
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

เมื่อวันที่  ๒๙  เดือน  กุมภาพันธ์ 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 นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๗ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๙ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน ๐๙๘ ๑๔๑ ๕๔๐๓ 

๑๐ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๑๑ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
๑๒ นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร ๐๘๗ ๒๑๘ ๔๕๘๖ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว  
๒ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์  
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 นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน  
๘ นางณิศรา  ทองโคตร ผู้อ านวยการกองคลัง ณิศรา  ทองโคตร  
๙ นายยุทธนา  ไทยประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง ยุทธนา  ไทยประเสริฐ  

๑๐ นายภานุวัฒน์  ทองโคตร นายช่างโยธา ภานุวัฒน์  ทองโคตร  
๑๑ นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์ นิติกร บัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์  



- ๒ - 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑๒ นางปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 
๑๓ นายสมพงษ์  เกาะสมบัติ พนักงานจ้าง สมพงษ์  เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่สภา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 

นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา  ๑๐.๐๕  น.  สมาชิกสภาฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเริ่ม ด าเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระ 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

๑. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๙   

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   สมัยสามัญ สมัยที่    ๔  ประจ าปี  
๒๕๕ ๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕ ๘  ซึ่งได้ก า หนดสมัยประชุมสามัญ  สมัย แรก  
ระหว่างวันที่ ๑ –  ๒๙ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๙   ก าหนด  ๒๙  วัน  ดังนั้นประธานสภา
เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัย แรก  
ตั้งแต่วันที่   ๑  กุมภาพันธ์  พ .ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  จึงประ กาศมาให้ทราบโดยทั่วกั น  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภา
เทศบาลต าบลนาค า   

๒.  เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ผมและท่านรองฯนิพนธ์  ได้เข้าร่วม
ประชุมกับสมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอ
อุบลรัตน์  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภออุบลรัตน์  สรุปได้ว่าจะจัดตั้งกลุ่มสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข่ือนอุบลรัตน์   เพ่ือท าความรู้จักและเพ่ือการติดต่อประสานงานกันใน
ระดับอ าเภออุบลรัตน์  ทางกลุ่มมีการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพท่ีจังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่  
๒๕  -   ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา  และหลังจากนี้ กลุ่มสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข่ือนอุบลรัตน์  จะ มีการประชุมใหญ่อี กครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป  ซึ่ง ทางเทศบาล
ต าบลนาค า  ไม่ได้เข้าร่วม เดินทางไปอบรมเพ่ิมศักยภาพ ครั้งนี้ เนื่องจากท่านนายกฯแจ้งว่า  
ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม  -   เดือนเมษายน  จะมีการเดินทางไปอบรมโครงการเพิ่ม
ศักยภาพสมาชิก  -  ผู้บริหารสภาเทศบาลต าบลนาค าอยู่แล้ว   



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

- ๓ – 
 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
ประจ าปี  ๒๕๕๘  ครั้งที่  ๑  เม่ือวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามท่ีท่านสมาชิก
สภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า          
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้น าส่งให้ทุกท่าน
และได้อ่านมาแล้ว มีสมาชิกฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในส่วนใดหรือไม่  
ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  
๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ .ศ. ๒๕๕๘  ด้วยคะแนน  ๑๐  เสียง  งดออกเสียง  ๒  
เสียง  (ประธานสภาเทศบาล,นายวงสา  แก้วโบราณ ) 
 
เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
 ไม่มี  

                                       
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 

ไม่มี  
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๑  เรื่อง  ขอความเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐  
ก าหนดเริ่มวันประชุม  แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน   และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑) 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

- ๔ – 
 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น า
ความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ในปี  ๒๕๕๙  ได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ๒๕๕๙  ไว้ดังนี้  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙  เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๙  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙  
เดือน มิถุนายน พ .ศ . ๒๕ ๕๙   สมัยที่  ๓  ประจ าปี พ .ศ . ๒๕ ๕๙   เดือน สิงหาคม            
พ.ศ. ๒๕๕๙  สมัยที่  ๔  ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๙  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙  ผมตั้ง
ข้อสังเกตว่า  สมัยแรก  ก าหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์นั้น  ทิ้งช่วงห่างจากสมัยที่  ๒  ที่ก าหนด
ไว้ในเดือนมิถุนายน  ถึง  ๔  เดือน  ผมได้ปรึกษากับรองฯนิพนธ์แล้วมีข้ อเสนอแนะว่าแต่ละ
สมัยน่าจะห่างกันสมัยละ  ๓  เดือน  โดยขยับสมัยที่  ๒  เลื่อนจากเดือนมิถุนายน  มาเป็น
เดือนพฤษภาคม  ท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไร  ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
ครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทกุท่าน  การก าหนดสมัยประชุม สภาสมัยสามัญนั้น  จะต้องให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการ     ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  ในห้วงเดือนมิถุนายน  ที่ได้มีการ
ก าหนดสมัยป ระชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญไว้นั้น  เนื่องจากมี การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และจะตอ้งรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ  ดังนั้นการก าหนดสมัยประชุมในเดือน
มิถุนายน  นั้นจึงเหมาะสมแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณค่ะ 

 
ขอบพระคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ  ที่ให้ค าแนะน า  ดังนั้นผม ขอเสนอ

ก าหนด การประชุม สมัยสามัญ   ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๐  ก าหนดไว้   ๔  สมัยๆละ ไม่เกิน       
๓๐  วัน  สมัยที่  ๑  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  สมัยที่  ๒  ระหว่าง
วันที่  ๑  - ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  - ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๐  สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่  ๑  - ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  มีท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  เชิญเสนอ   

 
ไม่มี 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

- ๕ – 
 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ ก าหนด

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐  ก าหนดเริ่มวันประชุม  และแต่ละสมัยก าหนดกี่วัน   
ตามท่ีผมเสนอ  ขอเชิญยกมือครับ 

 
สภาเทศบาลต าบลนาค า มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๐ 

ก าหนดไว้  ๔  สมัย  ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๐  ซึ่งมีก าหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน 

เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีก าหนดไม่เกิน ๓๐  วัน     

เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓   ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๐  ซึ่งมีก าหนดไม่เกิน ๓๐  วัน    

เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๐  ซึ่งมีก าหนดไม่เกิน ๓๐  วัน    

เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  ๑๐  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  -   เสียง  งดออกเสียง

จ านวน  ๒   เสียง  (ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า , นายสมนึก  ชัยหัส) 
 
ล าดับต่อไปผมขอหารือ ก าหนดวันเริ่มประชุมและระย ะเวลาของสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑)  ผมขอเสนอก าหนดการประชุม
สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  เชิญเสนอ   

 
ไม่มี 
 
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบก าหนดการ

ประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๑  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘   กุมภาพันธ์   
๒๕๖๑  ตามท่ีผมเสนอ  ขอเชิญยกมือครับ 

 
สภาเทศบาลต าบลนาค า มีมติ ก าหนด การประชุม สมัย สามัญ   ประจ าปี พ .ศ. 

๒๕๖๑  สมัยแรก  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑  ด้วยคะแนนเสียง
จ านวน   ๑๑  เสียง   ไม่เห็นชอบจ านวน  -   เสียง  งดออกเสียงจ านวน  ๑   เสียง  
(ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า ) 

 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

- ๖ – 
 
ขณะนี้เวลา  ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพักการ

ประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร   และอภิปรายใน ระเบียบวาระท่ี  ๗  ต่อในช่วงบ่าย  โดย
จะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันครับผม 
 
 
 
 

หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง  เรามา เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
กันต่อในช่วงบ่าย  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
สืบเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์  ผมอยากเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา  ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์
สัมพันธ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญก าลังใจกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนต่อไปครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ผมมีเรื่องสอบถามดังนี้ครับ 
๑.  เรื่องการซ่อมแซมล าห้วยคุมมุมจะด าเนินการเมื่อใดเพราะขณะนี้ก็ผ่านจากฤดูฝน

เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว 
๒.  เรื่องงานกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์ที่ผ่านมา  มีชาวบ้านที่ไปร่วมงานแต่ไม่ได้

รับประทานอาหาร  เนื่องจากอาหารที่เตรียม ไว้ไม่เพียงพอ  ท าให้บางคนไม่ได้รับประทาน
อาหาร  ขอสอบถามว่างบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่เพียงพอหรืออย่างไร 

 
เรื่องการซ่อมแซมล าห้วยคุมมุมนั้น  วันนี้ท่า นนายกติดภากิจไปประชุม  คงต้องรอให้

ท่านมาตอบค าถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ส่วนเรื่องงานกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์นั้น  ขอเชิญท่าน
ปลัดเป็นผู้ตอบค าถามครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ      

ทุกท่าน  การจัดงานแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพั นธ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
กันจนภารกิจการจัดงานส าเร็จลุล่วงไป ด้วยดีจนได้รับค าชมจากท่านนายอ าเภออุบลรัตน์ว่า
จัดงานได้ดีมาก  ส าหรับเรื่องอาหารที่มีไม่เพียงพอนั้น  มีการจัดงบประมาณไว้จ านวน  
๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  ในวันงานนั้นนอกจากนัก กีฬาและประชาชนกลุ่มสีส้ม
ที่มารับประทานแล้ว  เต็นท์ข้างเคียงก็มาร่วมรับประทานด้วย  ดังนั้นอาหารที่จัดเตรียมไว้จึง 



 
 
 
 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  สิงห์น้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

- ๗ – 
 

มีไม่เพียงพอ  เป็นธรรมดาของการจัดงานที่ย่อมจะเกิดความผิดพลาดบ้างไม่มากก็น้อย  ใน
ส่วนของค าติชมผมก็ขอน้อมรับไว้เพื่อน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไปครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  สืบเนื่องจากงานกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์  ผมได้รับผิดชอบดูแลทีมนักกีฬา
ฟุตบอล  ได้รับงบประมาณบ ารุงทีมจ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  
แต่น ามาแบ่งให้กับทีมฟุตบอล  ๗  คน  รุ่นอายุ  ๔๕  ปีขึ้นไปด้วย  ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด  
๕  วัน  ยอมรับว่างบประมาณไม่เพียงพอ ต้องใช้เงินส่วนตัวในการบริหารทีมด้วย   แต่ก็
ขอขอบคุณนักกีฬาทุกๆท่านที่มาช่วยการแข่งขันในครั้งนี้  ขอบคุณครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง  คณะกรรมการตรวจการจ้างงานโครงการต่างๆ  
สมาชิกสภาเทศบาลสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับได้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

 
ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง  เรียนเชิญครับ 
 
 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ส าหรับระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างนั้น  ไม่ได้ห้าม
ให้ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ  แต่เนื่อ งจากความเป็นจริง  เคยมีกรณีที่
แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  แล้วโครงการมีปัญหาท าให้ชาวบ้าน
ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเดือดร้อน  ติดคุกไปด้วย  จึงไม่นิยมแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้าน  เข้าร่วม
ด้วยค่ะ 

 
ในเมื่อระเบียบไม่ได้ห้ามไว้  ดังนั้นหากท่านสมา ชิกทุกท่านมีความประสงค์จะท าการ

ตรวจรับงานจ้าง  ผมจะน าเรียนเสนอทางฝ่ายคณะผู้บริหารต่อไปครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  โครงการต่างๆของทางเทศบาล  ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  
สมาชิกอยากมีส่วนร่ วมในการตรวจรับ งานจ้างด้วย   เนื่องจากสมาชิกเจ้าของพ้ืนที่ไม่ทราบ
เรื่องเม่ือชาวบ้านมาถามบางครั้งก็โดนชาวบ้านด่าครับ 

 
 
 



 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
นายพิศิษฐ์  รักษ์สกุลกูดอ้ัว 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

- ๘ – 
 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ผมเห็นด้วยกับเพ่ือนสมาชิกทั้งสองท่านเสนอ  เพร าะอยากทราบ
รายละเอียดต่างๆของโครงการ  เช่น  ใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่  และ ระบุสถานที่ก่อสร้างที่
ชัดเจนกว่านี้  ขอบคุณครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ผมขอยกตัวอย่างถนนคอนกรีตเส้นหน้าบ้านผม  ก่อสร้างช่วงก่อนหมด
วาระสมัยที่แล้ว  ตอนนี้แตกช ารุด  มีก้อนหินโผล่ออกมา  อยากให้กองช่างออกไปส ารวจ
ความเสียหาย  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านสมาชิก  เรื่องรายละเอียดโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้น  ตามขั้นตอน

การเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี  จะมีรายละเอียด
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  ใบประมาณราคาก่อสร้าง  และข้อมูลประกอบการ
ประเมินราคากลาง  อยู่ในภาคผนวกของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่แล้ว  
หากท่านสมาชิกต้องการทราบรายละเอียด  สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้ได้ครับ 

เรื่องถนนช ารุดนั้น  ถ้าหากยังไม่หมดระยะเวลาค้ าประกันสัญญางาน  ทางเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องต้องด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาซ่อมแซม  ผมคิดว่าโครงการนี้น่าจะหมด
ระยะเวลาประกันสัญญาโครงการไปแล้วครับ 

 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุบลรัตน์สัมพันธ์  และ
วันนี้ผมมีเรื่องมาแจ้งต่อที่ประชุม  มีโครง การจากหนังสือท่ีส่งมาให้เทศบาลช่วย
ประชาสัมพันธ์  คือโครงการชะลอการเก็บเก่ียวมันส าปะหลัง  เลือกขุดมันส าปะหลังขายเมื่อ
ราคาดีเพราะรัฐบาลช่วยให้มีเงินทุนใช้จ่าย  เป็นการกู้เงินโดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส)  ทั่วประเทศ  สอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน  ๑๕๖๙  ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมี

หนังสือจากจังหวัดขอนแก่นเรื่องการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
ร่วมกับส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าโครงก ารพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร  “เพ่ิมศักยภาพสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ”  จังหวัดขอนแก่น  ปี  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจในบทบาท  อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
รก.หน.ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์ 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 

- ๙ – 
 

สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ก าหนดฝึกอบรม  ณ  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  ค่าลงทะเบีย นฝึกอบรมคนละ  ๖,๐๐๐  บาท  (หกพันบาทถ้วน )  การ
ฝึกอบรมแบ่งเป็น  ๓  รุ่น  ระยะเวลาการฝึกอบรม  ๔  วัน/รุ่น  ประกอบด้วย  ภาควิชาการ  
๓  วัน  และศึกษาดูงาน  ๑  วัน  ดังนี้ 

รุ่นที่  ๑/๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
รุ่นที่  ๒/๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๙  มีนาคม  -  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙ 
รุ่นที่  ๓/๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙ 
หากท่านคณะผู้บริหาร  หรือสมาชิกท่านใดสนใจ  สามารถมาขอดูรายละเอียดที่ผม

หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ครับผม 
 
เรียนท่านประธาน  และท่านสมาชิกทุกท่าน  เนื่องจากช่วงนี้เป็นห้วงของการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล  พ .ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านัก
ปลัด  จึงขอความร่วมมือให้แต่ละหมู่บ้านจัดเวทีประชาคม  โดยขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าไปมี
ส่วนร่วมเวทีประชาคมเพ่ือช่วยคัดเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เพื่อน ามารวบรวม
เป็นแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป  ส่วนโครงการประชาคมจัดท าแผนฯระดับต าบล  จะมีสมาชิก
สภาเทศบาลเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยส่วนหนึ่งค่ะ 

 
ผมขอบอกบุญฉลองหอระฆังและยกช่อฟ้า  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๙   ผมจะขอ

อนุญาตน าต้นผ้าป่ามาให้ทุกท่านได้ร่วมท าบุญกันครับ 
เรื่องหอถังประปาหมู่ที่  ๔  ขณะนี้เหลือปัญหาติดตั้งลูกลอยเพื่อให้สามารถปล่อยน้ า

ได้  ผมขอฝากเรื่องให้ท่านประธานสภาช่วยติดตามด้วยครับ 
เรื่องการก่อสร้างป้อมยามส าหรับเข้าเวรช่วงเทศกาลในพ้ืนที่ที่ชาวบ้านบริจาคที่ดินให้

เทศบาล  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยติดตามให้หน่อย  ขอบคุณครับ 
 
เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่าน  การบริจาคที่ดินของชาวบ้านหมู่ที่  ๔  ขณะนี้รอเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก
ผู้บริจาคน ามาให้เทศบาลเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงป่าช้า
สาธารณประโยชน์ได้บางส่วน   บริเวณท่ีตั้งส านักงานเทศบาลนั้น   ขณะนี้ ได้ไปติดต่อ
ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น  สาขาน้ าพอง  เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  และอยู่ใน
ระหว่างรอให้ส านักงานที่ดินส่งช่างออกมารังวัดที่ดินครับ 

 



 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ์ 
นิติกร 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลิกประชุม 

- ๑๐ – 
 
ผมขอปรึกษาเรื่องที่ดินสาธารณะหมู่ที่  ๔  ขณะนี้วัดป่าได้ท าการก่อสร้างรั้ วล้ า

ออกมากีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน  ว่าต้องด าเนินการอย่างไรครับ 
 
ผมแนะน าว่าให้นัดทั้ง  ๒  ฝ่ายมาเจรจาพูดคุยกันท าความเข้าใจเพ่ือหาทางออกของ

ปัญหา  โดยให้ผู้ที่เดือดร้อนท าหนังสือมาให้ทางเทศบาลเป็นคนกลางในการนัดเจรจาหา
ข้อตกลงก็ได้ครับผม   

 
ชาวบ้านหนองขามฝากขอบคุณเรื่องการจัดการน้ าประปา  ว่าน้ าสะ อาดไหล แรงดี  

และชาวบ้านโนนราศีฝากขอบคุณเรื่องการก่อสร้างถนนท าให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย
ขึ้น 

 
ผมขอฝากเรื่องประปาหมู่ที่  ๔  ให้ท่านสท .อรุณ  ไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านและ

ชาวบ้านหมู่ที่  ๔  ถึงการบริหารจัดการค่าใช้น้ าประปาเพ่ือที่จะได้น ามาเป็นค่าบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
วันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด   ท่านรองปลัด  

ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าส านักปลัด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม  ในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม สวั สดีครับ
  

เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
  

 
    (ลงชื่อ)          สุจิต  เพียโคตร 

( นายสุจิต  เพียโคตร ) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 

                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    ๔   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา    ๑๐.๐๐    น.  ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต 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     รับรอง                                                                   .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์   
๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๒
เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


