
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันที่  28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

  
 ผู้มาประชุม  

1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นายเจน  ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค ู
3. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู              

10. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายประเสริฐ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายประภาส วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3.   นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล 
6. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

10. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
12. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

 
            เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้อง
ประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน ครบเปนนองค์
ประชุม และได้เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ
เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อเวลา 09.45 น.  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
//-2-เรื่องที่ประธาน…….. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประกาศอ าเภอนาคู เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 2563 นะคะ ตามที่เทศบาลต าบลนาคยูื่น 

ขอต่อนายอ าเภอ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจ าปี 2563 ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 
2563 มีก าหนดทั้งหมด 15 วันค่ะ  ขอเข้าระเบียบวาระ 2 นะคะ  

ระเบียบวาระท่ี 2       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
    ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563   
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล   ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เชิญทางฝ่ายเลขาฯ
    เลยค่ะ 
นายวารินทร์ ท้าวสบาย       เรียนท่านประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู  
เลขานุการสภาฯ        สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้อง
    ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู มีผู้มาประชุม 11 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 
    13 ท่าน รายงานการการประชุมรวมทั้งหมด 25 หน้าด้วยกันนะครับซึ่งได้
    ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมไปแล้วนะครับ สมาชิกสภาทุกท่านคงจะได้
    ดูรายละเอียดแล้วนะครับก็เลยจะขอให้ท่านพิจารณาเพ่ือรับรองรายงาน
    การประชุมครั้งนี้นะครับขอเชิญท่านประธานสภาครับ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะมีท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบวาระประชุมไหมคะถ้าเจอภายหลัง
ประธานสภาเทศบาล  ก็สามารถแจ้งทางฝ่ายเลขาฯ เพ่ิมเติมได้นะคะก็ถือว่ารับรอง 

รายงานการประชุมนะคะระเบียบวาระต่อไปนะคะ   
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม     

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ 6.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯ ก่อนค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ขออนุญาตนะครับท่านประธานสภาฯ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม  
ปลัดเทศบาล   กระผมขอแก้เอกสารนะครับ เอกสารที่มือท่านเปนนบัญชีประกอบขออนุมัติ 

 โอนรายจ่ายประจ าปี 2563 มีทั้งหมดทั้งสิ้น 15 หน้า ท่านเปิดไปอยู่ที่
หน้าที่ 12 ข้างบนจะเขียนว่ารายการที่ 19 (ต่อ) นะครับ บรรทัดต่อมา
บรรทัดทีส่อง แผนงานเคหะและชุมชนงานนะครับเดิม และเปนนงานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ขออนุญาตเปลี่ยนเปนน งานไฟฟ้าถนนนะครับ 
ผมขออนุญาตต่อไปอยู่ในกรอบบรรทัดที่สองแก้ไปพร้อมกันเลยนะครับ 

 
//-3-ตัวในกรอบที่หนึ่ง.... 
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ตัวในกรอบที่หนึ่งบรรทัดที่สอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนขอ
อนุญาตแก้เปนนงานไฟฟ้าถนนนะครับแล้วก็กรอบที่สองนับข้างล่างขึ้นมา
บรรทัดที่เจ็ด เปลี่ยนเหมือนกันครับ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน 
แก้ไขเปนน งานไฟฟ้าถนนนะครับ บรรทัดข้างล่างขึ้นมานะครับเดิมเปนนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนอันเดิมนั่นแหละครับขออนุญาตต้องขอ
อภัยด้วยนะครับ เปนนงานไฟฟ้าและถนนข้ามไปหน้าที่ 13 นับจากข้างล่าง
ขึ้นมานะครับ บรรทัดที่ห้า เดิมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนแก้
เปนนงานไฟฟ้าถนนนะครับ บรรทัดที่ห้านับจากล่างขึ้นมานะครับเปนนงาน
ไฟฟ้าถนน   แล้วหน้าที่ 14 นะครับกรอบแรกนับจากข้างบนลงไป บรรทัด
ที่เจ็ด งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชนแก้เปนนงานไฟฟ้าถนนนะ 
ครับ  และหน้าที่ 15  กรอบแรกนับจากข้างบนลงมาบรรทัดที่เจ็ดอัน
เดิมนะครับ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปลี่ยนเปนนงาน
ไฟฟ้าถนนนะครับ ขอบคุณทุกท่าน ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายประเสริฐ จิตปรีดา  เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากว่าใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เหลืออีก 
นายกเทศมนตรี   3 วัน มีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากงบเลือกตั้งไม่ได้ด าเนินการ เงินเดือนที่ 

ทุกกองได้ตั้งไว้ถึงจะไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้ตั้งงบประมาณเงินเดือนไว้ทุกปี  
เกรงว่ามันจะตกเปนนเงินสะสมแล้วใช้ไม่ได้เราจะต้องมาท าประโยชน์ให้แก่
ประชาชนจะดีกว่า เพราะนโยบายของรัฐบาลก็เอาเงินให้ใช้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  ประชุมวันนี้เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปี 2563 
รายการที่ 1) จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 4 X8 
เมตรขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป เงินเดือนพนักงานงบประมาณคงเหลือ 468,059.46  บาท ขอโอน
ลด 127,000.- บาทปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 72-73   รายละเอียด
ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 1 
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน งบประมาณ
คงเหลือ 148,133.-  บาท ขอโอนลด 13,000.-  บาท ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 72-73  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
หน้า 1 รวมโอนลด 2 รายการ เปนนเงิน  140,000.-  บาท ขอโอนตั้งจ่าย
เปนนรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์อ่ืน 
จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 4 X8 เมตร จ านวน  
10 หลัง   เปนนเงิน   140,000.-  บาท   ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล
ต าบลนาคูและบริการประชาชน  คุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ตาม
ท้องตลาดมีความส าคัญมากนะครับ เรื่องเต็นท์ถ้าไม่เอาก็ไม่ได้เพราะ
ประชาชนเขายืมเราตลอด นะครับ  ต่อไปก็จะได้มอบให้รองประภาสต่อไป
นะครับ  
 

//-4-นางทักษิณ…. 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุมัติเปนนข้อๆไปจะได้ไม่สับสนนะคะ ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  จ านวน 2 รายการนะคะ เปนนจ านวนเงิน 140,000.- บาท เพ่ือขอตั้งเปนน 

รายการใหม่ก็คือจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กจ านวน 10 หลัง  เปนนเงิน 
งบประมาณ  140,000.- บาท มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมคะถ้าไม่มี 
จะได้ขอมติทางท่านสมาชิกไม่มีอะไรจะสอบถามดิฉันจะขอมตินะคะ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนงบประมาณจ านวน 140,000.- บาท เพื่อตั้ง 
เปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กจ านวน 10 หลัง เปนนจ านวนเงิน 
 140,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ  
จ านวน 10 เสียงเปนนเอกฉันท์ นะคะขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านรองฯ ต่อค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  ท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ รายการที่ 2 ครับ จัดซื้อ 
รองนายกเทศมนตรี เครื่องคอมพิวเตอร์ ออล อิน วัน ส าหรับงานประมวลผล ขออนุมัติโอนลด

งบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
งบประมาณคงเหลือ 148,133.- บาท ขอโอนลด 23,000.- บาท ปรากฏ
ในเทศบัญญัติหน้า 73 รายละเอียดตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ ดังนี้ งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ออล อิน วัน ส าหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง เปนนเงิน 
23,000.- บาท ส าหรับใช้ในกิจการของส านักปลัดเทศบาล เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 2 นะคะขออนุญาตโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป
ประธานสภาเทศบาล  ค่าตอบแทน ขอโอนลด จ านวน 23,000.- บาทเพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่เพ่ือ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 23,000.- บาท ท่านสมาชิกฯ
เห็นสมควรโปรดยกมือค่ะ 10 เสียง เปนนเอกฉันท์ เชิญข้อต่อไปค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
รองนายกเทศมนตรี  (Ink Tank Printer) ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป   ค่าตอบแทน  งบประมาณคงเหลือ 148,133.- บาท 
ขอโอนลด 4,300.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายปี 2563  หนา้ 
73   รายละเอียดตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 1 ขอโอนตั้ง
จ่ายเปนนรายการใหม่   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1  ตัว เปนนเงิน 4,300.-  บาท ส าหรับใชใ้นกิจการงาน 
ส านักปลัดเทศบาล เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 

 
//-5-อุปกรณ์และระบบ........ 
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  3) ขออนุญาตโอนลดงบประมาณแผนงานทั่วไปค่าตอบแทน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนลดจ านวน 4,300.- บาท เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือเครื่องพิมพ์ 

จ านวน 1 เครื่อง เปนนจ านวนเงิน 4,300.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควร
โปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญต่อไปเลยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 4 จัดซื้อโต๊ะท างาน  ชนิดเหล็กเข้ามุมพร้อมกระจก  
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 ตัวขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ งบประมาณคงเหลือ 70,900.-  บาท  
ขอโอนลด 16,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายปี 2563   
หน้า 76 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 2 

    ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง                                                                              
    ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท างาน  ชนิดเหล็กเข้ามุมพร้อมกระจก 

จ านวน 2 ตัวเปนนเงิน  16,000.-  บาท   ส าหรับใช้ในงานกองคลัง 1  ตัว 
และกองสวัสดิการสังคม 1 ตัว คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 4 ขออนุญาตโอนลดงบประมาณแผนงานทั่วไป ค่าวัสดุจ านวน
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนลด 16,000.- บาท ตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อโต๊ะท างาน  

จ านวน 2 ตัว เปนนจ านวนเงิน 16,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้
โอนลดและก็ตั้งเปนนรายการใหม่โปรดยกมือ 10 เสียง ขอบคุณมากนะคะ
เชิญข้อต่อไปเลยคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  5 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  13  ตัว ขออนุมัติโอนลด 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ งบประมาณ 

คงเหลือ 70,900.-  บาท ขอโอนลด 34,000.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ   
หน้า 76 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ คงเหลือ หน้า 2 ขอ
โอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีส านักงาน  จ านวน  13  ตัว เปนนเงิน 34,000.-  
บาท เปนนเก้าอ้ีส านักงาน ชนิดมีท้าวแขน ขา 5 แฉกโครเมี่ยม เบาะนั่ง PVC 
จ านวน 2 ตัว และเก้าอ้ีส านักงาน ชนิดเบาะหนัง  จ านวน  11 ตัว ส าหรับ
ใช้ในงานส านักปลัดเทศบาล 4 ตัว กองคลัง 4 ตัว กองช่าง 2 ตัว กอง
สวัสดิการสังคม 1 ตัว และกองการประปา  2  ตัว  คุณลักษณะและราคา
ตามท้องตลาด 
 

 
                                                     //-6-นางทักษิณ….. 



-6- 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  5 ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานทั่วไป ค่าวัสดุ จ านวน
ประธานสภาเทศบาล  34,000.- บาท เพ่ือขอตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 13 ตัว  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ  เปนนเอกฉันท์
นะคะ 10 เสียง  เชิญรายการต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  6  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1      
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 1 ตัว ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ งบประมาณคงเหลือ 70,900.-  บาท  
ขอโอนลด 20,900.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ   หน้า 76 รายละเอียด 
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 2 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
2)  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 
คงเหลือ 2,335.88  บาท  ขอโอนลด 1,100.-  บาท ปรากฏใน 
เทศบัญญัติ  หน้า 76 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ  
หน้า 2    รวมโอนลด 2 รายการ เปนนเงิน 22,000.-  บาท  ขอโอนตั้งจ่าย
เปนนรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน  
1  ตัว  เปนนเงิน   22,000  บาท ส าหรับใช้ในกิจการงานกองคลัง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 6 ขอโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ประธานสภาเทศบาล  ทั่วไป ขอโอนลด 20,900.- บาท 2)  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ขอโอนลด 1,100.-  บาท รวมโอนลด 2 รายการ 
เปนนเงิน 22,000.-บาท เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 เครื่อง เปนนจ านวนเงิน 22,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควร
โปรดยกมือด้วยค่ะ  10 เสียง ขอบคุณมากค่ะรายการต่อไปค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์   

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ  
รองนายกเทศมนตรี  ขนาด A3 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1)  แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณคงเหลือ 2,335.88  บาท  
ขอโอนลด  1,100.- บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 76 รายละเอียด
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 2  2) แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือ 1,500.-  บาท  
ขอโอนลด 1,500.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 77 รายละเอียด 
ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 3) แผนงานบริหารทั่วไป   
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ  
 

//-7-10,000.-  บาท ขอโอน….. 
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10,000.-  บาท ขอโอนลด 10,000.-  บาทปรากฏในเทศบัญญัติ   
หน้า 79 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 3    
รวมโอนลด 3 รายการ เปนนเงิน 12,600.-  บาท ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการ 
ใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
 จ านวน 2 เครื่อง   เปนนเงิน  12,600.-  บาท ส าหรับใช้ในกิจการงาน 
กองคลัง  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 
 พฤษภาคม 2563  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 7 นะคะขอโอนลดงบประมาณจาก 1) แผนงานบริหารทั่วไป 
ประธานสภาเทศบาล  งานบริหารงานทั่วไป ค่าสาธารณูปโภคนะคะ ขอโอนลดจ านวน 1,100.-  

บาท  2) แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ขอโอนลดจ านวน 1,500.- 
บาท 3) แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอยนะ
คะ ขอโอนลดงบประมาณ 10,000.- บาท รวม 3 รายการเปนนจ านวนเงิน 
12,600.- บาท เพื่อตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
นะคะจ านวน 2 เครื่องในจ านวนเงิน 12,600 บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควร
โปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ 10 เสียง เชิญรายการต่อไปค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์                                     

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง จ านวน 6  
รองนายกเทศมนตรี  เครื่อง ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับการศึกษาค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ 320,724.-  บาท 
ขอโอนลด  140,000.- บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 88 รายละเอียด
ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 6 ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง  จ านวน 6  เครื่อง เปนน
เงิน 140,000.-  บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  จ านวน  4  เครื่องและเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู  จ านวน  2  เครื่อง  ส าหรับ
ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู  ราคาและคุณลักษณะ  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 8   ขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย 
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนลด จ านวน 140,000.- บาท  เพ่ือขอตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อ 

เครื่องปรับอากาศจ านวน 6 เครื่องงบประมาณ 140,000.- บาท  ท่าน 
 

//-8-สมาขิกฯ เห็นสมควร….. 
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สมาชิกฯ เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ   10 เสียง นะคะ เชิญรายการ
ต่อไปคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 9 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขออนุมัติโอนลด 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ  1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ค่าใช้สอย 

 งบประมาณคงเหลือ 536,000.71  บาท ขอโอนลด   419,000.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 73 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า  2  
 2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย งบประมาณ 
คงเหลือ 267,257.- บาท ขอโอนลด 244,702.- บาท ปรากฏในเทศ
บัญญัติ หน้า 81 รายละเอียดตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 3 
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ  งบประมาณคงเหลือ   
117,564.-  บาท ขอโอนลด   114,994.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ 
หน้า 82 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  3 
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ค่าใช้สอย 
งบประมาณคงเหลือ 320,724.-  บาท ขอโอนลด 98,400.-  บาท   
ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 88   รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ 
คงเหลือ หน้า  7  
5) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ 463,535.- บาท ขอโอนลด 
241,740.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 94 
6) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
ค่าตอบแทน งบประมาณคงเหลือ 182,281.75 บาท  ขอโอนลด   
182,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 94 รายละเอียดตาม  
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 8 
7) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   ค่าใช้สอย 
งบประมาณคงเหลือ  286,971.-  บาท  ขอโอนลด   281,141.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 95 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า 9 
8) แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ  509,890.- บาท  ขอโอนลด   
418,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 102 รายละเอียดตาม  
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 10 
9) แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
งบประมาณคงเหลือ  941,710.-  บาท  ขอโอนลด 400,023.-  บาท  
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ปรากฏในเทศบัญญัติหน้า 115  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า 14 
รวมโอน  9  รายการ เปนนเงิน  2,400,000.-  บาท ขอโอนตั้งจ่ายเปนน
รายการใหม่แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  1) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์   แบบอัดท้าย  เปนนเงิน  2,400,000.-  บาท ราคา
และคุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในกิจการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 9 นะคะ ขออนุญาตโอนลดงบประมาณ 1) จากแผนงาน 
ประธานสภาเทศบาล  ทั่วไป ค่าใช้สอย ขอโอนลด จ านวน 419,000.- บาท  

2) งานบริหารงานคลังค่าใช้สอย ขอโอนลดจ านวน 267,000.- บาท 
3) งานบริหารงานคลัง ค่าวัสดุ ขอโอนลด 117,000 บาท    
4) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย ขอโอน 180,000.- 
บาท   
5) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน ขอโอนลด  
 241,000.- บาท   
6) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน  
ขอโอนลด 182,000.- บาท  
7) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย ขอโอนลด จ านวน 
286,000.- บาท   
8) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน โอนลด 
118,000.- บาท  
9) งานกิจการประปา เงินเดือน ขอโอนลด 708,000.- บาท รวมทั้งหมด  
9 รายการ เปนนยอดเงิน 2,400,000.- บาท เพื่อตั้งเปนนรายการใหม่คือ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณที่ใช้ 2,400,000.- 
บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยคะ ขอบคุณมากคะ 10 เสียง 
นะคะ เชิญรายการต่อไปคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 10 จัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิค (ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง) 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข   ค่าวัสดุ งบประมาณคงเหลือ 295,700.-  บาท   
ขอโอนลด  70,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 99 
2) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่า
สาธารณูปโภค งบประมาณคงเหลือ 27,965.14  บาท ขอโอนลด  
27,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 99 รายละเอียดตาม รายงาน 
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ยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 10 
3) แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ค่า
ใช้สอย งบประมาณคงเหลือ  54,152.-  บาท  ขอโอนลด 23,000.-  
บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 102 รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า 11 รวมโอน 3 รายการ เปนนเงิน 120,000.-   
บาท  ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ครุภัณฑ์ ก่อสร้างจัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิค 
(ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง)  เปนนเงิน  120,000.-  บาท  ราคาและ
คุณลักษณะตามท้องตลาด  ส าหรับใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 10 ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ประธานสภาเทศบาล  ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข   ค่าวัสดุ ขอโอนลด  70,000.-  บาท   

2) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ค่า
สาธารณูปโภค ขอโอนลด  27,000.-  บาท   
3) แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ค่าใช้สอย ขอโอนลด  23,000.- บาท รวมโอน 3 รายการ เปนนเงิน   
120,000.-  บาท เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ จัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิก 
จ านวน 1 อัน เปนนจ านวนเงิน 120,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควร
โปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียง ขอบคุณมากค่ะเชิญรายการต่อไปค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ 54,152.-  บาท  
ขอโอนลด  22,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 102 
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 11   
ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล เปนนเงิน  22,000.-  บาท ส าหรับใช้ในกิจการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  11 ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
ประธานสภาเทศบาล  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ค่าใช้สอย  ขอโอนลด  

22,000.-  บาท  เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Notebook จ านวน 1 เครื่อง เปนนจ านวนเงิน 22,000.- บาท ท่านสมาชิก 
เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ   10 เสียง นะคะ ขอบคุณค่ะ เชิญรายการ 
ต่อไปค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 12  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ 54,152..-  
บาท  ขอโอนลด  4,300.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 102 
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 11 ขอโอนตั้งจ่าย
เปนนรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เปนนเงิน 4,300.- บาท    
ส าหรับใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 12 ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   ค่าใช้สอย ขอโอนลด  4,300.- บาท  เพ่ือ 

ตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจะซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่องในจ านวนเงิน 
4,300.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ  
10 เสียงนะคะ เชิญท่านรองฯ ต่อคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 13  จัดซื้อแท่นปั๊มน้ า  จ านวน  2  ตวั 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ  941,710..-  บาท  ขอโอน
ลด  28,600.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 115 รายละเอียดตาม 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 14 

    ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา   
ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อแท่นปั๊มน้ า  จ านวน  2  ตัว เปนนเงิน  28,600.-  บาท 
ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด   ส าหรับใช้ในกิจการกองการประปา   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 13  ขอโอนลดงบประมาณจากแผนงานการพาณิชย์ เงินเดือน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนเงิน 28,600.- บาท  นะคะเพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจะซื้อแท่น 

ปั๊มน้ าจ านวน 2 ตัว เปนนจ านวนเงิน 28,600.- บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  10 เสียงค่ะ  เชิญค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 14 จัดซื้อปั๊มน้ า ขนาด 4 นิ้ว  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรี แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบประมาณคงเหลือ  941,710.-  บาท  ขอโอนลด  16,250.-  บาท 
ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 115  รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า 14 ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ แผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา  ครุภัณฑ์เกษตร  จัดซื้อปั๊มน้ า ขนาด 4 นิ้ว   
จ านวน 1 ตัว  เปนนเงิน  16,250.-  บาท ราคาและคุณลักษณะตาม 

-12-ท้องตลาด… 
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ท้องตลาด ส าหรับใช้ในกิจการกองการประปา   
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 14 ขอโอนงบประมาณจากงานกิจการประปา ในหมวด 
ประธานสภาเทศบาล  เงินเดือน  ขอโอนลด 16,250.- บาท เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือ 

ซื้อปั๊มน้ าขนาด 4 นิ้ว เปนนจ านวนเงิน 16,250.- บาท ถ้าสมาชิก
เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียง นะคะขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 15  จัดซื้อปั๊มไดโว่สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว  ขออนุมัติโอนลด 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

งบประมาณคงเหลือ 941,710.-  บาท  ขอโอนลด  5,655.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 115 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า 14 ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่  แผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา ครุภัณฑ์เกษตร จัดซื้อปั๊มไดโว่สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว 
จ านวน 1 ตัว เปนนเงิน  5,655.-  บาท ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด   
ส าหรับใช้ในกิจการกองการประปา   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 15  ขอโอนงบประมาณจากงานกิจการประปา เงินเดือน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนลด  จ านวน 5,655.- บาท เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ ซื้อปั๊มไดโว่ 

สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เปนนจ านวนเงิน 5,655.- บาท 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ   10  เสียงค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  16  จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 ตวั 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ  941,710.- บาท   
ขอโอนลด  5,500.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 115 รายละเอียด
ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 14  ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการ
ใหม่  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา ครุภัณฑ์โรงงาน  จัดซื้อ
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 ตัว เปนนเงนิ  5,500.-  
บาท ราคาและคุณลักษณะตามท้องตลาด   ส าหรับใช้ในกิจการกองการ
ประปา 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  16  ขอโอนงบประมาณจากงานกิจการประปา เงินเดือน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอโอนลด จ านวน 5,000.- บาท  เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือจัดซื้อ 

เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง นะคะเปนน 
จ านวนเงิน 5,500.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ   
10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

 
                                                    //-13- รายการที่  17....   
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  17  จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว จ านวน  1  ตัว    
รองนายกเทศมนตรี   ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ  941,710.-  บาท   
ขอโอนลด  5,655.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 115 รายละเอียด 
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 14  ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการ
ใหม่  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเครื่อง
เลื่อยวงเดือนขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 5,655.- บาท ราคา
และคุณลักษณะตามท้องตลาด   ส าหรับใช้ในกิจการกองการประปา   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  17    ขอโอนมาจากการกิจการประปา  เงินเดือนนะคะ    
ประธานสภาเทศบาล   ขอโอนงบประมาณ  จ านวน 5655.- บาท  เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือ 

จดัซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน  ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 ตัว  เปนนเงิน 5,655.- 
บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 10  
เสียงนะคะ เปนนเอกฉันท์  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  18  จัดซื้อสว่านไฟฟ้า (2 ระบบ เจาะกระแทก) จ านวน  1  ตัว 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน งบประมาณคงเหลือ  11,000  
บาท  ขอโอนลด  10,000  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 104 
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 11 

    ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 
เกีย่วกับเคหะและชุมชน  ครุภัณฑ์โรงงาน  จัดซื้อสว่านไฟฟ้า (2 ระบบ  
เจาะกระแทก) จ านวน  1  ตัว  เปนนเงิน  10,000  บาท ราคาและ 
คุณลักษณะตามท้องตลาด ส าหรับใช้ในกิจการกองช่าง   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  18  ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน   
ประธานสภาเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ขอโอนลด จ านวน 

10,000.- บาท  เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่นะคะจัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 
ตัว งบประมาณ 10,000.- บาท   ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วย
ค่ะ 10 เสียงนะคะ รายการต่อไปค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองชล 
รองนายกเทศมนตรี  ประทาน หมู่ 10 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานเคหะและ 

ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
งบประมาณคงเหลือ  351,790.-  บาท ขอโอนลด   265,000.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 104 รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  11 
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 2) แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่า
วัสดุ  งบประมาณคงเหลือ  78,140.-  บาท ขอโอนลด   60,000.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 105 รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  12 
 3) แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าวัสดุ งบประมาณคงเหลือ  
28,410.- บาท ขอโอนลด   28,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า
108 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  12 
4) แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  ค่าวัสดุงบประมาณ
คงเหลือ 5,000.-  บาท ขอโอนลด 5,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  
หน้า 108 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  12 
5) แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้สอย
งบประมาณคงเหลือ  15,275.-  บาท ขอโอนลด   4,000.-  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 109 รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  12    
รวมโอน  5  รายการ เปนนเงิน  362,000.-  บาท  ขอโอนตั้งจ่ายเปนน
รายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเลียบคลองชลประทาน  หมู่ 10 ช่วงข้างที่นา นางอุดม  กลัด
กันแสง ถึงท่ีนา นายเชวง  รังหอม   ม.10  ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 
149.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม. 
เปนนเงิน   362,000.-  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  19 ขอโอนลดงบประมาณ 1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ประธานสภาเทศบาล  และชุมชน เงินเดือน  ขอโอนลดงบประมาณจ านวน  265,000.- บาท   

2) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ค่าวัสดุ ขอโอนลด 60,000.- บาท 
3) งานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าวัสดุ ขอโอนลด 28,000.- บาท   
4) งานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ขอโอนลด 5,000.- บาท                                             
5) งานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขอโอนลด 
จ านวน 4,000.- บาท  รวม 5 รายการนะคะเปนนจ านวนเงิน 362,000.- 
บาท เพื่อตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ 10 นะคะจ านวนเงิน 362,000.- บาท  ท่าน
สมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  10 เสียง  
นะคะเชิญท่านรองฯ ต่อเลยค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 20  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า 
รองนายกเทศมนตรี  หมู่ 12 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานการศึกษา  งานบริหาร 

ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาเงินอุดหนุน งบประมาณคงเหลือ  200,000.-บาท 
ขอโอนลด   200,000.-บาทปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 93 รายละเอียด
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  8 

    2) แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย  
งบประมาณคงเหลือ  20,000.-  บาท ขอโอนลด   19,000.-  บาท   
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 93 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า  8  รวมโอน  2  รายการ  เปนนเงิน  219,000.-  บาท 
ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า หมู่ 12 ซอย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาย่อยอ าเภอนาคู  หมู่ 12   ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม.          
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. และ ราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 42.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.20 ถึง 
0.50 ม.   เปนนเงิน  219,000.-  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 20  ขอโอนลดงบประมาณจาก  1 แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
ประธานสภาเทศบาล การศึกษา เงินอุดหนุน ขอโอนลด จ านวน 200,000.- บาท  

2) งานระบบก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย ขอโอนลด 
19,000.- บาท รวม 2 รายการเปนนจ านวนเงิน 200,000.- บาท เพ่ือตั้ง
เปนนรายการใหม่ก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ าหมู่ 
12 จ านวนเงิน 219,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วย
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 10 เสียง เชิญท่านรองฯ ต่อคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 21  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ขออนุมัติโอนลด
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ 1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน  

(ฝ่ายประจ า) งบประมาณคงเหลือ  229,480.50  บาท ขอโอนลด   
35,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 80 รายละเอียดตาม 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  3 
 2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ  65,786.- บาท  
ขอโอนลด 65,000.- บาทปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 83 รายละเอียด
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  5 
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอยงบประมาณคงเหลือ  13,250.- บาท ขอโอนลด 
13,000.- บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 86 รายละเอียดตามรายงาน 
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ยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  6 รวมโอน 3 รายการเปนนเงิน  113,000.-  
บาท ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จากหน้าบ้าน นางสุภาพ  จิตจง ถึง
หน้าบ้าน นายส านัก อุตโม  หมู่ 6  ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม.  เปนนเงิน  
113,000.-  บาท  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 21  ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานบริหารทั่วไป งาน
ประธานสภาเทศบาล  บริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ขอโอนลด   35,000.-  บาท 

2) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย  
ขอโอนลดงบประมาณ 65,000.- บาท  
3) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าใช้สอย จ านวนขอโอน
ลด 13,000.- บาท รวม 3 รายการเปนนจ านวนเงิน 113,000.- บาท เพื่อ
ตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 เปนนจ านวน
เงิน 113,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียง 
นะคะ เชิญท่านรองฯ ต่อคะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 22  ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ  110,000.-  
บาท ขอโอนลด  97,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 114
รายละเอียดตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 14 ขอโอนตั้งจ่าย
เปนนรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6    เริ่มต้นจาก ที่ดินนายเริ่ม  แสงสาร   ถึงหน้าบ้านนายเพ็ญ 
ระไพเพิด หมู่ 6 ช่วงที่ 1 ทางเท้ากว้าง 2.20 ม.ยาว 23.00 ม. ช่วงที่ 2 
ทางเท้ากว้าง 2.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 144.60 ตร.ม. พรอ้มรางท่อ pvc ขนาด 8" ครึ่งซีก ยาว 44 ม. 
เปนนเงิน  97,000.-  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 22 ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
ประธานสภาเทศบาล  และการกีฬา งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่าใช้สอย ขอโอนลด 

97,000.-  บาท  เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6 งบประมาณท่ีใช้ 97,000.- บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 10 เสียง เชิญท่านรองฯ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 23 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัด 

น้ าเสีย ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ  101,200.-  บาท ขอโอนลด 
100,000.-  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 110 รายละเอียดตาม  
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือหน้า  13  
2 ) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ 200,010.- บาท ขอโอนลด  
200,000.- บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ หน้า 110 รายละเอียดตาม 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  13 
 3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ  
ค่าใช้สอย งบประมาณคงเหลือ 93,300.- บาท ขอโอนลด 49,000.- บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 113 รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  14  รวมโอน  3  รายการ เปนนเงิน  
349,000.-  บาท  ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณจากไหล่ทาง ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 2291 ช่วง ข้างร้าน 25 ชัว่โมง คาแคร์ หมู่ที่ 2  
งานก่อสร้าง บ่อพัก คสล. ขนาด กว้าง 3.00x4.00 ม. สูง 2.00 ม.และ
งานก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.50x 2.00 ม.ยาว 32.00 ม.และ
งาน ขุดลอกร่องระบายน้ า ขนาด กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.  ยาว 25.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม.     เปนนเงิน  
349,000.-  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 23 ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานเคหะและชุมชน   งาน
ประธานสภาเทศบาล  บ าบัดน้ าเสีย ค่าใช้สอย ขอโอนลด 100,000.-  บาท      

2) การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย  ขอโอนลด 
  งบประมาณ 200,000.- บาท   

3) งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย ขอโอนลดงบประมาณ 49,000.- 
บาท รวม 3 รายการเปนนจ านวนเงิน  349,000.- บาท เพื่อตั้งเปนนรายการ
ใหม่ก็คือก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 งบประมาณที่ใช้  
349,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะ
คะ ขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านรองฯ คะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่  24  ก่อสร้างห้องน้ า  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา ค่าวัสดุงบประมาณคงเหลือ  95,284.78  บาท  
ขอโอนลด   70,000.-  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 89 รายละเอียด 
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ตามรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  7  ขอโอนตั้งจ่ายเปนนรายการ
ใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ ก่อสร้างห้องน้ า  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  เปนนเงิน  70,000.-  
บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่  24  ขอโอนลดงบประมาณจาก งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
ประธานสภาเทศบาล  การศึกษา ค่าวัสดุ ขอโอนลดงบประมาณ 70,000.- บาท 
    เพ่ือตั้งเปนนรายการใหม่ก็คือก่อสร้างห้องน้ า จ านวนเงิน 70,000.- บาท 

ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 10 เสียงนะคะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

    ญัตติอื่นๆ 6.2 ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจ าปี 2563 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ครบทุกรายการแล้วต่อไปเลยนะคะ 6.2 ขออนุมัตกิันเงินรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2563 ขออนุญาตสอบถามนะคะหน้าขวางที่แจกสุดท้ายที่เพ่ิม 

เปนนข้อที่ 4 ชื่อโครงการบรรทัดที่สอง นามสกุลผิดหรือเปล่าคะ รังกลิ่ม ควร
จะเปนน รังกลิ่น  เชิญท่านนายกฯ คะ  

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ขออนุญาตท่านประธานฯ ถนนงบ 5 ล้านนั่นแหละที่นานางจันทร์เพ็ญ  
นายกเทศมนตรี   รงักลิ่น ถึงท่ีนานางจักร เพียรภูเขา  ยังไม่อนุมัตินะครับก็อยากจะหารือ  

ท่านสมาชิกเรา จะกันเงินงบประมาณไว้ไหมหรืออย่างไร  แต่น่าจะกันไว้  
เงินอยู่ที่เราแล้วถ้าไม่กัน ถ้าอนุมัติมาก็ต้องคืนเขาแบบนี้ให้ทางท่าน 
ปลัดฯ โทรถามเขาหน่อยถามจังหวัดว่าจะท าอย่างไรอนุมัติไหมหรืออย่างไร
นะครับ   และหารือต่อไปถ้าเกิดว่างบประมาณเข้ามาภายในเดือนนี้ 
1,760,000.- บาท เราจะท าอย่างไร มีโครงการอยู่ 2-3 โครงการ จะสร้าง
โดม 800,000.- บาท  นะครับ แต่เงินยังไม่เข้า ถนนอีกประมาณ 2-3 
สาย ถ้าเกิดว่าเงินเข้าวันนี้เราจะท าอย่างไร เราจะประชุมวันไหน วันพรุ่งนี้
หรือวันที่ 30 ก็ได้นะ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอหารือในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ได้ไหมท่านนายกฯ เพราะอยู่ระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระท่ี 6 ญัตติอื่นๆ จะต้องพิจารณากันเงินงบประมาณ  หัวข้อนี้จะขอ 

หารือกันในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืนๆ นะคะ  เข้าระเบียบวาระ 6.2 นะ
คะขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ค่ะเชิญท่านปลัดค่ะ  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ขออนุญาตก่อนที่จะด าเนินการในส่วน 
ปลัดเทศบาล   ของญัตติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะครับ ซึ่งที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอให้ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณามีท้ังหมดทั้งสิ้นอยู่ 3 โครงการด้วยกันนะครับ  
และอีกโครงการหนึ่งที่ท่านนายกฯ น าเรียนต่อที่ประชุมไปเมื่อซักครู่นะครับ 
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เปนนโครงการงบประมาณเพ่ือป้องกันอุทกภัยโพดูลนะครับ ต าบลละ 5 ล้าน
บาทแต่สืบเนื่องจากว่าเทศบาลต าบลนาคูเรานะครับได้ในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอ 
อนุญาตน าเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนะครับ ในส่วน
นี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนให้ท้องถิ่นทุกแห่งนะครับ 5 
ล้านบาท  หลังโอนแล้วจะให้ท้องถิ่นเปนนผู้ด าเนินการจัดท าโครงการ  เงินมา
ก่อนทีจ่ะท าโครงการไป ซึ่งของเราถ้าจ าไม่ผิดซัก 10 โครงการ เงินของเรา 
ขาดห้าล้านอยู่สักประมาณ 400- 500 บาทนะครับ  ผมก็ไปเสนอโครงการ
ร่วมกับกองช่างที่ว่าการอ าเภอ ซึ่งโครงการนี้ทางกรมฯ จะให้เฉพาะที่อ าเภอ
ประกาศเปนนหมู่บ้านที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับ อุทกภัยเท่านั้นนะ
ครับ  ซึ่งในส่วนของต าบลนาคูจะมีในส่วนของหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 6 ยกเว้นหมู่ที่ 
7 นะครับไม่ได้ประกาศฯ ท่านจะเห็นว่า อบต.นาคู มาท าโครงการที่บริเวณ 
หมู่ 9 หมู่ 11 พื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับ  อบต.นาคู ก็ได้รับ
งบประมาณ 5 ล้านเช่นเดียวกันนะครับ  เขาจะมาท าบริเวณกับเราทั้งหมด
เฉพาะพ้ืนที่ที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินเท่านั้น แต่ในส่วนที่เทศบาลด าเนินการ
ทั้งหมดประมาณ 10 โครงการที่ผมน าเรียนที่ประชุมนะครับ  เราต้องส่ง
รายละเอียดโครงการไปที่จังหวัด จังหวัดส่งไปที่กรมฯ กรมฯ ได้รับอนุมัติ
หมดยกเว้นโครงการเดียวที่มือท่าน  ดูนะครับโครงการรอส านักงบประมาณ
ยังไม่อนุมัติงบประมาณ 495,000.- บาท ถ้าเผื่อเราไม่ได้ขออนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ถ้าส านักงบประมาณอนุมัติมาแล้วเงินจะตกไป ไม่อนุมัติก็ 
ไม่เปนนไรอย่างที่ท่านนายกฯ ได้น าเรียน   เลยจะขออนุญาตท่านสมาชิกก็
เลยจะขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยความเคารพ                
 จะขออนุญาตนะครับให้ทางฝ่ายบริหารได้เสนอโดยขอมติที่ประชุม 
 ก่อนนะครับเพ่ือความถูกต้องนะครับ ขอเข้าเปนนอีกโครงการหนึ่งนะครับ
อยากจะให้ทางท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารได้เสนอเปนนโครงการที่ 4 
ต่อที่ประชุมนะครับ และเชิญท่านประธานฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไปครับ 

นายประภาส วรรณทอง  เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหารขอเพ่ิมโครงการซ่อมแซมถนนเลียบ 
รองนายกเทศมนตรี  โศกตาแกวเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรข้างท่ีดินนางจันทร์เพ็ญ รังกลิ่นถึงท่ีดิน 

นายจัด เพียรภูเขา ผิวการจราจร 4 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 15 
เซนติเมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตรหรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมงานถมดินเสริมผิวจราจรทางเดิน 
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 20 เซนติเมตร มีปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 40  ลูกบาศก์เมตรแบบหลวม ตามแบบ ท1-01 ขอเพ่ิมเปนน
รายการ ที่ 4 ในรายการขออนุมัติเบิกเงินเหลื่อมปี พ.ศ.2563 ครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้บรรจุเปนนระเบียบวาระที่ 6.2 ในข้อที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ  10 เสียงนะคะ ก็ถือว่า 
    รายการนี้เปนนข้อที่ 4 เลยนะคะเชิญท่านรองฯต่อค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  ขอบคุณครับท่านประธานฯ ขออนุมัติเปนนรายโครงการนะครับ  ระเบียบ 
รองนายกเทศมนตรี  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินและเบิกจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ใน
กรณีท่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเปนนจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 
ดังมี รายการตามนี้นะครับ รายการที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูด 
ฝุ่น งบประมาณ 14,000.- บาท เพ่ือเปนนค่าซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 
ลิตรส าหรับท าความสะอาดภายในรถยนต์โดยมี 
คุณลักษณะดังนี้  
1. สามารถดูดฝุ่นและน้ า  2. เปนนราคาพร้อมอุปกรณ์ตามบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561 หน้า 21 หน้า 74  ปรากฏตาม 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2563 หน้า 100 ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ข้อที่ 1 นะคะ ขออนุมัติกันเงินเพื่อเบิกเหลื่อมปีในรายการค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภาเทศบาล  ส านักงานเครื่องดูดฝุ่น งบประมาณ 14,000.- บาท ท่านสมาชิก 
    เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ 10 เสียง เชิญท่านรองฯ คะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์   

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 2 โครงการเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ งบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรี   2,300,000.- บาท โดยจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ 

มีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดเตากว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 2.50 เมตร  สูง 2.30 เมตร ความสูงของป่อง 9 เมตร จากพ้ืนดิน   
2. ระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้อง อุณหภูมิในห้องเผาขณะท างาน อยู่ที่ 600-
900 องศาเซลเซียส 3.เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและ
ใช้งานได้ชั่วโมง   4.น้ าหนักเตาเผารวมไม่น้อยกว่า 850 กิโลกรัม  
5. เปนนสินค้าส าเร็จรูปสามารถเคลื่อนที่ได้ ปรากฏตามบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 109 ครับ   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 2 ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี โครงการเตาเผาขยะ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ 2,300,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วย

 ค่ะ 10 เสียงนะคะ เชิญท่านรองฯ ต่อคะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรี  500,000.- บาท เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจัดการ 

ขยะพร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศโดยก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สูง 6 เมตร ส าหรับเปนนสถานที่เทขยะ 
มูลฝอยคัดแยกขยะก่อนน าเข้าสู่เตาเผาขยะและเปนนที่ติดตั้งเตาเผาขยะ
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 หน้า 110 
ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 3 นะคะที่จะขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี โครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ งบประมาณท่ีใช้ 500,000.- บาท ท่าน 

สมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ   9 เสียงนะคะ งดออกเสียงโปรดยก 
มือด้วยคะ งดออกเสียง 1 เสียง(นายสุริยนต์ สุล านาจ)  เชิญท่านรองฯ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง(นายสุริยนต์ สุล านาจ)   

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 4 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบล าห้วยโสกตาแกว เข้าสู่พ้ืนที่ 
รองนายกเทศมนตรี  การเกษตรช่วงที่ดินนางจันทร์เพ็ญ รังกลิ่น ถึงที่ดินนางจักร เพียรภูเขา 

ผิวการจราจร 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  มีปริมาณ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ลกูบาศก์เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย 
กว่า 800 ตารางเมตร พร้อมงานถมดินเสริมผิวจราจรพื้นทางเดิมขนาด 
กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร จ านวน 20 เมตรหรือมีปริมาณดินถมไม่

 น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตรแบบหลวม ตามแบบ ท1-01 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ข้อที่ 4 นะคะขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้เบิกเหลื่อมปี โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาเทศบาล  ถนนเลียบโสกตาแกว งบประมาณที่ใช้ 495,000.- บาท ท่านสมาชิก 

เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  10 เสียงนะคะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานฯ ขออนุมัติเพ่ิมญัตติกันเงิน 24 รายการ และขอมอบ 
นายกเทศมนตรี   รองนายกฯ ด าเนินการต่อเลยครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตนะครับ เพ่ือความถูกต้องเมื่อท่านนายกฯ เสนอแล้ว 
ปลัดเทศบาล   ขอทางจากสภาก่อนครับว่าให้เพ่ิมไหมและหลังจากท่ีสภาให้เพ่ิมแล้วก็ 

ด าเนินการประชุมต่อเลยครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะพอดีทางฝ่ายบริหารขอเพ่ิมญัตติเรื่องขออนุมัตกิันเงินเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล  เบิกเหลื่อมปีจากรายการที่เราโอนไปเม่ือสักครู่นะคะ 24 รายการเพราะว่า 

เราต้องกันเงินไว้ใช้ในงบประมาณต่อไปนะคะ ถ้าท่านสมาชิกให้บรรจุญัตติ 
โปรดยกมือด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 10 เสียงนะคะเชิญค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
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นายประภาส วรรณทอง  ครับขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลนาคูได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเปนน 

รายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 24 รายการแล้วนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก 
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหากมีความจ าเปนนจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น 
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา 
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติกัน 
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณดังนี้ เปนนทีละรายการนะครับท่านประธาน 
รายการที่ 1 จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ขนาด 4 X 8  
เมตรจ านวน 10 หลังเปนนเงิน 140,000.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์อ่ืนๆ อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะจะขออนุญาตทางสภานะคะขออนุมัตกิันเงินเพ่ือเบิกเหลื่อมปีทั้งหมด 
ประธานสภาเทศบาล  24 รายการนะคะ  รายการที่ 1 จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก จ านวน 10 หลัง 

งบประมาณ 140,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัตใิห้กันเงินเพ่ือ
เบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ  10 เสียงนะคะ เชิญท่าน
รองฯ ค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส าหรับงานประมวลผล 
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 1 เครื่อง เปนนเงิน  23,000.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป งาน 

บริหารทั่วไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 2 นะคะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ใช้ 23,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ   10 เสียงนะคะ เชิญท่านรองฯ ค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกจ านวน 1 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 4,300.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

อนุมัติตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการ 
ใหม่ครับ  

 
 

//-23-นางทักษิณ  แจ่มพงศ์….. 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 3 นะคะเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจ านวน 1 เครื่องงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ใช้ 4,300.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรด 

ยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านรองฯ ค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 4 จัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็กเข้ามุมพร้อมกระจกจ านวน 2 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 16,000.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน อนุมัติ 

ตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 4 จัดซื้อโต๊ะท างานนะคะ จ านวน 2 ตัว งบประมาณที่ใช้   
ประธานสภาเทศบาล  16,000.- บาท ท่านสมาขิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยก 

มือด้วยคะ  10 เสียงนะคะ ขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองฯ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 5 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 13 ตัว เปนนเงิน 34,000.-  
รองนายกเทศมนตรี  บาท  แผนงานงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน  เปนนเก้าอ้ีส านักงาน 

ชนิดมีเท้าแขน ขา 5 แฉกโครเมี่ยม เบาะหนัง pvc จ านวน 2 ตัว  และเก้าอ้ี
ส านักงานชนิดเบาะหนัง จ านวน 11 ตัว ส าหรับใช้ในงานส านัก
ปลัดเทศบาล 4 ตัว กองคลัง 4 ตัวกองช่าง 2 ตัว กองสวัสดิการสังคม 1 ตัว 
และกองการประปา 2 ตัว อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติงบประมาณโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 5 นะคะ จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 13 ตัว ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   เห็นสมควรอนุมัติกันเงินเพ่ือเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณมาก 

ค่ะ 10 เสียง เชิญท่านรองฯ ต่อค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 
รองนายกเทศมนตรี  จ านวน 1 ตัวเปนนเงิน 22,000 บาท  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนน 
รายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 6 นะคะ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  22,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโปรด
    ยกมือด้วยค่ะ  10 เสียงนะคะ ขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองฯ ต่อเลยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 2 
รองนายกเทศมนตรี  เครื่อง เปนนเงิน 12,600.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนน
    รายการใหม่ครับ 

//-24-นางทักษิณ  แจ่มพงศ์… 



-24- 

 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์   รายการที่ 7 นะคะ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน  2 เครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ 12,600.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินไว้เบิก 

เหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ  เสียงนะคะ ขอบคุณมากคะ เชิญท่านรองฯ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง   รายการที่ 8 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง จ านวน 6 เครื่อง 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 140,000.- บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปการศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง 
ขนาด 18,000 BTU จ านวน 4 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแยกส่วน 
แบบติดผนังขนาด 24,000 btu จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับห้องเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคูอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 8 นะคะ เครื่องปรับอากาศ จ านวน 6 เครื่อง ท่านสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  เห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ  10  เสียงนะคะ 

ขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองฯ คะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 9 จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
รองนายกเทศมนตรี  ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  

แบบอัดท้าย เปนนเงิน 2,400,000.- บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อนุมัติตามมติประชุมสภา
อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 9 นะคะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณที่
ประธานสภาเทศบาล  ใช้ 2,400,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  10 เสียง เชิญท่านรองฯค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 10 จัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิคส าหรับรถตักหน้าขุดหลังเปนนเงิน 
รองนายกเทศมนตรี  120,000.- บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปกับเกี่ยวกับ 

สาธารณสุข ครุภัณฑ์ก่อสร้าง อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 10 นะคะ จัดซื้อหัวเจาะไฮดรอลิคจ านวนเงิน 120,000.- บาท 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 

 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองฯ ค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

//-25-นายประภาส วรรณทอง…. 
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นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 22,000.- บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ 

สาธารณสุขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 11 นะคะ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  เปนนจ านวนเงิน 22,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิก 

เหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 12 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
รองนายกเทศมนตรี   เปนนเงิน 4,300.- บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

สาธารณสุข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอน 
งบประมาณตั้งจา่ยเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 12 นะคะ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด จ านวน 1 เครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  จ านวนเงิน 4,300.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อม
    ปีโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ 10 เสียงนะคะ เชิญท่านรองคะ 
มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 13 จัดซื้อแท่นปั๊มน้ าจ านวน 2 ตัวเ ปนนเงิน 28,600.- บาท 
รองนายกเทศมนตรี  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ครุภัณฑ์อ่ืน อนุมัติตามมติที่ 

ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 13 นะคะ จัดซื้อแท่นปั๊มน้ า จ านวน 2 ตัว  
ประธานสภาเทศบาล  จ านวนเงิน 28,600.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิก 
    เหลื่อมปี โปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 14 จัดซื้อปั๊มน้ าขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 ตัวเปนนเงิน 16,250.- 
รองนายกเทศมนตรี  บาท แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ครุภัณฑ์เกษตรอนุมัติ 

 ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 14 นะคะ ขัดซื้อปั๊มน้ าขนาด 4 นิ้วจ านวน 1 เครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  เปนนเงิน 16,250.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองเลยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 15 จัดซื้อปั๊มไดโว่สแตนเลสขนาด 2 นิ้วจ านวน 1 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 5,655.- บาท แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ครุภัณฑ์ 

เกษตร อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการ 
ใหม่ครับ  

 
//-26-นางทักษิณ  แจ่มพงศ์... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 15 จัดซื้อปั๊มไดโว่ จ านวน 1 เครื่อง เปนนเงิน 5,655.- บาท 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกเ็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมีโปรดยกมือด้วยคะ 10 เสียง 

นะคะขอบคุณมากเชิญท่านรองค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 16 จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 14 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี   เปนน 5,500.- บาท  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ครุภัณฑ์ 

โรงงาน  อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเปนน 
รายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 16 จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก จ านวน 1 ตัวเปนนเงิน 5,500.- 
ประธานสภาเทศบาล  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ  10 เสียงนะคะ เชิญท่านรองฯคะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 17 จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี   เปนนเงิน 5,655.- บาท แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปาครุภัณฑ์ 

โรงงานอนมุัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการ 
ใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 17 นะคะ จัดซื้อเครื่องเลื่อยวงเดือน จ านวน 1 ตัว 
ประธานสภาเทศบาล  เปนนเงิน 5,655.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ 10 เสียงเชิญท่านรองฯคะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 18 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 2 ระบบเจาะกระแทก จ านวน 1 ตัว 
รองนายกเทศมนตรี  เปนนเงิน 10,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน คุรุภัณฑ์โรงงาน อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติ
    โอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 18 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  10,000.- บาทนะคะ  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะ ขอบคุณมากค่ะเชิญท่านรองฯ ค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลอง 
รองนายกเทศมนตรี  ชลประทานหมู่ที่ 10 ช่วงข้างที่นานางอุดม กลัดกันแสง ถึงที่นายเชวง  

รังหอม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร  
หนา 15 cm หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร เปนนเงิน  
362,000.- บาท งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค อนุมัติตามมติประชุม 
สภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

 
//-27-นางทักษิณ  แจ่มพงศ์…… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลอง 
ประธานสภาเทศบาล  ชลประทานหมู่ที่ 10 งบประมาณ 362,000.- บาท ท่านสมาชิก 
    เห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ  10 เสียงนะคะ 
    ขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านรองฯค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย 
รองนายกเทศมนตรี  น้ าหมู่ 12 ซอยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอนาคู หมู่ 12 ขนาดกว้าง  

4 เมตรยาว 60 เมตร หนา 15 cm หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240  
ตารางเมตรและก่อสร้างรางระบายน้็า คสล.ขนาดกว้าง 50 cm ยาว 42 
 เมตรลึกเฉลี่ย 20 ถึง 50 เซนติเมตรเปนนเงิน 219,000.- บาท  แผนงาน 
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย 
เปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 20 นะคะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า 
ประธานสภาเทศบาล  หมู่ 12 งบประมาณที่ใช้ 219,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติ
    กันเงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะ  

เชิญท่านรองฯ ค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จากบ้าน 
รองนายกเทศมนตรี  นางสุภาพ  จิตจงถึงหน้าบ้านนายส านัก อุตโม หมู่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร  

ยาว 46 เมตร หนา 15 cm หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 184 ตาราง 
เมตร เปนนเงิน 113,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคอนุมัติตามมติประชุม 
สภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 21 นะคะ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณท่ีใช้ 113000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิก 

เหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ  10 เสียงนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
เชิญท่านรองฯ ค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์              

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 22 โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 เริ่มต้น 
รองนายกเทศมนตรี  จากที่ดินนายเริ่ม แสงสาร  ถึงหน้าบ้านนายเพ็ญ ระไพเพิด  หมู่ 6 ช่วงที ่

1 ทางเท้ากว้าง 2.20 เมตร  ยาว 23 เมตร  ช่วงที่ 2 ทางเท้ากว้าง 2 
เมตรยาว 47 เมตร หนา 15 cm หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 146.60 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้วครึ่งซีก ยาว 44 เมตร เปนนเงิน 
97,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติ 

//-28-โอนงบประมาณ..... 
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โอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 22 นะคะ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณท่ีใช้ 97,000.- บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินไว้ 

เบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือด้วยค่ะ 10 เสียงนะคะขอบคุณมากค่ะ 
เชิญท่านรองฯ ค่ะ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 23 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
รองนายกเทศมนตรี  บริเวณจากไหล่ทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2291 ช่วงข้างร้าน 25  

ชั่วโมงคาร์แคร์ หมู่ที่ 2 งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร x 4 
 เมตร สูง 2 เมตร และงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.50  
เมตร x 2 เมตรยาว 32 เมตร และงานขุดลอกร่องระบายน้ าขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 2 เมตรยาว 25 เมตรลึกเฉลี่ย 1 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย 
กว่า 50 ลูกบาศก์เมตรเปนนเงิน  349,000.- บาท แผนงานเคหะและ

 ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
 อนุมัติตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 23 นะคะ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ  349,000.- บาท  ท่านสมาชิกสภาเห็นสมควรอนุมัติกัน
    เงินเบิกเหลื่อมปีโปรดยกมือ ขอบคุณมากค่ะ 10 เสียง เชิญท่านรองฯ ค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นายประภาส วรรณทอง  รายการที่ 24 ค่าก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปนนเงิน 70,000.- 
รองนายกเทศมนตรี  บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
อนุมัติ ตามมติประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเปนนรายการใหม่
ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายการที่ 24 นะค่ะ ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
ประธานสภาเทศบาล  70,000.- บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

โปรดยกมือด้วยค่ะ  10 เสียงนะคะ ขอบคุณมากค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก่อนที่ท่านนายกจะเสนอเรื่องงบประมาณท่ีเข้ามาใหม่ค่ะดิฉันขอสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล  ในฐานะสมาชิกสภาฯ คนหนึ่งนะคะว่าอุปกรณ์ท่ีเราซื้อมา เต็นท์ 10 หลัง 

แล้วก็เครื่องเจาะต่างๆที่จะซื้อมามีที่จัดเก็บเรียบร้อยหรือยัง เพราะว่าเดี๋ยวก็
มีปัญหาว่าเอามาแล้วก็ท้ิงตากแดดตากฝนหายบ้าง ช ารุดบ้าง ก็อยากจะ
สอบถามทางคณะผู้บริหารและก็ท่านปลัดฯ ว่ามีสถานที่จัดเก็บหรือยังค่ะ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานฯ  เครื่องขุดเจาะจะเปนนขนาดไม่ใหญ่ ต่อใส่รถตักหน้า 
นายกเทศมนตรี   ขุดหลังถอดบุ้งกี๋ขุดดินออกแล้วต่อใส่ ไม่ยุ่งยากในการเก็บ ส่วนเต็นท์ถ้ามี 

//-29-มาแล้วต้องหา…. 
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มาแล้วต้องหาที่เก็บเนื่องจากเต็นท์มีประโยชน์กับชาวบ้านแน่นอนเพราะว่า 
จ าเปนนต้องใช้ เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องที่เก็บ เดี๋ยวนี้เต็นท์ของเรา 
ล้าสมัย บ่อยครั้งเห็นผ้าใบเลอะโคลนไม่มีคนดูแลรักษา ที่จะจัดหาใหม่เปนน 
แบบโค้งดูแล้วทันสมัย และจะหาที่เก็บไว้ ไม่มีปัญหาครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานที่เคารพครับ ในส่วนของการจัดเก็บนะครับเดี๋ยว 
ปลัดเทศบาล   ผมใคร่ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ  

เต็นท์ที่ทางส านักปลัดเสนอจัดซื้อ 10 หลังนะครับ  เปนนแบบใหม่หลังโค้ง 
 กว้างห้องละ 4 เมตร ขนาด 4 X 8 เมตรนะครับ ซึ่งปัญหา ข้อบกพร่อง 
การเก็บวัสดุอุปกรณ์มีอยู่หลายส่วนครับ ซึ่งในส่วนสถานที่เก็บนั้นนะครับผม 
คิดว่าจะไปเก็บอยู่ที่ได้ถุนอาคารส านักงาน และหลังห้องคลัง และคิดว่าจะ 
ซื้อโซ่ยาวๆ มาคล้องเอาไว้ ไม่อย่างนั้นจะเปนนปัญหากันตลอดนะครับ 
 ในส่วนของเต็นท์คล้องแล้วก็มัดกับเสาถ้าเก็บไม่หมดจะใช้ตรงนี้นะครับ 
โดยกุญแจจะมีอยู่ 3 ดอก  ดอกหนึ่งต้องให้พัสดุนะครับ 2 ต้องให้คนอยู่เวร 
เพราะว่าบางครั้งเปนนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับชาวบ้านเขามายืม 
ต้องให้หัวหน้าเวรเก็บส่วนหนึ่งนะครับจะส่งมอบกุญแจด้วยเวลาส่งมอบงาน 
กันนะครับเวลาส่งมอบเวรนะครับนะครับก็จะพยายามท าให้ได้ดีท่ีสุดนะ 
ครับไม่ไม่เฉพาะเต็นท์นะครับอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถามเอามาเยอะ 
ก็หายเดี๋ยวก็หายครับผมก็ยอมรับอยู่นะครับ ขนาดวัสดุอุปกรณ์ผมน ามา 
จากบ้านให้ใช้ก็ยังหาย แต่ก็พยายามจะท าให้ดีที่สุดครับท่านประธานครับ 
  บ่อยครั้งต้องบอกให้เก็บ ให้ท าความสะอาดถ้าทุกๆคนดูแลสิ่งของของ 
เทศบาลเหมือนของตัวเองจะใช้งานได้เยอะแล้วใช้งานได้นาน  ผมก็ 
พยายามพูดกับเจ้าหน้าที่ของเราเสมอให้พยายามท าให้ดีที่สุดนะครับ  
ขอบคุณครับ    

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะ ที่สอบถามเพราะว่ากลัวว่ามันจะหายแล้วก็มันเก็บไม่เปนน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ ก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกว่าแหละเต็นท์ตากฝนตากข้ีโคลนเวลาเอาไป 

กางให้ชาวบ้านขี้ดินขี้โคลนมันก็ร่วงมันก็ติดนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ  
ระเบียบวาระอ่ืนๆ  เชิญค่ะ  ใครจะมีข้อสอบถามหรืออภิปรายอะไร  
ท่านฯ สุริยนต์เชิญค่ะ                 

นายสุริยนต์ สุล านาจ  เรียนท่านประธานฯ ที่ตลาดนัดวันเสาร์มีฝนตกประมาณห้านาที 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 น้ าท่วม 3-4 เซนติเมตร ถ้าฝนตกนานกว่านี้น้ าคงจะท่วมหนักมากกว่านี้  

ชาวบ้านขอให้แก้ปัญหาน้ าท่วมที่ลานตลาดโดยการหาที่ระบายน้ าขังบริเวณ 
ลานตลาด ผมเดินดูถึงตอนบ่ายเพราะผมมีกิจกรรมขายเสื้อผ้า โอทอป  

//-30-ในวันนั้น  ผมเห็นว่า...  
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ในวันนั้น  ผมเห็นว่ามีรางระบายน้ าทางทิศตะวันออก อยากให้ตัดประมาณ 
 3 นิ้วเปนนร่องไปรางทางทิศตะวันออกได้ไหม  อยากให้ในที่นี้ทุกท่าน 
แก้ปัญหาให้เขาหน่อย  และเรื่องที่ 2 สาเหตุที่กลุ่มอาชีพสินค้า OTOP  
มีน้อย  จากการสอบถามกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม OTOP ต าบล มี 5 ต าบลเขา 
ไม่มาขายเพราะเหตุใด สาเหตุหนึ่งคือการเก็บเงินตลาดเต็นท์ละ 20 บาท 
ถ้าต าบลหนึ่งมี 10 กลุ่ม จะมีเต็นท์ 20-40 หลัง จะเปนนเงินเท่าไหร่   
น่าจะ 800 - 1,000 บาท ท าให้ไม่มีผู้มาขายของ มีการระบุยกเว้นประมูล 
เก็บเงินส าหรับกลุ่มนี้หรือไม่เพราะเปนนการส่งเสริมรายได้ของประชากร 
ในเขตอ าเภอนาคูสินค้า OTOP เราต้องส่งเสริมหรือว่ามีแนวนโยบาย 
อย่างไรที่จะลดหย่อนให้เขาได้ไหม เรียนให้ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทางฝ่ายบริหาร ชี้แจงเรื่องน้ าท่วม เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส วรรณทอง  เรียนท่านประธานฯ  กรณีน้ าขังผมจะได้น าทีมงานเอาเครื่องไปตัดอยู่แล้ว 
รองนายกเทศมนตรี  นะครับ เพราะว่าผมคุยกับพ่ีโทแล้วและก็ไปเดินดูด้วย ก็ตัดอยู่ประมาณ 2 

ร่องนะครับเพราะตอนนี้ก็ซ่อมประปาอยู่  จะไปตรวจสอบอีกทีครับว่าจะ 
ตัดแนวไหนบ้างนะครับขอบพระคุณมากครับที่น าเรียนเรื่องชาวบ้าน 
เดือดร้อนครับ ส่วนการเก็บค่าที่วางขาย OTOP ถ้าเปนนไปได้ขอให้ 
ทาง OTOP แจ้งทางเทศบาลมาว่าจะมาขายวันไหนบ้างนะครับทางเทศบาล 
ก็น่าจะไปเจรจากับผู้ประมูลตลาดเพื่อที่จะให้อนุโลมกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ 
เพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาจะมาวันไหนครับจะได้ก าชับผู้ประมูลให้อนุโลม 
ในการจัดเก็บสินค้า OTOP ต่อไปครับขอบคุณครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านฯ สุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุริยนต์ สุล านาจ  เขาด าเนินการมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับ  เพราะว่าการส่งเสริม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 สินค้า OTOP เปนนนโยบายของรัฐบาล เขาอยากจะมาตลาดนัดวันอังคาร  

กับวันเสาร์ที่นาคูครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็สรุปว่าเขาจะมาวันเสาร์กับวันอังคารนะคะขอบคุณมากค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกฯ คะ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานฯ เพ่ิงทราบเดี๋ยวนี้ว่าวันเสาร์กับวันอังคาร ถ้าวันเสาร์ อังคาร 
นายกเทศมนตรี   เขาเก็บแน่นอน   ห้ามเก็บก็คงจะยากเขาเหมาไปปีนี้ 37,100 บาท  ถ้าวัน 

พฤหัส หรือวันอ่ืนเขาไม่มีสิทธิเก็บ มอบท่านปลัดฯ อธิบายเลย 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  จะมีทางออกก็คืออย่างนี้นะครับ  เราต้องระบุในประกาศก่อนที่จะประมูล
ปลัดเทศบาล   นะครับเพ่ือระบุยกเว้นในสัญญากรณีที่เปนนสินค้าที่รัฐบาลสนับสนุนหรือ 

//-31-ได้รับการยกเว้น.... 
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ได้รับการยกเว้นให้ห้ามจัดเก็บบังเอิญว่าเราไม่ได้เขียนเอาไว้ในสัญญาก็เปนน 
ข้อคิดนะครับจริงๆแล้วเปนนเรื่องที่รัฐบาลส่งเสริมและสินค้า OTOP อะไร 
ต่างๆเราควรจะส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเปนนวันเสาร์ อาทิตย์ 
หรือว่าทุกวันเลยนะครับ  ก็คงต้องขอบคุณนะครับที่ชี้แนะ ปีต่อไปเรา
อาจจะระบุในสัญญาการยกเว้นสถานที่ท่ีเปนน OTOP มีใบประกาศท่ี
ราชการออกให้มาเสนอ ผู้ประมูลจะเก็บไม่ได้ สัญญามาจากไหนครับ  
มาจากประกาศประมูลก่อนนะครับก็จะเปนนขั้นตอนแบบนั้น ถ้าเผื่อผู้
ประมูลอ่านประกาศประมูลก่อนเสนอราคา จ านวนเงินที่เขาช าระเปนนราย
เดือนละ 37,100 บาท อาจปรับลดลงบ้างเพื่อความเปนนธรรมทั้งหลายฝ่าย 
ถ้าเปนนราคาเดิม ตลอดจะเปนนว่าเราอยากได้รายได้อย่างเดียวน่าจะไม่ถูกนะ
ครับเพราะเรามีหน้าที่จัดบริการสาธารณะอยู่แล้วนะครับ  อันนี้น่าจะเปนนปี
ต่อไปครับท่านนายกฯ  ช่วยกันคิดครับดีแล้วครับขอบคุณครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องเงินเข้ามาใหม่วันนี้ 1,800,000.- บาท 
นายกเทศมนตรี   เศษ เพราะเรามีโครงการอยู่แล้วแต่งบประมาณไม่พอตอนนั้นเลยตัดออก  

มีโครงการก่อสร้างโดมอยู่ข้างอาคารส านักงานนี่แหละครับ 800,000.-  
บาท  แล้วก็มีถนนอีกที่ถูกตัดออก เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะหารือว่าเราจะ 
ท าอย่างไรอีก 2 วัน 3 วันก็หมดปีงบประมาแล้วถ้าให้ตกเปนนเงินสะสมก็ 
เสียประโยชน์ประชาชนนะครับ  เชิญทางท่านปลัดฯ ชี้แจง  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ในส่วนของเงินงบประมาณท่ีทาง 
ปลัดเทศบาล   เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2563 นะครับ ถ้าจ าตัวเลขไม่ผิดประมาณ 50 ล้านซึ่งวันที่จัดท าเรื่องโอน 
งบประมาณนะครับ เงินยังไม่เข้านะครับ  ซึ่งโครงการทางฝ่ายบริหารได้แจ้ง 
ให้ทางกองช่างไปส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งสุดท้ายมาเงิน 
ที่เราใช้ได้จริงๆแล้วก็ตามที่เสนอที่ประชุมในวันนี้นะครับ โครงการที่ยังไม่มี 
งบประมาณด าเนินการก็สร้างโดมอาคารอยู่ข้างส านักงาน ใช้งบประมาณ 
ประมาณซักประมาณ 8 แสนบาทนะครับ และอีกโครงการหนึ่งก็คือ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน   ช่างประมาณการ
คร่าวๆ7 แสนกว่าบาทนะครับถ้ารวมกันก็ประมาณ 1,600,000.- บาทนะ
ครับประมาณนั้น  เงินเราก็ประมาณล้านแปด ผมได้ตัวเลขจากทาง ผอ.กอง
คลังให้ผมเมื่อกี้นี้นะครับเปนนภาษีมูลค่าเพ่ิมงวดที่ 9 นะครับแล้วก็รวม 1  
ใน 9 ล้อเลื่อนนะครับก็ประมาณล้านแปดกว่าๆนะครับ  ทีนี้การจัดท าแผน
ในระบบนะครับผมต้องเสนอให้ทางท่านนายกฯ ลงนาม  ปัญหาที่จะหารือที่
ประชุมก็คือเรื่องการนัดประชุมนี้ล่ะครับ  ทีนี้หลักการการเรียกประชุมสภา
ถ้านัดในท่ีประชุม ก็ท าได้เลยถ้าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ครบทุกท่านถือว่า 

//-32- รับทราบที่ประชุม.... 
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รับทราบที่ประชุม นะครับ ยกเว้นคนไม่มาประชุมเราต้องท าหนังสือแจ้ง
ต่างหากนะครับเมื่อวันนี้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็มาครบทั้ง 11 ท่าน  
ก็อยากจะหารือต่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่าน ท่านประธานฯ ว่าเรา
จะนัดกันด าเนินการในส่วนนี้นะครับ ส่วนแผนผมจะด าเนินการอยู่แล้วนะ
ครับ น่าจะเสร็จในวันนี้นะครับท่านประธานฯ ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนเสริมท่านปลัดฯ ที่ได้น าเรียนต่อ 
เลขานุการสภาฯ   ที่ประชุมเก่ียวกับการนัดประชุมสภาฯ นะครับ ตามระเบียบระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 นะครับ ข้อ 23 ก าหนดว่าการนัดประชุม
ในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ท าเปนนหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นก็ได้แต่ถ้าบอกในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่มานะ
ครับไม่น้อยกว่า 3 วัน อย่างที่ท่านปลัดฯได้น าเรียนนะครับและอีกประเด็น 
หนึ่งที่จะขอเรียนถามนะครับ งบประมาณท่ีว่าจะใช้จ่ายครั้งนี้นะครับเปนน 
เงินงบประมาณล้นจากเทศบัญญัติเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปนนงบประมาณท่ียัง
ไม่ล้นนะครับ  ถ้าเงินเข้ามามากกว่าประมาณการรับตามประมาณรายเทศ
บัญญัติเดิมแล้ว จะต้องเปนนเทศบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติมนะครับจะไม่ใช่โอนก็
เลยจะขอเรียนถามผู้เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญ ผอ.กองคลังค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายวิชัย  มูลสาระ  เรียนท่านประธานฯ  ผมขอน าเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเงินส่วนที่เพ่ิมมานะครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  คือวันที่ 25 ผมประมาณการว่าเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมจะเข้างวดสุดท้าย  

งวดที่ 9/63 เมื่อได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ซึ่งเปนนวันอาทิตย์ ผมก็เลยมาขอเบิก 
และขออนุมัติรอคลังจังหวัดผลักเข้ากรุงไทยวันนี้นะครับวันท าการ เพราะว่า 
ทุกคนท างานวันหยุดก่อนสิ้นปีทุกกระทรวง ทบวง กรม นะครับ เมื่อวานผม 
ก็เลยมาขอเบิกและอนุมัติ  ส่วนเงิน  370,00.- บาท เข้า e-laas กรุงไทย
ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับ รวมแล้วยอดเงินเพิ่มมา 1,700,000.- ก็ ถือว่า
ทะลุเป้าอยู่แต่ว่าไม่เกินถึงต้องท าเทศบัญญัติเพ่ิมเติมนะครับ เปนนเงินเพิ่มที่
เข้ามาในปีนี้ อาจจะไม่ถึง 50 ล้านแต่มันอาจจะ 49 ล้านนะครับ ถ้าเปนน
เงินสะสมแล้วจะใช้ไม้ได้ถ้าท่านมีโครงการที่จะท าก็ขอน าเรียนให้ทราบเท่านี้
ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีทา่นใดเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

//-33-นายประเสริฐ  จิตปรีดา.... 
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นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานฯ ครับ อยากจะหารือว่าเราจะท าอย่างไรถึงจะทัน 
นายกเทศมนตรี   เพราะมีอยู่ 2 โครงการที่ใหญ่ๆ มีโดม วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท 

แล้วก็ถนนท าให้เสร็จไปเลยครับ เงินงบประมาณก็น่าจะใกล้เคียงกันกับเงิน 
 ที่เหลือให้ท่านปลัดฯ ท าแผนฯ วันนี้ก็จบจะประชุมวันไหนประชุม วันพรุ่งนี้
ดีไหม ถ้าไปประชุมวันที่ 30 กองคลังจะยุ่งยากล าบากเลยเพราะเขาจะปิด
งบประมาณระบบอินเทอร์เน็ตจะล่มท าไม่ทันนะครับ น่าจะให้จบ 
วันนี้หรือพรุ่งนี้   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประธานฯ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเจน  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานฯ ผมนายเจน  ท้าวสบาย  ผมขอพักการประชุมครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  ซัก 10-15 นาที ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรองค่ะ มีคุณวิภพ วรรณทอง  กับ คุณแจ่มจันทร์ ละอองศรี นะค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้ายังงั้นขออนุญาตพัก 10 นาที  ตอนนี้เวลาเที่ยงตรง เวลา 12.10 น. 
    เชิญที่ห้องประชุมนะค่ะ เชิญค่ะ 

 
พักประชุม  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ยังไม่ถึง 10 นาทีแต่ก็สมาชิกสภาเข้ามาครบแล้วนะคะก็ขอด าเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมต่อเลยนะคะ มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินที่เข้า 

มาแล้วก็ท่ีจะประชุมต่อมีไหมคะเชิญค่ะ ถ้างั้นก็จะขอนัดประชุมนะคะพรุ่งนี้
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. แต่ว่าดิฉันจะขอลาที่ประชุม
เพราะว่าพรุ่งนี้ดิฉันติดภารกิจร่วมโครงการอบรมเพราะเปนนตัวแทนเขียน
โครงการอบรมของสตรีระดับจังหวัด ทั้ง 18 อ าเภอนะคะแล้วก็ขอลาท่าน
นายอ าเภอแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเปนนลายลักษณ์อักษรก็จะขอมอบหมายให้ท่าน
รองประธานท่านฯ เจน  ท้าวสบาย ปฏิบัติหน้าที่แทนพรุ่งนี้นะคะ ท่าน
ประธานพรุ่งนี้มีอะไรจะแจ้งท่านสมาชิกก็เชิญเลยนะคะ 

นายเจน  ท้าวสบาย  ขอบคุณครับ ที่ท่านประธานให้โอกาสผมได้ปฏิบัติหน้าที่ ผมขอนัด 
รองประธานสภาเทศบาล  ประชุม 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 ห้องนี้ในวันพรุ่งนี้ครับ 

 ขอบคุณครับ 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอน าเรียนเกี่ยวกับการให้ประชาชน 
เลขานุการสภาเทศบาล  เข้าฟังการประชุมสภาฯ  เนื่องจากว่าได้รับหนังสือที่ว่าการอ าเภอนาคู  

ที่ กส 0032.14/ว 1756 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่องการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
รายละเอียดหนังสือแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ  เรื่อง
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์กรปกครองส่วนนะครับ  ดังนั้นเราจะต้องออกระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับ 

//-34-ประชาชนและเทศบาล…. 
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ประชาชนและเทศบาลต้องจัดที่รับรองให้เขาด้วยนะครับ อ านวยความ
สะดวกให้มาฟังด้วย ก่อนมีการประชุมก็ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบนะครับ เปนนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาลด้วยอีกทางหนึ่งครับ นอกจากหนังสือสั่งการดังกล่าวแล้วยังมี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 117 วรรคแรก   
ก าหนดว่าที่ประชุมสภาท้องถิ่นเปนนสถานที่ท่ีควรแก่การเคารพผู้เข้าไป 
จะต้องแต่งกายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อยและอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้  
วรรคสอง การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นให้
แต่งกายเครื่องแบบชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นก าหนดวรรคสามในขณะที่ก าลังประชุมห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปใน
ที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น และวรรคท้าย  
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด ก็ขอน าเรียน
เพ่ือหารือแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับ   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะก็เดี๋ยวให้ท่านปลัดฯ ร่างระเบียบคร่าวๆแล้วก็เรียนเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมอีกรอบเมื่อท าร่างเสร็จแล้วจะได้ปรึกษาหารือค่ะพรุ่งนี้ 

คงไม่ทันน่ะค่ะขอเปนนสมัยหน้าและมีท่านอื่นเพ่ิมเติมอีกไหมคะเชิญท่าน 
นายกฯ ค่ะ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรื่องการให้ประชาชนมารับทราบรับฟังด้วยนี่เห็นด้วยนะครับเชิญประชาชน 
นายกเทศมนตรี   มาฟังจัดที่ให้เลย จะได้รู้ว่าเราท าอะไรอยู่นะครับ เห็นด้วยนะครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะขอบคุณมากค่ะ มีท่านสมาชิกท่านอื่นมีไหมคะ  ท่านฯ สุริยนต์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุริยนต์ สุล านาจ  เรียนท่านประธานสภาฯ ประชาชนมาฟังอย่างเดียว ตอบ ตั้งค าถามได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไหมครับ หรือต้องบรรจุด้วยไหมครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  อยู่ที่การพิจารณาของประธานสภาฯ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายนรินทร์ สุริยโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนรินทร์ สุริยาโคตร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต าบลนาค ูเขต 1 ขอเรียนท่านประธานไปหาผู้ที่รับผิดชอบเรื่องตลาดที่เรา 

เคยพูดไว้คราวที่แล้วเกี่ยวกับการเก็บตลาดซ้ าซ้อน  ท่านได้ด าเนินการ 
ถึงไหนแล้ว พี่น้องที่เดือดร้อนเขาถามมา ในระเบียบว่าคนหนึ่งจะอยู่ได้ 
ประมาณเท่านั้นตารางเมตรเท่านี้เมตร แต่มีคนมาจองไว้ 8 เมตร  เหมือนที่ 
เราพูดกันไว้แล้วก็ให้ไปจ่ายที่บ้านเขาด้วยไม่ต้องมาจ่ายตรงนี้ ถ้าท่านอยาก 

//-35-ทราบเกี่ยวกับข้อมูล.... 
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ทราบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ ท่านก็ไปถาม นางบัวลม พลนาคู  ว่าใครเขาไปจ่าย 
กันที่ไหน  การจองพ้ืนที่อย่างนี้ขัดกับระเบียบไหม  อันนี้ข้อที่ 1 นะครับ  
 ข้อที่ 2 รางระบายน้ าที่อยู่ติดในตลาดสดนะครับที่ติดกับรั้ววัดผู้ที่

 รบัผิดชอบหรือผู้บริหารไปดูไหมว่ามันเปนนยังไง มันน่าดูไหมหรือยังไง ผมไป
 ทีไรเห็นไม่น่าดูหรอกครับ อันนี้ก็ฝากท่านประธานไปหาผู้ที่รับผิดชอบนะ
 ครับโปรดแก้ไขปรับปรุง  แล้วขอให้ท่านไปแก้ไขหรือปรับปรุงยังไงก็ได้ตรงที่
 ให้เขาไปรื้อถังน้ าแข็งออกก่อนหน้านี้ เพ่ือให้การวางถังขยะและถังน้ าแข็งให้
 มันดูดีเพ่ือเปนนศักดิ์และศรีของเทศบาลต าบลนาคูนะครับ ฝากท่านด้วยครับ
 ท่านรับปากอย่างเข้มแข็งแล้วแต่ไปดูก็เหมือนเดิมครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทา่นรองฯ ประภาส ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประภาส วรรณทอง  เรียนท่านประธานฯ ขอขอบคุณท่านฯ ที่ติงมานะครับ ผมรับปาก 
รองนายกเทศมนตรี  ในที่ประชุมครั้งก่อนแล้วนะครับ ตอนนี้ช่างก็ประมาณการอยู่ พอประมาณ 

การเสร็จก็คงจะเข้าด าเนินการได้เลย อยู่ในช่วงด าเนินการครับ มันไม่ 
เหมือนเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรา เงินหลวงมันต้องมีเอกสารอะไรหลายอย่างนะ 
ครับ  ก าลังเร่งด าเนินการครับขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะมีท่านอ่ืนอีกไหมคะถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ขอบคุณมากค่ะ  

ขอปิดประชุมค่ะ  
เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 

 
 
 

 (ลงชื่อ)   วารินทร์  ท้าวสบาย   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวารินทร์  ท้าวสบาย) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)   นรินทร์  สุริยโคตร   กรรมการ           (ลงชื่อ)   แจ่มจันทร์  ละอองศรี  กรรมการ 
       (นายนรินทร์  สุริยโคตร)                   (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี) 

 
(ลงชื่อ   เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
      (นายเจน  ท้าวสบาย) 

//-36-สภาเทศบาลต าบลนาคู.... 



-36- 
 

สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563 วันที่ 28 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1   
ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

 
- ทราบ 

 
(ลงชื่อ)   ทักษิณ  แจ่มพงศ ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
 


