนายก  ได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  ขอเชิญครับ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ    
ใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕60  เข้าสู่สภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2560  
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลนาค าพิจารณา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ      
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๘  ข้อ  ๘๙    
รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดค าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตาม
แผนงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรถนนภายในหมู่บ้าน   
บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10  เชื่อมบ้านหนองแวงใหม่  หมู่ที่  13  ต าบลนาค า             
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕o เมตร  ยาว  350 
เมตร  หนาเฉลี่ย o.35 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า428.75 ลบ.ม.  
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลก าหนด)  งบประมาณ  57,5๐๐  บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิกจ่าย  แผนงานเคหะและชุมชน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
  
 
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร ไพรทอง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
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งานด้านการบริการชุมชนและสังคมไฟฟ้าถนน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไป – มา  และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2)  หน้า  86  ข้อ  ๑6 

รวมงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  
ทั้งสิ้น  57,5๐๐  บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

สาเหตุที่มีการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อคราวประชุมสภา     
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2559  สภาเทศบาลต าบลนาค าได้มีการขออนุมัติ       
ใช้จ่ายเงินสะสมตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  
ตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   13  กันยายน  2559  จ านวน  7  โครงการ            
และเทศบาลต าบลนาค า  ได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดขอนแก่นเพ่ือพิจารณาไปแล้วนั้น       
จังหวัดขอนแก่นแจ้งว่า  เทศบาลต าบลนาค ายังคงมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะน าไป
จัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้  ทางคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ระดับจังหวัดตรวจสอบและพิจารณาแล้วจึงยังไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ที่เสนอไปได้  กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดินลูกรังเพ่ือการเกษตรถนนภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10  เชื่อมบ้านหนองแวง
ใหม่  หมู่ที่  13  ซึ่งถนนสายดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาและใช้
ส าหรับขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก  เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า  
พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาครับ 

 
ขอบคุณท่านนายกครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียด ขอเชิญ

อภิปรายได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายอีก กระผมขอมติที่ประชุม
ว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  งบประมาณทั้งสิ้น  57,5๐๐  บาท  
(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ 
 

สภาเทศบาลต าบลนาค า  มีมติให้เทศบาลต าบลนาค าใช้จ่ายเงินสะสม  ตามบัญชี
รายละเอียดค าขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามแผนงานโครงการ     
ใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  งบประมาณทั้งสิ้น     
57,5๐๐  บาท  (ห้าหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
(จ านวน  ๑1  เสียง)   ไม่เห็นชอบจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  -   เสียง   

 
6.2  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลนาค า 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า

ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  
0893.3/ว 1316  ลงวันที่  4  มีนาคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
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เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   ให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  โดยคณะกรรมการการศึกษาฯ      
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และติดตาม  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ผมจึงขอให้สภาเทศบาลต าบลนาค าเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสม  และให้สภาเทศบาลต าบล
นาค า  ให้ความเห็นชอบจ านวน  2  คน  จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับผม 

 
ขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการศึกษา  ที่กรุณาชี้แจงรายละเอียดระเบียบ

หลักเกณฑ์ต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ  ล าดับต่อไปกระผมขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่
เห็นสมควรได้รับคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม    

นายบรรดาศักดิ์   ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายแหวน  ลุนพรหม  
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 

 
ผมขอผู้ รับรอง ๒ ท่านครับ  (นายสุ จิต   เ พียโคตร /นายอรุณ  นาหัวนิน                

ยกมือรับรอง)  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรได้รับคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก   
ขอเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม     

นายสุจิต  เพียโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายสุรศักดิ์  สมบูรณ์  ประธาน
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลนาค า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ 

 
ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ  (นายสมพงษ์  สิงห์น้อย/นายค าพล  ยาตาแสง                

ยกมือรับรอง)  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่ เห็นสมควรได้รับคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก   
ขอเชิญครับ 

 
ไม่มี 
 
ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับว่าเห็นควรให้ นายแหวน  ลุนพรหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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สภาเทศบาลต าบลนาค า  มีมติ เป็นเอกฉันท์   ให้นายแหวน  ลุนพรหม            

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
ผมขอมติที่ประชุม ด้วยครับว่าเห็นควรให้ นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ เป็น เอกฉันท์   ให้นายสุรศักดิ์   สมบูรณ์            

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อที่ประชุม        
ขอเชิญสท.วงสา  ครับ   

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่าน  ผมมีเรื่องขอสอบถาม  
ดังนี้ครับ 

1.  ขอสอบถามถึงเรื่องถนนสายบ้านสะอาด – หนองไหล  เนื่องจากเมื่อสองเดือนที่
ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มาท าการส ารวจไปแล้ว  ไม่ทราบว่าจะด าเนินการซ่อมแซมให้เมื่อใดครับ 

2.  ขอติดตามเรื่องการแจ้งผู้ประกอบการให้มาซ่อมแซมถนนที่ช ารุดบริเวณสี่แยกไป
บ้านบ่อ  ต าบลบ้านดง  ที่เคยมีมติในคราวประชุมประจ าเดือนธันวาคม  2559  เห็นชอบให้
มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการด าเนินการซ่อมแซมถนนที่เสียหายดังกล่าว 

 
ผมขอตอบค าถามข้อ  2  ทีท่่านสท.วงสา  ได้สอบถามเรื่องการแจ้งผู้ประกอบการท า

ถนนช ารุดเสียหาย  หลังจากที่มีการประชุมและมีมติให้ท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการนั้น  
ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรผ่านไป – มา  ช่วยกันเกรดปรับถนนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  จึงยังไม่ได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการดังกล่าว 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ได้มีการเกรดปรับดินบริเวณดังกล่าวแล้วครับ  แต่มี

เศษดินบางส่วนลงไปถมทับร่องน้ าข้างถนน  ผมเกรงว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเกิดปัญหาน้ าท่วม
ระบายน้ าไม่ได้ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่านส าหรับเรื่องการส่ง
หนังสือแจ้งไปหาผู้ประกอบการให้ด าเนินการซ่อมแซมนั้น  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการด้วย
ครับ   

ส าหรับเรื่องถนนสาย  5033  ที่ท่านสท.วงสา  สอบถามนั้น  นับตั้งแต่ผมเข้ามา
ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลนาค าเป็นเวลาสามปี  ได้มีการติดตามประสานงาน      
มาโดยตลอด  ดังที่เคยได้แจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมได้รับทราบเป็นระยะ ๆ  ทุกครั้ง   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมนึก  ชัยหัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
ว่าที่ร.ต.เกรียงไกร ไพรทอง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

- 12 – 
 

ล่าสุดได้มีการประสานงานยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง  และได้ความเมตตา
จากท่านผู้ว่าฯช่วยประสานงานกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และมี
เจ้าหน้าที่ออกมาท าการส ารวจพื้นที่  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ขอให้รอการด าเนินการจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ 

การจัดหาถังดับเพลิงเพ่ือน าไปประจ าตามจุดต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน  เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการเกิดอัคคีภัย  จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมกับการออกจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการประจ าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ 

ช่วงนี้จะมีการออกส ารวจล าห้วยคุมมุมที่ขาดบริเวณคุ้มดอนยาง  และบ้านนาค า
เพ่ือให้กองช่างจัดท าประมาณราคาในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  สอบถามเรื่องฝายที่เคยสอบถามที่ประชุมทุกครั้งนั้น
ขณะนี้ก าแพงฝายได้พังลงแล้ว  จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารออกไปดูพ้ืนที่ว่าจะสามารถ
ซ่อมแซมได้หรือไม่ครับ 

 
ส าหรับฝายนี้นั้น  ถ้าผมจ าไม่ผิดก่อสร้างมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542  นานมากแล้ว      

แต่เนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมมากซึ่งเกินศักยภาพของเทศบาล  ผมจึง   
ท าเรื่องของบประมาณผ่านทางอ าเภอไปยังจังหวัดแล้วอยู่ระหว่างรอการพิจารณา  หลังจาก
เดือนมีนาคม  หากยังไม่ได้รับการพิจารณา  ผมจะลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือหาทางแก้ปัญหา
ซ่อมแซมในเบื้องต้นไปก่อนนะครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาค า  ผมขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารทุกท่านที่เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรถนนภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10  เชื่อมบ้าน
หนองแวงใหม ่ หมู่ที ่ 13  ปัจจุบันถนนเส้นนี้มีสภาพรกมาก  และประชาชนมีความต้องการ
ใช้สัญจรไป – มา  อย่างมาก  ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่ านคณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  ผมอยากให้เทศบาลต าบลนาค า  ปรับปรุงห้องน้ า
บริเวณหลังห้องประชุม  เนื่องจากมีเสียงสะท้อนชาวบ้านที่มาติดต่อราชการให้ปรับปรุงเรื่อง
ห้องน้ าส่งกลิ่นเหม็นครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่านคณะผู้ บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  ผมมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ      
ด้วยได้รับแจ้งจาก  กศน.จังหวัดขอนแก่นจะออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ในวัน
ศุกร์  ที่  3  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.00 น.  -  14.00 น.  ณ บริเวณหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  ครับผม 

 
 
 



 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- 13 – 
 
ทางคณะผู้บริหารมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้อ านวยการกองการศึกษา  และ

ผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ทั้งสองมาช่วยพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าต่อไป  ขอต้อนรับด้วย
ความยินดียิ่งครับ 

 
ส าหรับผู้อ านวยการกองการศึกษานั้นผมได้ โอกาสเห็นผลงานสองครั้ งแล้ว           

คือการเป็นพิธีกรงานเปิดศูนย์ธนาคารต้นไม้  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่  7  และพิธีกรงานวันเด็ก  
ขอชื่นชมท่านเป็นผู้มีความสามารถ  ทราบว่าเคยเป็นพิธีกรระดับอ าเภอและระดับจังหวัด
มาแล้ว  ยินดีที่ได้ท่านมาร่วมงาน  ส่วนผู้อ านวยการกองช่างนั้นก็เป็นลูกหลานของบ้านเรา  
และท่านเองก็เคยปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโป่ง  อ าเภออุบลรัตน์มาก่อน  
ยินดีที่ท่านได้กลับมาท างานยังภูมิล าเนาครับ 

เรื่องห้องน้ าส่งกลิ่นเหม็นนั้น  ผมจะก าชับให้แม่บ้านดูแลในเรื่องของความสะอาด    
ให้มากกว่านี้  และจะตรวจสอบดูว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร  ปัญหาอาจเกิดจากห้องน้ าเต็ม
จึงท าให้ส่งกลิ่นเหม็นก็ได้ครับ 

การท ากิจกรรมตามโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ขยับการสบายชีวี          
ด้วยวิธีการเล่นกีฬา  ของหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พนักงานจ้างเทศบาลต าบลนาค า  
ทุกวันพุธ  เวลา  15.00 น. – 16.30 น.  ณ  ลานออกก าลังกายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลนาค า  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดว่าง  ขอเชิญมาออกก าลังกายร่วมกัน
นะครับ 

 
ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ         

ถ้าหากไม่มี  ในวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัด  หัวหน้า
ส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุม      
ในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑5.00 น. 

  
 
 
 
 
 

                                             (ลงชื่อ)        สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60  
ฉบับนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    8   เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕60    เวลา    09.๐๐    น.                     
ณ  ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                  ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ     รับรองเป็นเอกฉันท์                                                    . 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60   เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  
2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ    สมัยที ่  2   ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  5          . 
เดือน   มิถุนายนน     พ.ศ. ๒๕60  
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


