
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘   

เมื่อวันที ่ ๒๑  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม ๐๘๙ ๑๖๒๙๘๖๑ 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๐ ๑๙๔๖๓๗๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๘ ๖๐๓๘๑๙๓ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗๒๑๙๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๘ ๑๓๖๐๙๐๗ 
๙ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓๙๒๕๒ 

๑๐ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑๕๔๐๓ 
๑๑ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑๓๑๘๘ 
๑๒ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘๔๕๘๖ 

 
 
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 นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  
๙ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  

๑๐ นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
๑๑ นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓ ไพรทูล  สีกอกมาตย์  

 
 



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
๑๓ นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ อภิญญา  ศรีแก้ว  
๑๔ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม 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   เรียกประชุมสภาเ ทศบาลต าบลนาค า สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘    

ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๑๕  
-  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  รวมทั้งปรึกษาหารือข้อ
ราชการอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  และการด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลนาค า  ซึ่ง
หากไม่ด าเนินการอาจท าให้ราชการเสียหาย  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติส ภาเทศบาล  พ .ศ.
๒๔๙๖  (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน )  ประกอบกับค าสั่งจังหวัดขอนแก่น  
ที่  ๒๕๒๐/๒๕๕๖  เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
กิ่งอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภออุบลรัตน์  ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ ามีเหตุอันควร  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๕  -  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  มีก าหนดไม่เกิน  ๑๕  
วัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ .ศ.๒๕๕๘  ลงชื่อ  นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์  
นายอ าเภออุบลรัตน์  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

 
๒.  ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หลังใหม่  เมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งการจัดงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
 
รับทราบ 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายส าฤทธิ์  ท้าวหา 
ที่ปรึกษานายกฯ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ทีป่ระชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

- ๓ - 
 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัย ที่  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
 

เข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลน าค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ได้น าส่งให้ทุก
ท่านและได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในส่วนใด
หรือไม ่ เรียนเชิญท่านส าฤทธิ์  ท้าวหา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ครับ 

 
หน้าที่  ๒  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  หัวข้อที่  ๒  

บรรทัดที่  ๖  “...จับกุมยาเสพติดท่ีบ้านโนนเจริญ  จับกุมยาบ้านได้สี่ร้อยกว่าเม็ด ...”  ขอให้
แก้ไขจากค าว่า  “ยาบ้าน”  เป็น  “ยาบ้า”  ครับผม 

 
ขอบคุณครับ  มีท่านใดจะแก้ไข  เพิ่มเติมอีกหรือไม่  เรียนเชิญท่านนายก  ครับ 
 
 
หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๑๔  เพ่ิมเติมข้อความที่ผมได้มอบหมายในที่ประชุม   ที่ตกหล่น

ต่อจากบรรทัดสุดท้ายของหัวข้อที่  ๒  ดังนี้  “...โดยมอบหมายให้ท่านประธานสภาแหวน   
ลุนพรหม  เป็นหัวหน้าคณะท างานดูแลรายละเอียดโครงการที่ทางหมู่บ้านได้เสนอเข้ามา” 
 

หากไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน รายงานการ
ประชุมแล้ว  กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัย ที่  ๒  

ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน   ๒๕๕๘   ตามที่ได้แก้ไขแล้ว  ด้วยคะแนน   
๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง  (นายวงสา  แก้วโบราณ) 
 
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี – 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      ๔.๑  เรื่อง  ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   
ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.
๒๕๔๘ 
  ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป   หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอเชิญท่านนายก  ได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  ขอเชิญครับ 
 
เรียน   ประธาน สภาเทศบาลต าบลนาค า   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสมตามแผนงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๘  เข้าสู่สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยประชุม วิสามัญ   สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  
เพ่ือพิจารณา  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายละเอียดค าขอเสนอญัตติ   เรื่อง  ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร   ช่วงที่  ๑  บ้านนาค า หมู่ที่ ๑  
ปริมาณงาน  ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๔๐ เมตร  ช่วงที่  ๒  บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 
๑๒  ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๐ เมตร  (รายละเอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลต าบลนาค า ก าหนด )  งบประมาณ   ๙๘,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน )  
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยใน การ
เดินทางสัญจร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐ 
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๒.  โครง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้าน หนองไหล  หมู่ที่ ๔  
ปริมาณงาน   ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๔๓๐ เมตร   (รายละ เอียดตามรูปแบบที่
เทศบาลต าบลนาค า ก าหนด )  งบประมาณ   ๙๙,๐๐๐   บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคว ามสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐   

๓.  โครง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร ช่วงที่  ๑  บ้านหนองแวง   
หมู่ที่ ๑๐  ปริมาณงาน   ถนน กว้างเฉลี่ย ๕ .๐๐ เมตร   ยาว ๑๑๐ เมตร ช่วงที่  ๒              
บ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๑๐  ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๓๖๐ เมตร  ช่วง
ที่  ๓  ภายในบริเวณสระหนองปิง  หมู่ที่ ๙  ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร  ยาว 
๒๘๐  เมตร   (รายละ เอียดตามรูปแบบที่เทศบาลต าบลนาค า ก าหนด )  งบประมาณ   
๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน )  หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดิ นทางสัญจร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐      

๔.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร ช่วงที่  ๑  บ้านกุดกระหนวน  
หมู่ที่ ๓  ปริมาณงาน  ถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๕๐ เมตร ช่วงที่  ๒  บ้านสัมพันธ์ 
หมู่ที่ ๗  ปริมาณงาน ถนนกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๖๓๐ เมตร   (รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลต าบลนาค าก าหนด )  งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐      

๕.  โครง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้าน โนนราศรี  หมู่ที่   ๒   
เชื่อมบ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  ปริมาณงาน   ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร  ยาว  ๑,๑๘๐  
เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลต าบลนาค าก าหนด)  งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท  
(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการเบิกจ่าย  ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑๐   

๖.  โครงการขุดขยายสระน้ าหนองทุ่มเรียน  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  ปริมาณงาน  
ดินขุดไม่น้อยกว่า  ๒,๖๑๗  ลูกบาศก์เมตร   (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลต าบลนาค า 
ก าหนด )  งบประมาณ   ๙๙,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  หลักเกณฑ์ /เงื่อนไข
การเบิกจ่าย  ด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายภานุวัฒน์  ทองโคตร 
นายช่างโยธา 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 
 
เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้สามารถเก็บกักน้ าได้ปริมาณมาก  ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  หน้า ๑๒๗ ข้อ ๒ 

๗.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  ๙  ปริมาณงาน 
(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลต าบลนาค าก าหนด )  งบประมาณ   ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน )  หลักเกณฑ์ /เงื่อนไขการเบิกจ่าย   ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน   เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังที่อยู่อาศัย  พ้ืนที่
การเกษตร  และพ้ืนที่ภายในชุมชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
หน้า ๙๗ ข้อ ๑๒ 

ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีที่ได้น าเสนอในรายละเอียดของ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียด ขอเชิญอภิปรายได้ครับ เชิญ
ท่าน  ส.ท.ติ๊ก  นาไชยเวศ  ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ตามโครงการ
ที่  ๑  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร ถนนดินที่จะซ่อมแซมนั้น  ผมอยากทราบว่า
จะท าการก่อสร้างบริเวณใดครับผม 

 
ขอให้นายช่างโยธาเป็นผู้ชี้แจงถึงบริเวณท่ีจะก่อสร้าง  เรียนเชิญครับ 
 
 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน  เส้นทางท่ีจะ
ด าเนินการตามโครงการที่  ๑  ช่วงที่  ๑  เป็นถนนเลียบคลอง  ทางที่จะไปไร่อาจารย์ปัญจา  
ช่วงที่  ๒  หมู่ที่  ๑๒  เป็นถนนเดิมข้างวัดที่จะไปหอถังประปา  ครับผม 

 
เรียนเพ่ือนสมาชิกทุกท่านว่า  โครงการทั้งหมดตามบัญชีรายละเอียด ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม นี้  เป็นโครงการที่ได้รวบรวมไว้  ทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นโครงการที่พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  และเข้าหลักเกณฑ์  สามารถ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ได้  
ส่วนที่เหลือ  เราจะพิจารณาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙  
ต่อไปครับ 

 
 
 



 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายภานุวัฒน์  ทองโคตร 
นายช่างโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมอยาก
ทราบว่าการก่อสร้างในแต่ละโครงการนั้นอยู่บริเวณใด  เพราะตาม บัญชีรายละเอียด   ไม่ได้
ระบุไว้ชัดเจนครับ   

 
เพ่ือนสมาชิกของเรายังไม่ทราบจุดที่จะท าโครงการ  ตามบัญชีรายละเอียด ขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสม   ดังนั้นจึงขอให้ช่าง   ได้อธิบายรายละเอียดจุดที่จะด าเนินการในแต่ละ
โครงการเรียงล าดับไป  เรียนเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมขออธิบาย
บริเวณท่ีจะด าเนินการตามโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้นะครับ 

โครงการที่  ๒  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร บ้าน หนองไหล  หมู่ที่ ๔  
บริเวณจากแยกถนนหลักไปทางป่าช้า  หมู่ที่  ๔  เส้นทางที่จะขึ้นภูเขา   

โครงการที่  ๓  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร ช่วงที่  ๑  บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ ๑๐  บริเวณถนนข้างวัดตั้งแต่ถนนคอนกรีต  ถึงก าแพงท้ายวัด  ช่วงที่  ๒  บ้านหนอง
แวง  หมู่ที่ ๑๐  จะเชื่อมต่อจากโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   บริเวณสามแยก  ช่วงที่  ๓  
ภายในบริเวณสระหนองปิง  หมู่ที่ ๙  บริเวณรางระบายน้ าสระหนองปิง  ทางไปประปาหมู่ที่  
๘ 

โครงการที่  ๔  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร ช่วงที่  ๑  บ้านกุดกระหน
วน หมู่ที่ ๓  บริเวณข้างโรงเรียนบ้านกุดกระหนวนไปถึงสะพานไม้  ช่วงที่  ๒  บ้านสัมพันธ์ 
หมู่ที่ ๗  บริเวณทางเข้าคุ้มดอนยาง 

โครงการที่  ๕  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร บ้าน โนนราศรี  หมู่ที่   ๒  
เชื่อม  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  บริเวณจากบ้านโนนราศี ผ่านนา พ่อหนูเพียร  โพธิ์คู่     
มาทางสระหนองไผ่ 

โครงการที่  ๖  ขุดขยายสระน้ าหนองทุ่มเรียน  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  ขุดขยาย
ออกทางทิศตะวันตกของสระ 

โครงการที่  ๗  ก่อสร้างรางระบายน้ า  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  ๙  ท าต่อจากโครงการ
เดิมที่เทศบาลด าเนินการไปแล้ว  ต่อไปทางบ้าน ผอ.ศราวุธ  กลางหล้า 

 
ผมขออภิปรายโครงการที่  ๔  โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร   

บ้านกุดกระหนวน  สภาพเดิมเป็นถนน ดินเพื่อการเกษตร  จากหมู่บ้าน ผ่านไปทุ่งนา   เมื่อ
สองปีที่ผ่านมา  ชาวบ้านได้ขอ ให้ทางเทศบาล สร้างสะพานไม้ข้ามล าห้วย ที่มีความยาว มาก  
ชาวบ้านที่มีนาอยู่ทางทิศใต้ของล าห้วยมีความล าบากในการเดินทางสัญจร  เพราะต้องอ้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

- ๘ - 
 

ไปข้ามสะพานอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีระยะทางไกล  เส้นทางท่ีจะไปยังสะพานไม้เป็นถนนดินไม่ใช่
ถนนลูกรัง  ในฤดูฝนเมื่อมีฝนตกลงมา  การสัญจรผ่านเส้นทางนี้จะยากล าบาก  เนื่องจาก
สภาพถนนลื่น  เป็นหล่มโคลน  จึงได้เสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ในการใช้เส้นทางเดินทางไปท าการเกษตร
ดังกล่าว 

 
รายละเอียดของงานทุกโครงการ   ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้   ผมขอ

เรียนเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ว่าผมได้ให้ช่างออกส ารวจ พ้ืนที่และจัดท ารายละเ อียดประมาณ
ราคา   ซ่ึงใช้เงินงบประมาณน้อยมากในการท าโครงการ แต่ละโครงการ   ถือว่าคุ้มค่า และ
สามารถประหยัดงบประมาณไดม้าก  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ถ้าเราน า
งบประมาณมารวมกัน  และเปลี่ยนเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต  จะขัดต่อระเบียบหรือไม่
ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   การพิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสม เป็นดุลยพินิจของคณะผู้บริหาร ในการ พิจารณา ว่าโครงการดังกล่าวเข้า
หลักเกณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  หรือไม่  ส าหรับค าถามท่ีท่านสท .วงสา สอบถามว่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตได้หรือไม่  หาก พิจารณาแล้ว เข้า
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมดัง ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ก็สามารถท าได้  แต่เนื่องจากปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนมีมาก  และติดขัดเรื่องเงินงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเงินสะสม  
นั้นมีอยู่จ ากัด  จึงท าให้ ไม่เพียงพอต่อการท าโครงการที่ใช้เงินงบประมาณมากได้   การ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นจึงท าเป็นโครงการถนนลูกรังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่า   
ครับผม 

 
ขอขอบคุณท่าน ปลัดที่ได้ตอบข้อซักถาม   ขณะนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. กระผมขอพักการ

ประชุม  เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน   และอภิปรายในญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติในหัวข้อ  
๔.๑  เรื่อง  ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อในช่วงบ่าย  โดยจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.   

 



 
 
พักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

- ๙ - 
 
เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
ในช่วงบ่ายนี้ กระผมขอด าเนินการประชุมพิจารณาในระเบียบวาระท่ี  ๔  หัวข้อ  

๔.๑  เรื่อง  ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมตามแผนงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อ  ขอเชิญท่านนายก   อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อ
สภาเทศบาล เชิญครับ 

 
ผมขออภิปรายโครงการที่  ๓  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร  เป็นเส้นทาง

ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  และได้น าเสนอโครงการเข้ามา  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
ช่วงที่  ๑  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๑๐  บริเวณถนนข้างวัดตั้งแต่ถนนคอนกรีต  ถึงก าแพงท้าย
วัด  เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เคลื่อนศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัด  แต่เส้นทางมี
ความลาดชันเป็นอุปสรรค  ท าให้ประชาชนเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง   ช่วงที่  ๒  บ้าน
หนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  เส้นทางเดิมเป็นหลุม บ่อขนาดใหญ่ และลึกมาก  ท าให้ประชาชนใช้
เส้นทางดังกล่าวไม่ได้  ช่วงที่  ๓  ภายในบริเวณสระหนองปิง  หมู่ที่ ๙  เส้นทางเป็นดิน
เหนียว  ประชาชนใช้ เป็นเส้นทางเพ่ือขนผลผลิตทางการเกษตรยากล าบาก  เนื่องจากเมื่อมี
ฝนตกจะเกิดติดหล่ม  ท าให้สัญจรไปมาไม่ได้  โครงการที่  ๖  ขุดขยายสระน้ าหนองทุ่มเรียน  
บ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๑๐  ขุดขยายออกทางทิศตะวันตกของสระ   เป็นโครงการที่ได้รับการ
ร้องขอของชาวบ้าน ที่เดือดร้อน ผ่านการท าประชาคมของหมู่บ้าน  เนื่องจากสภาพสระตื้น
เขิน  เมื่อท าการขุดขยายสระแล้วจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ า  แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง 

 
ขอบคุณท่านนายก  ที่น าเรียนให้พวกเราทราบว่า  แต่ละโครงการนั้นไม่ได้คิดข้ึนมา

เอง  ล้วนมาจากความเดือนร้อนของประชาชน  ที่ร้องขอ เข้ามาทั้งสิ้น  มีท่านสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียด ขอเชิญอภิปรายได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
จะอภิปรายอีก กระผม ขอมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติการ ใช้
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่   ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๗  โครงการ รวม
งบประมาณท้ังสิ้น  ๖๙๔,๐๐๐  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ขอได้โปรดยกมือ 

 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า  ใช้จ่ายเงินสะสม ค รั้งที่   ๑  ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ ตามบัญชีรายละเอียดค าขอเสนอญัตติ   เรื่อง   ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน  ๗  โครงการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๙๔,๐๐๐  บาท  (หกแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์จ านวน  ๑๒  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  -   
เสียง 



 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

- ๑๐ - 
 

      ๔.๒  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา  เชิญครับ 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ    เรื่อง  ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ปรากฏในแผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน  งบ  ลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์   จ านวน  ๑  โครงการ  เข้าสู่สภา
เทศบาลต าบลนาค า  สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล   โอนเพิ่ม  ปรากฏในแผนงาน   การรักษาความสงบภายใน  
งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบ   ลงทุน  หมวด  ครุภัณฑ์   
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซม  ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ  ฯลฯ  ที่ใช้ในกิจการงานป้องกันฯ  เป็น
รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้ง านได้ปกติ  ซึ่งมีวงเงินจ่ายเกินกว่า  ๕,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  จ านวน  ๑๗,๓๙๙.๕๑  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบ
เอ็ดสตางค์ )  โอนลดจาก   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน  งบ  ด าเนินงาน   หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน  ๑๗,๓๙๙.๕๑  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)  งบประมาณคงเหลือ  ๑๙,๑๐๐.๔๙.- บาท  (หนึ่ง
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทสี่สิบเก้าสตางค)์  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอบคุณท่านนายก  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอขออนุมัติโอนงบประมาณร ายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
จะอภิปราย  ผมในนามประธาน  จะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  ข้อ  ๔.๒  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับผม   

 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ จ านวน  ๑  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  ๑๗,๓๙๙ .๕๑  บาท  
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ )  ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอก
ฉันทจ์ านวน  ๑๒  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  -   เสียง 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 

นายประดิษฐ์  คลังกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๑ - 
 

เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ครับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ ท่านใดมี เรื่องจะน าเสนอให้ที่ ประชุม
สภาเทศบาลได้ทราบ เรียนเชิญครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผู้ใหญ่บ้าน
และชาวบ้านทานตะวัน  หมู่ที่  ๑๑  ฝากให้ผมมาแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ช่วยดูแ ลถนนซอย
อุดมสุข  ที่ได้น าเสนอโครงการเข้ามายังเทศบาล  ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณ สท .ประดิษฐ์  ผมขอชี้แจงว่า  ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้คณะท างาน

ออกส ารวจโครงการจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑  ได้เสนอโครงการเร่งด่วนเข้ามา  
๒  โครงการคือ  ๑.โครงการก่อสร้างถนน  คสล .  ด้านทิศเหนือของสนาม  ๒.โครงการ
ก่อสร้างถนน  คสล .  ซอยอุดมสุข  คาดว่าทั้งสองโครงการนี้จะน าไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ครับ 

 
๑.  ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  ที่มองเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน

โดยให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   
๒.  สืบเนื่องจากที่ได้มอบหมายให้ท่านประธานสภาเป็นหัวหน้าคณะท างานในการ

ส ารวจโครงการที่มีความจ าเป็นของทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเตรียมจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ.๒๕๕๙  
ขณะนี้ได้โครงการท้ังหมดครบถ้วนแล้ว  ถ้ามีงบประมาณเหลือทางคณะผู้บริหารจะพิจารณา
โครงการต่างๆที่ประชาชนเสนอผ่านมาทางผู้บริหารเพ่ือบรรจุเพิ่มเติมต่อไป 

๓.  การท าพิธีมอบบ้า นท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน   คาดว่าจะมีพิธีมอบในช่วง
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม  หลังจากวันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๔.  ถนนที่ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาลต าบลนาค า  เมื่อถึงฤดูฝนจะช ารุดเสียหาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ  ผมมอบหมายให้ท่านปลัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยถุง  
จ านวน  ๑,๐๐๐  ถุง  ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือน ามาซ่อมแซมถนนใน
เขตเทศบาล 

๕.  จะท าพิธีเปิดถนนลาดยางสายหมู่   ๑๓  บ้านหนองแวงใหม่  เชื่อม   บ้านหนองคู  
ต าบลสะอาด  ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด   มาปรับปรุงซ่อมแซม  แผนงานคือจะเชิญ
ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุ มเตรียมจัดท าโครงการน าประชาชน
หมู่บ้านละ  ๕๐  คน  มาร่วมงาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมาเป็น
ประธานในพิธีเปิด  เยี่ยมชมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานเกิดความช ารุดเสียหายแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 



 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 

- ๑๒ – 
 

๑.  นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์  นายอ าเภออุบลรัตน์  ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  ไป
ด ารงต าแหน่ง  นายอ าเภอ  ที่อ าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  โดยไปรับต าแหน่งใหม่วันที่  
๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  อ าเภออุบลรัตน์จึงได้จัดกิจกรรมข้ึน  ๒  กิจกรรมคือ  ๑.กิจกรรม
อ าลาพาจาก  เพ่ือร่วมรับประทานอาหารเย็นกับท่านนายอ าเภอ  ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  
๒๕๕๘  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  ณ  นาคลามาร์กีสรีสอร์ท  บ้านห้วยยาง  ต าบลทุ่งโป่ง  ขอเรียน
เชิญทุกท่าน ที่สะดวก ไปร่วมงานได้ตามก า หนดการดังกล่าว  ๒.กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับ
นายอ าเภอคนใหม่  ซึ่งย้ายมาจากอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  ๒๖  
กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมอ าเภออุบลรัตน์  โดยหน่วยงาน
ราชการและองค์กรต่างๆร่วมจัดหาอาหารต้อนรับในวันดังกล่าว 

๒.  อ าเภออุบลรั ตน์จัด อ าเภอเคลื่อนที่  ในเดือนกรกฎาคม จะไปจัดกิจกรรมที่    
ต าบลโคกสูง  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ  วัดค าบอน  ก าหนดการคือนายอ าเภอ
อุบลรัตน์ คนใหม่ จะไปพบปะประชาชน  เทศบาลต าบลนาค ามีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ
อ าเภอในวันนั้น 

๓.  ขอแสดงความยินดีกับผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ภรรยาคลอดบุตรสาว   
๔.  ขอแสดงความห่วงใย  คุณรวีวรรณ  สีดาเคน  หัวหน้าส านักปลัด  ขณะนี้ป่วย

และเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๕.  การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ.๒๕๕๙  ก่อนวันที่  ๑๕  

สิงหาคม  ๒๕๕๘  คณะผู้บริหารจะต้องน าร่างเทศบัญ ญัติเข้าสู่สภา  ตามระเบียบฯ  ขณะนี้
ส่วนราชการต่างๆอยู่ระหว่างจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย  เพื่อรวบรวมเสนอคณะผู้บริหาร
ต่อไป  ขออนุญาตเรียนทราบในเบื้องต้นเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานลูกชายกระผม  รู้สึก

ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านไปร่วมงาน  ขอบคุณครับ 
 
ขอสอบถามติดตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน  จากการประชุม

ครั้งที่แล้ว  ท่านนายกมอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปด าเนินการนั้น  ไม่ทราบว่าด าเนินการ
เรียบร้อยหรือยัง  ขอบคุณครับ 

 
ทางกองช่างได้ออกส ารวจและซ่อมแซมในส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้เสร็จเรียบร้อย

แล้ว  แต่บางจุดที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมนั้น  เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการซ่อมแซมอยู่
ระหว่างการสั่งจากทางร้านค้าอยู่  จึงยังไม่ได้ด าเนินการ  ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกัน
ทุกวัน  พนักง านจึงงดออกซ่อมแซมเพราะไม่ปลอดภัย  หากผ่านพ้นช่วงฝนตกไปแล้วจะได้
ด าเนินการออกซ่อมแซมต่อไปครับ 

 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๓ -  
 
ขอบคุณท่านนายกครับ  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือน าเสนอเรื่องใด อีก

หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะซักถามหรือเสนอ  วันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็ น
เวลาพอสมควรแล้ว   ผมต้องขอขอบคุณท่านนายก เทศมนตรี   คณะผู้บริหาร  ท่านปลัด  
ท่านรองปลัด  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิด
ประชุม สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑๖.๐๐ 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 ๒๑  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่       ๒๙         เดือน     กรกฎาคม       พ.ศ. ๒๕๕๘     เวลา    ๑๐.๐๐     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 ) 
 
 
 


