
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61   

เมื่อวันจันทร์  ที่  26  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เวลา  09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 062 164 0161 
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 ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๗ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๘ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน 061 129 4380 
๙ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล   สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 

๑0 นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
๑1 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๒ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์ ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๓ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง 087 732 0082 
๔ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  รก.ปลัดเทศบาล ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๕ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๖ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 
๗ นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
๘ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
๙ นายกัมพล  ชาพรหมมา นักพัฒนาชุมชน กัมพล  ชาพรหมมา  

๑๐ นางสาวจุฑาภรณ์  ทิพโชต นักวิชาการศึกษา จุฑาภรณ์  ทิพโชติ  
11 นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 ไพรทูล  สีกอกมาตย์  
12 นายวิทยา  เสรีภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 วิทยา  เสรีภาพ  
13 นายพนม  อนุประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 พนม  อนุประดิษฐ์  
14 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม  

 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี  2561  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบองค์ประชุมแล้ว  
ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการเปิดประชุมครับ 

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ 

สมัยแรก  ประจ าปี  2561   และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

1.  ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า    
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า        
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕9  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งได้ก าหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  ระหว่างวันที่  ๑ – 28  กุมภาพันธ์      
พ.ศ. ๒๕61  ก าหนด  28  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ สมัย แรก  ประจ าปี   ๒๕61  ตั้ งแต่วันที่                 
๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ                        
วันที่   11   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภา
เทศบาลต าบลนาค า 

2.  แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ 
     2.1  นายกัมพล  ชาพรหมมา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
     2.2  นางสาวจุฑาภรณ์  ทิพโชติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
3.  การครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่  ลต  (ขก)  0702/ว63  เรื่อง  การครบ
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ลงวันที่  24  มกราคม  
2561  สรุปความว่า  เทศบาลต าบลนาค าจะครบวาระในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  1/2557  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  
ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2560 

 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลนาค า  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน
2560  ขอให้ที่ประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ งที่แล้ว              
ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร 

 



 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ๓ – 
 
ไม่มี  
 
ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา  โปรดยกมือครับ 
 

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ     
สมัยท่ี  4  ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  ๒๕60  เป็นเอกฉันท์  (จ านวน  
11  เสียง)   
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่อง  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  พิจารณาแล้วเสร็จ    
ไม่มี  
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.๑ เรื่อง  หารือก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖1  ก าหนดเริ่ม
วันประชุม  แต่ละสมัยก าหนดกี่วัน  และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖2) 

ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ข้อ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  

เลขานุการสภาท้องถิ่น  และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

(๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน  เริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ  ปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ  ปีโดยให้น า
ความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ – 
 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่
ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม สามัญประจ าปี
สมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีหรือวัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอื่น  หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  

การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒   

มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก        
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  และวรรคสี่ สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และกฎหมายที่ก าหนด จึงขอปรึกษาสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านเก่ียวกบัการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีเป็นดังนี้ 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖1  ก าหนดเริ่มวันประชุมแต่ละสมัย

ก าหนดกี่วัน   
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเช่นไร  ขอเชิญหัวหน้า

ฝ่ายอ านวยการแสดงความคิดเห็นครับ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับการ

ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีนั้นจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการและ
ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดิฉันขอชี้แจงถึงการก าหนดสมัยประชุมในห้วงเวลาต่าง ๆ 
ดังนี้  สมัยที่  2  ก าหนดให้อยู่ระหว่างเดือนเมษายน  และสมัยที่  4  ก าหนดให้อยู่ระหว่าง
เดือนตุลาคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ส่วนสมัยที่  3  ก าหนดให้อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม  เนื่องจาก
ให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นช่วงการจัดท า     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ 

 
 
 
 
 
 

http://www.thongthinlaws.com/2015/02/25412543-23_7.html
http://www.thongthinlaws.com/2015/02/25412543-23_7.html


 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
 
 

- ๕ – 
 
ขอบพระคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดครับที่ให้ค าแนะน า  ดังนั้นผมขอเสนอดังนี้ 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖1  จ านวน  4  สมัย  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ระหว่างวันที่   ๑ – 28  กุมภาพันธ์  ๒๕61           

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ได้ก าหนดไว้
แล้ว 

สมัยที่  ๒  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  
สมัยที่  ๓  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
สมัยที่  ๔  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  เชิญเสนอ 
 
ไม่มี 
 
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖1  จ านวน  4  สมัย  
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2561   
มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30 เมษายน  2561 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  พ.ศ.2561   
มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  -  30  สิงหาคม  2561 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ.2561   
มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30 ตุลาคม 2561 
 
ล าดับต่อไปผมขอหารือการก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม

สามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี  ๒๕๖2  ผมขอเสนอก าหนดดังนี้  สมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  สมัยแรก  ประจ าปี  2562  มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 –  28  
กุมภาพันธ์  2562  มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน เชิญเสนอ 

 
ไม่มี 
 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2562   
มีก าหนดไม่เกิน  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 28  กุมภาพันธ์  2562 
 
ขณะนี้ได้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพักการ

ประชุม   เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  หลังจากนั้นจะด าเนินการประชุมต่อในช่วงบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ในระเบียบวาระที่  6  ต่อไป  ช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันครับผม 

 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ – 
 

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้เรามาเริ่มด าเนินการ
ประชุมในระเบยีบวาระท่ี  6  ต่อเลยนะครับ   

 
เรื่อง อ่ืน ๆ 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อที่ประชุม        

ขอเชิญครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ได้ลงพ้ืนที่ เ พ่ือเก็บข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมลงพ้ืนที่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ดิฉันอยากให้ท่าน สท.ติ๊ก  ที่ได้ร่วมลงพ้ืนที่กับคณะท างาน  
ช่วยกรุณาสรุปข้อมูลเบื้องต้น  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบค่ะ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ตามที่ผมได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาค า  ได้ร่วมกับคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ขอสรุปเบื้องต้นและรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

1.  การเก็บเงินฌาปนกิจศพสมาชิกเข้ากองทุนสงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิล
เทศบาลต าบลนาค า   จ านวนศพละ  50  บาทนั้น  เรียกเก็บแพงเกินไป 

2.  การพัฒนาของทางเทศบาลในด้านต่าง ๆ ต่อชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3.  งบประมาณในการใช้พัฒนาแต่ละหมู่บ้าน  อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม   
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค ารวม  5  ยุทธศาสตร์  9  ประเด็นค าถามเน้นการมี

ส่วนร่วม  คะแนนที่ให้ผู้ประเมินท าการประเมินอยู่ในช่วงคะแนน  1  -  10  ภาพรวม
คะแนนที่ได้รับการประเมิน  อยู่ที่ร้อยละ  80  ผู้ที่ประเมินคณะท างานได้คัดเลือกจาก    
แกนน าหมู่บ้าน ๆ  ละ  5  คน  ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ประเมินคืออยากเห็นผู้บริหารลง
พ้ืนที่ร่วมด้วย 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ส านักปลัดเทศบาลขอรายงานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัข

บ้า  ตามพระราชปณิธาน  ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์       
อัครราชกุมารี  โดยได้รับเงินจัดสรรอุดหนุนการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์           
ตามโครงการเป็นจ านวนเงิน  16,566  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)      
ซึ่งเราก็จะน าเงินจ านวนนี้ไปด าเนินโครงการส ารวจและจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าต่อไป
ค่ะ   

2.  การด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  ด าเนินการตามแนวทางการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคปัญหา  จึงเรียน
มาเพ่ือทราบ  



 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายวงสา  แก้วโบราณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายไพรทูล  สีกอกมาตย์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่  13 
 
 
 

- ๗ – 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ช่วงนี้เป็นช่วงการยื่นช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทุกท่าน  ทางกองคลัง     
ได้จัดท าหนังสือรับรองรายได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  สามารถน าไปยื่นแบบช าระภาษี    
ได้ที่สรรพกรอ าเภอ  หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต  หากท่านใดประสงค์ยื่นแบบ                
ผ่านอินเตอร์เน็ตทางกองคลังยินดีช่วยเหลือในการยื่นแบบให้ได้  โดยขอให้ท่านเตรียมบัตร
ประจ าตัวประชาชนของตนเองและคู่สมรสมาให้เจ้าหน้าที่กองคลังช่วยยื่นแบบให้ค่ะ       
และเนื่องจากทุกท่านครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิกที่กู้เงินกับสถาบัน
การเงินต่าง ๆ  ตรวจสอบยอดเงินคงค้างกับทางสถาบันการเงินเพ่ือความถูกต้องด้วยค่ะ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  กระผมอยากให้ท่านประธานสภาช่วยแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพ่ือเป็นการทบทวนความ
ทรงจ าว่าสมาชิกท่านใดเป็นคณะกรรมการชุดใดบ้าง  เผื่อบางท่านอาจจะจ าไม่ได้ว่าเป็น
คณะกรรมการชุดใดบ้างครับ 

 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลนาค า  ประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย   
นายสมพงษ ์ สิงห์น้อย      ประธานกรรมการ 
นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน  กรรมการ 
นายสมนึก  ชัยหัส      กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ  ประธานกรรมการ 
นายวงสา  แก้วโบราณ   กรรมการ 
นายอรุณ  นาหัวนิล  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า จ านวน ๓ คน 
นายประดิษฐ์ คลังกลาง 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
นายอุดม เจริญศรี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า จ านวน ๓ คน 
นายสุจิต  เพียโคตร 
นายติ๊ก นาไชยเวศ 
นายสมนึก  ชัยหัส 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ( สปสช.) สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน ๒ คน 
นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาล 
นายค าพล  ยาตาแสง  รองประธานสภา  

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมในนามผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ขอรายงานเรื่องการก่อสร้างถนนที่อยู่
ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางดีแต่ไหล่ทางสูงมาก   

 
 



 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายธวัชชัย  บึงมุม 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอต าหนิเรื่องการจัดท าหนังสือนัดประชุม  เนื่องจากวันที่นัดประชุมในหนังสือ
ระบุว่าวันจันทร์  ที่  22  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งผ่านมาแล้ว  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ช่วยตรวจทานก่อนส่งหนังสือออกไปด้วยครับ  และเรื่องการเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพกองทุน
ฌาปนกิจขยะแพงเกินไป  อยากให้ท าความเข้าใจกับสมาชิก  ขอฝากเรื่องนี้ไปหาทางแก้ไข
ด้วยครับ 

 
เรื่องการเก็บเงินค่าฌาปนกิจจะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขระเบียบฯ  

ต่อไป 
 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ก่อนครบ  1  ปี  จะเชิญสมาชิกกองทุนมาประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ       
ในเบื้องต้นช่วงนี้ผมได้แก้ปัญหาโดยเน้นอธิบายท าความเข้าใจกับชาวบ้านให้ทราบถึงเหตุผล
ในการเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพว่าท าไมจึงเก็บแพง  เนื่องจากจ านวนสมาชิกแรกเข้ามีจ านวน
เพียงสองร้อยกว่าครัวเรือน  การที่จะได้เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ ๆ ละหนึ่งหมื่นบาทจึง
ต้องหักเงินในบัญชีรายละ  50  บาทต่อศพ  เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต  และขอความอนุเคราะห์
ท่านสมาชิกทุก ๆ ท่าน  ช่วยอธิบายท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสามท่าน  ที่เสียสละเวลาเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค าในวันนี้ 

โครงการบริหารจัดการขยะนั้นเกิดตามนโยบายของรัฐบาล  เราต้องท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านให้ได้  ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ 

เรื่องการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ความพึง
พอใจร้อยละ  80  ถือว่าดี  ส่วนข้อเสนอแนะที่อยากให้คณะผู้บริหารร่วมลงพ้ืนที่ด้วยนั้น  
เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีเองมีภารกิจเยอะ  แต่ทางผมและท่านประธานสภาและท่าน
รองประธานสภาก็ได้ออกไปเป็นตัวแทนท่านนายกร่วมกับคณะท างานด้วย 

 
 

เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่าน  ผมได้รบัเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณศาลากลางบ้าน  บ้านหนองแวงใหม่  
หมู่ที่  13  ว่ามีวัยรุ่นไปจับกลุ่มมั่วสุมกันและส่งเสียงรบกวนในยามค่ าคืน  ท าให้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ  อยากให้ช่วยย้ายศาลาจากบริเวณเดิมซึ่งเป็นที่ไม่มีแสงไฟส่อง
สว่างมาไว้บริเวณปากซอยบ้านแม่สุพร  จะได้หรือไม่ 

 
ผมจะรับเรื่องไว้และจะน าเรียนท่านนายกเทศมนตรีต่อไปครับ 
 
 
 



 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
รองปลัดเทศบาล 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องที่ชาวบ้านหนองไหลมีความประสงค์จะบริจาค
ที่ดินให้กับทางเทศบาล  ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

 
เรียนท่านอรุณ  นาหัวนิน  สอบถามนิติกร  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเรื่องนี้แล้วทราบ

ว่าติดขัดเรื่องของการแบ่งแยกเอกสารสิทธิ์ที่ดินค่ะ 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมรู้สึกดีใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนสมาชิกต่อไป  และขอขอบคุณหน่วยงาน
ราชการทุกกองทุกส่วนที่ประสานงานให้ความร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดมา  ผลการด าเนินงาน
จากการเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาพัฒนาต าบลนาค า   อาจมีบางโครงการของ            
บ้านหนองขามที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนา  ซึ่งผมจะได้ติดตามต่อไปครับ     

 
มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าหากไม่มีอะไร

แล้ว  ในวันนี้ เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว   ผมต้องขอขอบคุณ        
ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่านรองปลัด  หัวหน้าส านักปลัด  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ท่านผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑5.00 น. 

  
 

 
 

                                            (ลงชื่อ)         สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   ได้ท าการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่  26  เดือนกุมภาพันธ์        
พ.ศ. ๒๕61  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    6    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕61    เวลา    ๑๐.๐๐    น.       
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

                   ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

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

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ  รับรองเป็นเอกฉันท์                                                       . 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕61   เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  
2561  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย  สามัญ           สมัยที่   2        ประจ าปี 2561                      
.เมื่อวันที่    30  เมษายน  2561                                                   . 
 
 
 
      (ลงชื่อ)           แหวน  ลนุพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


