
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61   

เมื่อวันพุธ  ที่  8  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61  เวลา  09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 

 
 
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 สิบเอกสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลต าบลนาค า สานุคุณ นวนประโคน 098 145 6469 
๗ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๘ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
11 นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
12 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม  
13 นางอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ฤทธิยา  

 
 
 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 092 858 8191 
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 
9 นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน 061 ๑29 4380 

10 นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๑1 นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
12 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 
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เริ่มประชุมเวลา 09.05 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบองค์
ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย       
ขอเชิญครับ 

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2561  และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

-  ไม่มี  -   
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  
2561  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2561 
    เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  
2561  ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความ
ตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร   

 
ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  ครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  

1  ประจ าปี ๒๕61 เม่ือวันที่  3  สิงหาคม  2561  ด้วยคะแนน  11  เสียง  งดออก
เสียงจ านวน  1  เสียง  (นายวงสา  แก้วโบราณ)   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     

 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ส.อ.สานุคุณ  นวนประโคน 
ปลัดเทศบาล 
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เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  (วาระท่ี  1)  ครั้งที่  2 
 

ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  

ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น   
เป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้นก าหนด  โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ 12  แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับโดย อนุโลม  
แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ หาข้อยุติฝ่าย
สภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ  ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับ
แต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภา
ท้องถิ่นท่ีไม่รับหลักการแห่ง  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจาก
วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่
สามตามล าดับ 

 
วันนี้ เป็นการอภิปรายในหัวข้อขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (วาระท่ี  1)  เป็นวันที่  2  ก่อนจะ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกทีต่้องการจะอภิปรายเรียนเชิญครับ  

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมมีข้อสงสัยถึงการตั้งงบประมาณในหน้าที่  17  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วย
อธิบายรายละเอียดครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขออธิบายรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  ในหน้าที่  15 – 
19  นั้นเป็นการประมาณการรายรับทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าจะเป็นรายรับเข้ามา    
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  และเป็นภารกิจที่หน่วยงานต้องท าครับ 



 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ส.อ.สานุคุณ  นวนประโคน 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการน ามาค านวณการจ่ายค่าตอบแทนผู้อยู่เวร ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่  ในหน้าที่  95  หัวข้อที่  3  และ  หัวข้อที่  4   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน            

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2560   

ข้อที่  4  อาสาสมัครที่ได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ  ผู้บัญชาการ  นายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน  ดังนี้ 

1.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน  4  ชั่วโมง  ให้ได้รับค่าใช้จ่าย  จ านวน  100  บาท 
2.  กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน  4  ชั่วโมง  แต่ไม่เกิน  8  ชั่วโมง  ให้ได้รับค่าใช้จ่าย  

จ านวน  200  บาท 
3.  กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน  8  ชั่วโมงขึ้นไป  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจ านวน  300  

บาท 
ข้อที่   5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่

อาสาสมัครในสังกัดของตนตามข้อ  4  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ซึ่งระเบียบฯ  ดังกล่าว  ประกาศเมื่อวันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ.2560  โดยให้มีผล
บังคับใช้เมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ซึ่งขณะนี้ก็มีผล
บังคับใช้แล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

 
ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพัก       

การประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร  และในช่วงบ่ายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.         
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้เรามาเริ่มด าเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระที่  5  ข้อ  5.1  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  วาระที่  1  (ขั้นรับหลักการ)     
ครั้งที่  2  ต่อ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   

 
ไม่มี  
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
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ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใด

เห็นควรให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  โปรดยกมือครับ 

 
ยกมือเห็นชอบจ านวน  11   เสียง 
 
ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โปรดยกมือครับ 
 
ไม่มี 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  จ านวน  11  เสียง  งดออก
เสียงจ านวน  1  เสียง  (นายวงสา  แก้วโบราณ) 
 

เมื่ อที่ ประชุ มสภามีมติ รั บหลักการ ร่ า ง เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลนาค า             
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  วาระที่ 1  (ขั้นรับหลักการ)  
ล าดับต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  

ข้อ  45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการ  แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด 
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

 
ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า  ที่ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย           

ที่เก่ียวข้อง  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557       
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลนาค า คณะกรรมการ
แปรญัตติ ประกอบด้วย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ส.อ.สานุคุณ  นวนประโคน 
ปลัดเทศบาล 
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  1. นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ    เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายวงสา  แก้วโบราณ    เป็นกรรมการ 
  3. นายอรุณ  นาหัวนิน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผมจึงขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้มีการ

คัดเลือกไว้เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ครั้งแรกเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557  
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  หรือมี
สมาชิกท่านใด  เห็นควรให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่  โปรดแสดงความคิดเห็น 

 
ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม ่
 
เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ   ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อคราวการประชุมสภา

เทศบาลต าบลนาค าครั้งแรก  เมื่อวันที่   ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62 

 
ผมขอหารือและมีข้อ เสนอว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ              

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติระหว่างวันที่  9 – 10  และ  14  สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา  
08.30 น. – 16.30 น.  วันละ  8  ชั่วโมง  จ านวน  3  วัน  ณ ห้องท างานคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลนาค า  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 
ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
 
มีมติเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ระหว่างวันที่  9 – 10  และ  14  สิงหาคม 2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. –     
16.30 น. 

 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อที่ประชุม        
ขอเชิญครับ   

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแจ้ง

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  
9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561  เนื่องจาก
เทศบาลต าบลนาค า  ไม่ได้จัดกิจกรรมเอง  และจากการส่งตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภออุบลรัตน์  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2561  เราได้รับค าสั่ง       
เป็นคณะท างานการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลฯ  ได้รับมอบหมายดังนี้ 

1.  จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนชัยถวายพระ
พรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  ณ  ห้องประชุม
ที่ว่าการอ าเภออุบลรัตน์ 



 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ส.อ.สานุคุณ  นวนประโคน 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายสมนึก     ชัยหัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
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2.  จัดเตรียมที่นั่งส าหรับประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้มาร่วมพิธีให้เพียงพอและเหมาะสม 
 
ในนามประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  ผมขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมขอ

สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงความชัดเจนเรื่องการจ่ายเงินเดือนแต่ละเดือนว่าจะออกวันที่
เท่าไร 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตามระเบียบ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดวันจ่ายค่าตอบแทนให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล     
ในวันสุดท้ายของเดือน  และถ้าหากเดือนใดตรงกับวันหยุดก็ให้เลื่อนเข้ามาเป็นวันท าการ
สุดท้ายของเดือน  จะไม่มีการจ่ายข้ามเดือนถัดไป  และขอเสริมเรื่อง เงินเดือนค่าตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาล  ใช้ข้อมูลประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนในปีที่ล่วงมาเป็นข้อมูล
ในการตั้งงบประมาณ  ซึ่งมีสมาชิกหลายท่านมีความกังวลว่าหากรายรับ เทศบาลลดลง     
แล้วเงินเดือนค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลจะปรับลดลงหรือไม่  ผมขอเรียนว่าจะไม่ปรับ
ลดลงแน่นอนครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแจ้ง

ความเดือดร้อนของประชาชน  เนื่องจากท่อบริเวณสี่แยกไปบ้านบ่อช ารุด  มีน้ าขังช่วงฝนตก  
มีประชาชนขับรถผ่านมองไม่เห็นหลุมที่น้ าขังอยู่ท าให้ประสบอุบัติเหตุรถล้ม  จึงขอแจ้งต่อที่
ประชุมให้รับทราบเพ่ือพิจาณาครับ 

 
เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอ

เรื่องเพ่ือพิจารณา  ถนนคสล.บริเวณทางแยกรอยต่อบริเวณหน้าบ้านผม  ติดรั้วบ้าน       
นายบุญหลาย  บริเวณไหล่ทางมีร่องลึกอันตราย  อยากเสนอขอหินไปลงกลบร่องลึกครับ 

 
เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอ

สอบถามความคืบหน้าเรื่องการด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย  ขก  5033  ประชาชนฝาก
สอบถามมาครับ 

 
ผมขอเสริมจากท่านสท.สมนึก  เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถามว่าทางเทศบาลจะมีแนว

ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  ขอบคุณครับ 
 
ผมขอชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้ครับ 
1. เรื่องถนนที่ท่านสท.วงสา  เสนอมาเนื่องจากถนนสายนี้มีรถบรรทุกน้ าหนักเกิน    

วิ่งผ่านเป็นประจ า  ซึ่งทางเทศบาลมีการแก้ไขซ่อมแซมเป็นประจ าทุกๆ ปี  ส่วนเรื่องท่อ
ช ารุดผมจะแจ้งให้กองช่างออกไปส ารวจและแก้ไขให้ครับ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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2.  เรื่องถนนที่ท่านสท.อุดม  เสนอมานั้นขอให้ประสานกับทางกองช่างเพ่ือน าวัสดุ

ออกไปซ่อมแซม 
3.  เรื่องถนนสาย  ขก  5033  ผมได้มอบหมายให้ท่านปลัดรวบรวมเอกสารทั้งหมด

ที่เก่ียวข้องรายงานไปยังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออุบลรัตน์  เพื่อให้ทางอ าเภอได้รับทราบปัญหา
ที่เกิดขึ้น  โดยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเราไดป้ระสานไปยังทางหลวงชนบทเพ่ือขอเครื่องจักร
มาปรับเกรดถนน  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราว  โดยศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอใช้อ านาจตามค าสั่งคสช.สั่งการให้เราเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงสมทบให้กับทางหลวง
ชนบทที่ไดส้นับสนุนเครื่องจักรมาช่วยปรับเกรดถนน  และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้
ใช้อ านาจตามค าสั่งคสช.สั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด าเนินการซ่อมสร้าง
ถนนสายนี้ต่อไป 

 
มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าหากไม่มีอะไร

แล้ว  ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  ในวันจันทร์  ที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น.  เพ่ือพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ในวาระที่  2  และ  
วาระที่  3 ต่อไป  ส าหรับวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว            
ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน             
ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองช่าง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม
ขอปิดประชุม   

 
เวลา  ๑5.00 น. 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)           สจุิต  เพียโคตร 

( นายสุจิต  เพียโคตร ) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม         
พ.ศ. ๒๕61  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่   14   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕61    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     ชัยหัส ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ        รับรองเป็นเอกฉันท์                                                 .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจ าปี  ๒๕61   เมื่อวันที่  8  
สิงหาคม  ๒๕61  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  ๒๕61               
เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน  ลนุพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


