
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  3  ประจ าปี  ๒๕61   

เมื่อวันที่  ๒0  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 นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๘ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 
๙ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 

๑๐ นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง สมมาตย์  วงศ์สีดา 093 440 8029 
11 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม  
12 นางอภิญญา  ฤทธิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ฤทธิยา  
13 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต ชัยนิคม  

 
 
 

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 



 
- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐5 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  3  ครั้งที่  3 ประจ าปี  2561  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า มาครบ     
องค์ประชุมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย       
ขอเชิญครับ 

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  ประจ าปี  2561   และขอด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

1. ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ  และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  ณ  หอประชุมอ าเภออุบลรัตน์  เมื่อวันที่  
12  สิงหาคม  2561   

2.  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค าทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน
รณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ  ณ  หมู่ที่  6  บ้านพระพุทธบาท  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  
2561 

 
รับทราบ 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2561 

 
ตามที่ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2561 ขอให้ที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว  ว่ามีข้อความ
ตอนใดควรแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   อย่างไร   

 
ไม่มี 
   
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุมสามัญ     

สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  ๒๕61  ด้วยมติเป็นเอก
ฉันท ์  
 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี 
 
 



 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
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เรื่อง  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  พิจารณาแล้วเสร็จ    
4.1  รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   

ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ                                       
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  
 
ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลด 

รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ  ๔๕  วรรคสาม 
และข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยน 
แปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามีปัญหาว่ารายจ่ายรายการ

ใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น 

ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น  ยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม    
ในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  เกี่ยวด้วย       
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจน     
การสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน      
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   รายงานผลการรับค าแปรญัตติ           
และรายงานมติของคณะกรรมการค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2562  ต่อที่ประชุมสภา  ขอเชิญครับ 

 
 
 
 



 
 
นายสุพจน์ ภักดีวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
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เ รี ยนท่ านประธานสภา เทศบาล  สมาชิ กสภา เทศบาล  นายก เทศมนตรี                
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ตามที่สภาเทศบาลแห่งนี้  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  โดยที่
ประชุมสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่  9 – 10 และ  
14  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ  ห้องท างานคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลนาค า  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการ     
แปรญัตติ  ในวันที่  15  สิงหาคม  2561 เวลา 09.00  น.  ณ  ห้องประชุมคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลนาค า  นั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ตามร่าง
เดิมทุกประการ และส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  
ตามร่างเดิมให้สภาเทศบาลต าบลนาค า  เพ่ือพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  ต่อไป  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  ขอบคุณครับ 

 
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น  ท่านสมาชิกทุกท่านคงได้ทราบ

และอ่านรายละเอียดมาบ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้
ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว  ล าดับต่อไป  จะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ      
ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี  3 

 
เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                     
       พ.ศ.2562  ( วาระท่ี 2 , 3  ) 

 
ขอให้เลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข    
ในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก   

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ   ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ        
เป็นอันระงับไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ  ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจ
ลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

- ๕ – 
 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว   ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสาม
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น” 

 
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ  ล าดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วาระที่  2  ว่าที่ประชุม
สภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้คงไว้ตามร่างเดิมที่
เสนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลนาค าหรือไม่ 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ตามร่างเดิมท่ีเสนอโดยนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  โปรดยกมือครับ 

 
ยกมือเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง 

 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติให้ความเห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  ในวาระท่ี  ๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์              
 
ล าดับต่อไป  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  วาระที่ 3  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย     
ที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่        

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

หรือไม ่
 
ในล าดับต่อไป  ผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้ตราเป็น
เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โปรดยกมือ 

 
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์   
 
 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
 

- ๖ – 
 
สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค าเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  

ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา  ๖๒  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติ เห็นชอบด้วยกับ         

ร่างเทศบัญญัติใด  ในกรณีเทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา   

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่ง 
นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป  แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบ
ด้วย  ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล  และให้สภาเทศบาล
พิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้น   ให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็น     
เทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือยืนยันตามร่างเทศ
บัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่   ให้ร่าง
เทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

 
รับทราบ 
 
ครับผม  ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วส าหรับขั้นตอนการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕62  ครบทั้งสามวาระ  
หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเสนอร่างฯ  ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ตามที่ท่าน
เลขาฯ  ได้กรุณาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้พวกเราได้ทราบกัน 

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. 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นางณิศรา  ทองโคตร 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
 
เรื่อง อ่ืน ๆ 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว  ช่วงบ่ายนี้เรามาเริ่มด าเนินการ

ประชุมในระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อ่ืน ๆ  ผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลนาค าทุกท่าน  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12  ในวันนี้  
เวลา  14.00 น.  ณ  วัดบ้านนาค า   

มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อท่ีประชุมโปรดยกมือครับ   
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมมีเรื่องอ่ืนๆ  แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
1.  รายงานความคืบหน้าในการติดต่อประสานงานส านักงานทางหลวงชนบทที่  6  

จังหวัดขอนแก่น  ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการซ่อมแซม  ถนนสาย ขก5033     
จากบ้านเล้า -  บ้านสัมพันธ์  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกส ารวจพ้ืนที่และจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากส านักงานทางหลวงชนบทที่  6  จังหวัดขอนแก่น  หากขั้นตอนทางเอกสาร
แล้วเสร็จจะด าเนินการซ่อมแซมโดยการปรับเกรดและใช้รถบดอัดผิวถนน  ใช้เวลาในการ
ซ่อมแซมโดยประมาณ  5  วัน   

2.  การซ่อมแซมถนนรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านหนองขาม  บริเวณสี่แยกบ้าน   
พ่อค าไพ  ขณะนี้กองช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่และจัดท าประมาณการเพ่ือเตรียมการซ่อมแซม
ต่อไป 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านผมมีค าถามขอสอบถามผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
1. เรื่องการมาท างานของพนักงานจ้าง  มาท างานไม่ตรงเวลา 
2.  การช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ในเขตเทศบาลต าบลนาค า  มีการลดหย่อนภาษี

หรือไม ่
3.  การใช้รถยนต์ราชการในวันหยุด  ใช้เพื่อออกปฏิบัติงานหรือไม่ 
4.  ติดตามการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจากส่งหนังสือเข้ามานาน

แล้ว 
 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ตามท่ีท่านบรรดาศักดิ์  ได้มีข้อสงสัยสอบถามมา  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ค่ะ 
1.  เรื่องการมาท างานไม่ตรงเวลาของพนักงานจ้างบางคนนั้น  ท่านปลัดได้มีการ

เรียบประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  และมีมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน    
แก่พนักงานจ้างทุกคน  และในปีงบประมาณใหม่นี้  จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ท างานของพนักงานจ้างเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปค่ะ 

2.  การใช้รถยนต์ของกองช่าง  เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ  จึงจ าเป็นต้องน ารถยนต์ออกตรวจและควบคุมงานในพื้นท่ีค่ะ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพงษ์  สิงห์น้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายนิพนธ์  แสนแก้ว 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
เลิกประชุม 

- ๘ – 
 

3.  การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนล่าช้านั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจาก
นโยบายการท างานเชิงรุก  เจ้าหน้าที่ต้องลงพ้ืนที่ส ารวจจุดที่ไฟฟ้าช ารุดใช้การไม่ได้ทุกจุดใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนาค า  ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะรับเรื่องจาก
ท่านสท.บรรดาศักดิ์  เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขการท างานต่อไปค่ะ 

4.  การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่  ตามระเบียบกฎหมายในการลดหย่อนระหว่าง
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีความแตกต่างในรายละเอียด  การลดหย่อนพ้ืนที่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจะลดหย่อนได้มากกว่าในเขตเทศบาล  จึงขอเรียนแจ้งให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ช่วยกรุณาชี้แจงประชาสัมพันธ์เพ่ือท าความเข้าใจกับ
ประชาชนต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือทราบค่ะ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอขอบคุณที่ซ่อมแซมถนนสายนาค า – หนองไหล และ สายนาค า – หนองขาม 
ครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ผมขอฝากกองช่างเมื่อมีการลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ช่วยแจ้งสท.ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้
ทราบด้วย  และฝากให้กองช่างออกส ารวจพื้นที่ท่อช ารุดบริเวณหมู่ท่ี  1  ขอบคุณครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่าน  ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์  
ขั้นตอนต่อไป    ก็คงจะด าเนินการไปตามระเบียบที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมได้ทราบผมขอขอบคุณอีกครั้งครับผม 

  
มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ  ถ้าหากไม่มีอะไร

แล้ว  ในวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรี  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่านรองปลัด  
หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑4.30 น. 

 
 

 
 

(ลงชื่อ)           สจุิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า   ได้ท าการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ครั้งที่  3  ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่  ๒0  เดือนสิงหาคม      
พ.ศ. ๒๕61  ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่    ๒4    เดือน  สิงหาคม   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  ชัยหัส            กรรมการ/เลขานุการ 
                 ( นายสมนึก     ชัยหัส ) 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ        รับรองเป็นเอกฉันท์                                                 .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  3   ประจ าปี  ๒๕61   เมื่อวันที่  20  
สิงหาคม  ๒๕61  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่     4      ประจ าปี  ๒๕61               
เมื่อวันที่     29  ตุลาคม  2562                                                                                                  . 
 
 
 
      (ลงชื่อ)          แหวน  ลนุพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 


