
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำคู 

สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2563 
วันที่  29  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นำยเจน  ท้ำวสบำย รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลนำค ู
2. นำงแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
3. นำยสุมำตร  ละรำคี สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
4. นำงค ำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
5. นำยสุดตำ  รังระรื่น สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
6. นำยทองฤทธิ์  ปัตนำสำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู  
7. นำยสุริยนต์  สุล ำนำจ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
8. นำยธีรศักดิ์  รังหอม สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู              
9. นำยวิภพ  วรรณทอง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 

10. นำยนรินทร์  สุริยโคตร สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

1. นำงทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลนำค ู                   ลำกิจส่วนตัว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นำยประเสริฐ  จิตปรีดำ นำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
2. นำยประภำส วรรณทอง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
3.   นำยกฤษดำ  จิตปรีดำ เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
4. นำยสำคร  บุญเชิด ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลนำคู 
5. นำยประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบำล 
6. นำยวิชัย  มูลสำระ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
7. นำงสำวลดำวัลย์  ไวแสน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
8. นำงสำวพนมภรณ์  ศรีชะตำ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
9. นำยวีระ  สีระมำตร หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

10. นำยวำรินทร์  ท้ำวสบำย รองปลัดเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
        
 เมื่อถึงเวลำนัดเลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลนำคู ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลนำคูเข้ำห้องประชุม 
โดยมีสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประชุมจ ำนวน 10 คน ไม่มำประชุม 1 คน  (ลำ) มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10 
คน ครบเป็นองค์ประชุม และได้เชิญนำยเจน  ท้ำวสบำย รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลนำคู จุดเทียนธูปบูชำ 
พระรัตนตรัยและเปิดประชุมกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำคู สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
ประจ ำปี 2563  วันที่ 29 กนัยำยน 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลนำคู    
โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นำยเจน  ท้ำวสบำย  กระผมขอแจ้งประกำศใช้แผนพัฒนำเทศบำล ฉบับเพ่ิมเติมรำยละเอียดที่อยู่
ประธำนฯ   ในมือของท่ำน  จ ำนวน 2  โครงกำร นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมประชุมสภาเทศบาลต าบล 
นาคูสมัยสามัญวิสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2563   

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ระเบียบวำระท่ี  2 รับรองกำรประชุมขอเป็นครำวหน้ำครับ เพรำะว่ำเป็น
ประธำนฯ   กำรประชุมติดกันทำงเลขำนุกำรสภำฯ ท ำไม่ทัน จึงขอจัดเข้ำระเบียบวำระ
    กำรประชุมครั้งต่อไป เชิญท่ำนเลขำฯ ครับ 

นำยวำรินทร์ ท้ำวสบำย  เรียนท่ำนประธำนฯ   ประชุมครั้งเมื่อวำน เป็นกำรประชุมสมัยวิสำมัญ 
เลขำนุกำรสภำฯ   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563 วันที่ 28 กันยำยน 2563 เนื่องจำก 

รำยละเอียดของกำรประชุมมีมำกประกอบกับกำรประชุมกระชั้นชิด ท ำให้
ไม่สำมำรถท่ีจะท ำรำยงำนกำรประชุมได้ทันเพ่ือน ำเข้ำที่ประชุมพิจำรณำใน
วำระกำรประชุมในครั้งนี้ครับ อย่ำงที่ท่ำนประธำนฯ ได้น ำเรียนที่ประชุม  
จะขอน ำเสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป  ขอบคุณครับ ขอเชิญท่ำนประธำนฯ   

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม     
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ  
    6.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  

นำยเจน  ท้ำวสบำย   เชิญท่ำนเลขำฯ ครับ 
ประธำนฯ 

นำยวำรินทร์ ท้ำวสบำย  เรียนท่ำนประธำนฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร
เลขำนุกำรสภำฯ   งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 

ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ 2543 ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้คนลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น ซึ่ง
ทำงท่ำนนำยกฯ คณะผู้บริหำรก็ได้เสนอญัตติเสนอในกำรประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563   และสภำฯได้นัด
ประชุมเป็นวันนี้  ก็ขอท่ำนประธำนฯ ได้เชิญฝ่ำยบริหำรใด้เสนอต่อที่ประชุม
ครับ ขอบคุณครับ 
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นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญฝ่ำยบริหำรครับ  
ประธำนฯ 

นำยประเสริฐ จิตปรีดำ          เรียนท่ำนประธำนฯ  เนื่องจำกมีรำยกำรก่อสร้ำงที่จะต้องเสนอขออนุมัติ
นำยกเทศมนตรี   สภำฯ จ ำนวน 2 โครงกำร  ผมจะขออนุญำตท่ำนประธำนเพ่ือมอบให้รอง
    นำยกเทศมนตรี ประภำส วรรณทอง ได้ชี้แจงด ำเนินกำรต่อไปครับ  

นำยเจน  ท้ำวสบำย        เชิญครับ 
ประธำนฯ 
นำยประภำส วรรณทอง  เรียนท่ำนประธำนฯ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
รองนำยกเทศมนตรี  งบประมำณพ.ศ. 2563 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 และ 3พ.ศ.  2543 ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้คนลักษณะปริมำณคุณภำพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่นจึงขอ
เสนอสภำสภำเทศบำลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมำณคงเหลือเพ่ือตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่จ ำนวน 2 รำยกำรดังนี้ รำยกำรที่ 1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองชลประทำนหมู่ที่ 2 ขออนุมัติโอนลด
งบประมำณดังนี้ 1) แผนกำรพำณิชย์ กิจกำรประปำ เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
ปีงบประมำณคงเหลือ 852,780.- บำทขอโอนลด 341,597.- บำท 
ปรำกฏในเทศบัญญัติหน้ำ 115    
2) งำนกิจกำรประปำ ค่ำตอบแทน งบประมำณคงเหลือ 10,200.- บำท 
ขอโอนลด 10,200.- บำท  ปรำกฏในเทศบัญญัติหน้ำ 116    
3) กิจกำรประปำ ค่ำใช้สอย งบประมำณคงเหลือ 101,945.- บำท ขอโอน
ลด 10,200.- บำท ปรำกฏในเทศบัญญัติหน้ำ 116   
4) งำนกิจกำรประปำ  ค่ำวัสดุ  งบประมำณคงเหลือ 177,260.- บำท ขอ
โอนลด 10,200.- บำท ปรำกฏในเทศบัญญัติหน้ำ 117  
5) งำนกิจกำรประปำ ค่ำสำธำรณูปโภค งบประมำณคงเหลือ 47,208.01 
บำท ขอโอนลด 47,000.- บำท ปรำกฏในเทศบัญญัติ 117 
6) แผนงำนงบกลำง   งบกลำงส ำรองจ่ำย งบประมำณคงเหลือ 
213,366.- บำท ขอโอนลด 73,998.- บำทปรำกฏในเทศบัญญัติหน้ำ 
119 รวมโอน 6 รำยกำรเป็นเงิน 752,000.- บำท ขอโอนตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค   โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทำนหมู่ที่ 2 ช่วงข้ำงที่นำนำงแดง ไชยรัง  ถึงที่นำ 
นำยแสน  รสหอม  หมู่ที่ 2 ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 310 เมตร หนำ 15 
เซนติเมตร พ้ืนที่หูช้ำง คสล. 9 ตำรำงเมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
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1,249 ตำรำงเมตร เป็นเงิน 7520,000.- บำท ขอเสนอทีละรำยกำรเลย
ครับ 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยมีจ ำนวน 6 รำยกำรเป็นเงิน  
ประธำนฯ   752,000.- บำท  ขอตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งำนเคหะและชุมชน   

งำนไฟฟ้ำถนน  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค  
 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเลียบคลองหมู่ 2 ช่วงที่มำนำงแดง   

ไชยรัง  ถึงท่ีนำยแสน  รสหอม หมู่ 2 ขนำดกว้ำง 4 เมตรยำว 310 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร และมีหูช้ำง คสล.ไม่น้อยกว่ำ 9 ตำรำงเมตรหรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่ำ 1,249 ตำรำงเมตร เป็นจ ำนวนเงิน 752,000.- บำท    
ท่ำนสมำชิกฯ เห็นสมควรโปรดยกมือด้วยครับ  9  ท่ำนครับ  เป็นเอกฉันท์  
 เชิญรำยกำรต่อไปครับ                                  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นำยประเสริฐ จิตปรีดำ  ท่ำนประธำนฯ มีเรื่องด่วน  ขออนุญำตพักกำรประชุมประมำณ 10 นำที
นำยกเทศมนตรี      

นำยประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่ำนประธำนที่ประชุมที่เคำรพครับ  ต้องขออภัยอย่ำงสูงยิ่งนะครับที่ท่ำน
ปลัดเทศบำล   นำยกฯได้เสนอหยุดกำรกำรประชุม    เนื่องจำกเอกสำรรำยกำรที่ 2  

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ เป็นกำรจัดท ำเอกสำรที่ฉุกระหุก 
รำยละเอียดในมือท่ำนเป็นรำยกำรขออนุมัติโอนลด  งบกลำง  ค่ำเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ  รำยกำรที่ 2  549,800.-  บำท   และรำยกำรที่ 2 งบกลำง   
ค่ำเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 350,200.- บำทนะครับ เพื่อโอนมำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโดมอำคำร 900,000.- บำท  ครับในส่วนที่ถูกต้องคืองบกลำง 
เงินเบี้ยผู้สูงอำยุกับเบี้ยคนพิกำรจะจัดสรรให้ระบุตัวเลขชัดเจนนะครับ 
เขำจะโอนลอย  เรำต้องเอำรำยกำรอ่ืนมำซึ่งจริงๆแล้ว  เงินเรำเหลือครับ 
ต้องเก็บเล็กเก็บน้อยมำเหมือนที่ท ำเม่ือวำนนี้นะครับ   น่ำจะใช้เวลำสัก 
ไม่เกิน 20 นำที ผมจะเสนอรำยกำรนี้ใหม่นะครับ  ขออนุญำตพักนะครับ 
ท่ำนประธำนฯ  

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ครับ พักกำรประชุม 20 นำที 
ประธำนฯ 
    พักกำรประชุมเวลำ 10.20 น. 
 
นำยเจน  ท้ำวสบำย  ประชุมต่อเวลำ 10.40 น.สมำชิกฯ ครบแล้ว ขอประชุมต่อนะครับ  
ประธำนฯ   เชิญเลขำฯ ครับ 
นำยวำรินทร์ ท้ำวสบำย  ท่ำนประธำนฯ กระผมคำดว่ำทำงฝ่ำยบริหำรที่เสนอญัตติคงจะมีข้อชี้แจง 
เลขำนุกำรสภำฯ   เกี่ยวกับเอกสำรกำรโอนงบประมำณนะครับ ขอท่ำนประธำนฯ  

เชิญท่ำนนำยกฯ หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรำยละเอียดครับ 
 

//-5-นำยเจน  ท้ำวสบำย..... 
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นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญผู้เกี่ยวข้องครับ 
ประธำนฯ 

นำยประเสริฐ จิตปรีดำ  ท่ำนประธำนฯ ขออนุญำต มอบ รองประภำส เสนอขอโอนงบประมำณ 
นำยกเทศมนตรี   ต่อไปนะครับ 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญท่ำนปลัดฯ ชี้แจงรำยละเอียดเอกสำรโอนงบประมำณก่อนครับ 
ประธำนฯ 

นำยประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่ำนประธำนฯ ก่อนที่ทำงท่ำนผู้บริหำรจะได้เสนอญัตติ กระผมใคร่ 
ปลัดเทศบำล   ขออนุญำตน ำเรียนเอกสำรที่เกี่ยวข้องนะครับ  เอกสำรที่จะโอนงบประมำณ 

ที่เก่ียวข้องในวันนี้มีทั้งหมดทั้งสิ้น 18 หน้ำ ด้วยกันขอให้ท่ำนตรวจดูนะครับ 
งบประมำณท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ครับ  หน้ำที่ 1 รำยกำร เงินเดือน 
บรรทัดที่ 7 เงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง  เหลืออยู่ 120,960.- บำท โอนมำ
ทั้งหมดนะครับ หน้ำที่ 3 นับจำกล่ำงขึ้นมำบรรทัดที่ 6 ครับ ค่ำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จะเป็นตัวเลข 297,365.05 บำท หลังจำกกันเงิน
งบประมำณไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว คงเหลือ 129,736.- บำท  โอนมำทั้งหมด
นะครับ หน้ำที่ 5 บรรทัดที่ 7 นับจำกข้ำงบนลงมำตัวเลข 105,820.50 
บำท  คงเหลือ  21,220.- บำท ครับ หน้ำที่ 6  บรรทัดที่ 8  นับจำก 
ข้ำงบนนะครับ  44,636.- บำท  ใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มำบรรทัดสุดท้ำย
หน้ำเดียวกัน 85,650.- บำท  ยกไปทั้งหมดที่จะโอน ข้ำมไปหน้ำที่ 8  
บรรทัดที่ 8 นับจำกล่ำงข้ึนมำนะครับ   จะเป็น 168,344.25 บำท 
ที่จะโอนได้ทั้งหมดอยู่ 28,344.-  บำท ข้ำมไปหน้ำที่ 11 บรรทัดที่ 9  
นับจำกล่ำงข้ึนบนนะครับนะครับ 2,562,246.89 บำท คงเหลือ 2,246.-  
บำท หน้ำที่ 12  ครับ บรรทัดที่ 6 นับจำกข้ำงบนลงมำ  5,132.- บำท  
จะขอโอนมำทั้งหมดครับ  หน้ำที่ 13 บรรทัดที่  6   นับจำกล่ำงขึ้นบน 
246,762.- บำท  คงเหลือ  236,762.- บำท  หน้ำที่ 14 ครับ  บรรทัด 
ที่ 9  นับจำกล่ำงขึ้นบน  10,275.- บำท ขอโอนทั้งหมดนะครับข้ำมไป 
หน้ำที่ 16 บรรทัดที่ 3  นับจำกล่ำงขึ้นบน  13,000.- บำท  โอนทั้งหมด 
เลยนะครับ นับขึ้นไปอีกบรรทัดที่ 8  ตัวเลข  44,320.- บำท ขอโอน
ทั้งหมดนะครับ  หน้ำที่ 18 บรรทัดที่ 6 นับจำกล่ำงข้ึนบน  ตัวเลข 
855.59 บำท โอนทั้งหมดบรรทัดที่ 8 นับจำกล่ำงขึ้นบน ตัวเลข 
219,366.- บำท คงเหลือ 139,368.- บำท ขึ้นไปอีกท่ีบรรทัดที่ 12 
ครับ ตัวเลข 2,435.- บำท  เอำไปทั้งหมด บรรทัดที่ 13  ยอดเงิน 
30,110.- บำท ทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะโอนรวมเป็นเงิน 845,499.- บำท  
ครับเชิญท่ำนนำยกฯ ด ำเนินกำรต่อเลยครับท่ำนประธำนฯ  

นำยประภำส วรรณทอง  เรียนท่ำนประธำนฯ   กำรขออนุมัติโอนงบประมำณต่อนะครับ 
รองนำยกเทศมนตรี  เป็นรำยกำรที่ 2 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์   รำยกำรโอนลดตำมท่ี 

//-6-ท่ำนปลัดฯ ได้ชี้แจง…. 
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ท่ำนปลัดฯ ได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ   1) แผนงำนบริหำรทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)  เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมำณคงเหลือ 120,960.- บำท ขอโอนลด   
120,960.-  บำท  
2) งำนบริหำรทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    งบประมำณคงเหลือ  
659.46  บำท ขอโอนลด   659.46  บำท 
3) งำนบริหำรทั่วไป   ค่ำตอบแทน   งบประมำณคงเหลือ  733.-  บำท 
ขอโอนลด 733.-  บำท 
4) งำนบริหำรทั่วไป   ค่ำใช้สอย   งบประมำณคงเหลือ 7,247.71 บำท 
ขอโอนลด 7,247.71 บำท 
5) งำนบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค งบประมำณคงเหลือ 135.88  บำท 
ขอโอนลด   135.88  บำท 
6) งำนบริหำรงำนคลัง  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   งบประมำณคงเหลือ  
495.50  บำท ขอโอนลด   495.50  บำท 
7) งำนบริหำรงำนคลัง   ค่ำตอบแทน งบประมำณคงเหลือ 750.-  บำท 
ขอโอนลด   750.-  บำท 
8) งำนบริหำรงำนคลัง  ค่ำใช้สอย   งบประมำณคงเหลือ  19,975.- บำท 
ขอโอนลด  4,470.-  บำท 
9) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ)  งบประมำณคงเหลือ  4,200.-  บำท ขอโอนลด   4,200.-  บำท  
10) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  ค่ำตอบแทน  
งบประมำณคงเหลือ  650.-  บำท ขอโอนลด   650.-  บำท 
11) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   ค่ำใช้สอย    
งบประมำณคงเหลือ  786.-  บำท ขอโอนลด   786.-  บำท  
12) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  ค่ำวัสดุ    
งบประมำณคงเหลือ  39,000.-  บำท ขอโอนลด   39,000.-  บำท  
13) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่ำตอบแทน  
งบประมำณคงเหลือ  29,500.-  บำท ขอโอนลด   29,500.-  บำท  
14) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่ำใช้สอย  งบประมำณ
คงเหลือ  250.-  บำท ขอโอนลด   250.-  บำท  
15) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่ำวัสดุ  งบประมำณ
คงเหลือ  55,900.-  บำท ขอโอนลด   55,900.- บำท  
16) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    
งบประมำณคงเหลือ  2,913.40  บำท ขอโอนลด   2,913.40    บำท  
17) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  ค่ำใช้สอย    งบประมำณคงเหลือ  
724.-  บำท ขอโอนลด   724.-    บำท  
18) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  ค่ำวัสดุ  งบประมำณคงเหลือ  
14,694.78  บำท ขอโอนลด   14,694.78     บำท  

//-7- 19) งำนบริหำรทั่วไป…. 
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19) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  ค่ำสำธำรณูปโภค งบประมำณ
คงเหลือ  10,012.07  บำท ขอโอนลด   10,012.07  บำท  
20) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  ค่ำใช้สอย  งบประมำณ
คงเหลือ  10,000.-  บำท ขอโอนลด    10,000.-  บำท 
21) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ค่ำตอบแทน  งบประมำณ
คงเหลือ  281.75  บำท ขอโอนลด    281.75  บำท 
22) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข ค่ำวัสดุ  งบประมำณคงเหลือ  
700.-  บำท ขอโอนลด  700.-  บำท 
23) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  ค่ำสำธำรณูปโภค งบประมำณ
คงเหลือ  965.14  บำท ขอโอนลด   965.14  บำท 
24)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    
งบประมำณคงเหลือ  280.-  บำท ขอโอนลด   280.-    บำท 
25)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์  ค่ำใช้สอย    งบประมำณ
คงเหลือ  4,852.-  บำท ขอโอนลด   4,852.-     บำท 
26)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)  
งบประมำณคงเหลือ  480.-  บำท ขอโอนลด   480.-    บำท 
27)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่ำตอบแทน  งบประมำณ
คงเหลือ  1,000.-  บำท ขอโอนลด   1,000.-    บำท 
28)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่ำใช้สอย  งบประมำณ
คงเหลือ  217,142.-  บำท ขอโอนลด   217,142.-    บำท 
29)  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่ำวัสดุ  งบประมำณ
คงเหลือ  18,140.-  บำท ขอโอนลด   18,140.-    บำท 
30) งำนไฟฟ้ำถนน  ค่ำวัสดุ  งบประมำณคงเหลือ  410.-  บำท ขอโอนลด   
410.- บำท 
31) งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่ำใช้สอย  งบประมำณคงเหลือ  
10,275.-  บำท ขอโอนลด   10,275.-    บำท 
32) งำนบ ำบัดน้ ำเสีย   ค่ำใช้สอย  งบประมำณคงเหลือ  1,200.-  บำท 
ขอโอนลด   1,200   บำท 
33) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  ค่ำใช้สอย  งบประมำณ
คงเหลือ  10.-  บำท ขอโอนลด   10.-   บำท 
34)  งำนกีฬำและนันทนำกำร ค่ำใช้สอย งบประมำณคงเหลือ  44,300.-  
บำท ขอโอนลด   44,300  บำท 
35)  งำนกีฬำและนันทนำกำร  ค่ำวัสดุ  งบประมำณคงเหลือ  20.-  บำท 
ขอโอนลด   20.-  บำท 
36) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่ำใช้สอย  งบประมำณคงเหลือ  
13,000.-  บำท ขอโอนลด   13,000.-  บำท 
 

//-8- 37) งำนกิจกำรประปำ…. 
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37) งำนกิจกำรประปำ  ค่ำครุภัณฑ์  งบประมำณคงเหลือ  97,160.-  
บำท ขอโอนลด   1,500.-  บำท 
38) งำนกิจกำรประปำ  รำยจ่ำยอื่น  งบประมำณคงเหลือ  745.06  บำท 
ขอโอนลด   745.06  บำท 
39)   งบกลำง    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมำณคงเหลือ  
30,110.-  บำท ขอโอนลด   30,110.-  บำท  
40)   งบกลำง  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  งบประมำณคงเหลือ  
2,435.-  บำท ขอโอนลด   2,435.-  บำท  
41)   งบกลำง  ส ำรองจ่ำย   งบประมำณคงเหลือ  213,366.-  บำท ขอ
โอนลด   188,868.-  บำท  
42)   งบกลำง  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร  
งบประมำณคงเหลือ  50,000.-  บำท ขอโอนลด   13,703.25  บำท  
รวมโอน  42  รำยกำร เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น  845,499.- บำท  ขอทุก
ท่ำนได้ดูตำมเอกสำรถ้ำสงสัยหมวดไหน ข้อไหนก็สอบถำมขณะนี้เลยนะครับ  
โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ งำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน   ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ในกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บริเวณข้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล   ขนำดกว้ำง 16 เมตร  
ยำว 16 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 256 ตำรำงเมตร เป็นเงิน 
845,499.-  บำท ครับ 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  โครงกำรที่ 2 ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  ขออนุมัติโอนลดงบประมำณ 
ประธำนฯ   รวมโอน  42  รำยกำร เป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น  845,499.- บำท ขอโอน 

ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรที่ 2 โครงกำร
ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บริเวณข้ำงส ำนักงำนเทศบำล  ขนำดกว้ำง 16
เมตร  ยำว 16 เมตร   มีพื้นท่ีใช้สอย 256 ตำรำงเมตร   เป็นจ ำนวนเงิน 
845,499 บำท  มีผู้อภิปรำยเพิ่มเติมหรือเปล่ำครับ  ถ้ำไม่มีขอมติโอน
งบประมำณเลยนะครับ โอนลดงบประมำณ 42  รำยกำร เป็นยอดเงินรวม
ทั้งสิ้น  845,499.- บำท ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์บริเวณข้ำงอำคำรส ำนักงำนขนำดกว้ำง 16  
เมตร ยำว 16 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 256 ตำรำงเมตร เป็นจ ำนวนเงิน  
845,499.- บำท โปรดยกมือด้วยครับ ขอขอบคุณครับ เป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์                                

 
 

//-9-นำยเจน  ท้ำวสบำย ........ 
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นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญท่ำนเลขำฯ ต่อครับ   
ประธำนฯ    

นำยวำรินทร์ ท้ำวสบำย  ท่ำนประธำนฯ ระเบียบวำรที่ 6.1 ได้พิจำรณำเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทรำบว่ำ 
เลขำนุกำรสภำฯ   ฝ่ำยบริหำรมีญัตติท่ีจะเสนออีกไหมครับ อย่ำงเช่นกันเงิน เพรำะวันนี้ 

ใกล้จะสิ้นเดือน สิ้นปีงบประมำณ  ที่สภำอนุมัติโอนแล้วคงจะก่อหนี้ 
ไม่ทันครับ  

นำยประภำส วรรณทอง  ขออนุญำตเสนอญัตติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีเพ่ิมเติมซึ่งเป็นโครงกำร 
รองนำยกเทศมนตรี  ที่สภำเทศบำล ได้อนุมัติโอนงบประมำณเม่ือซักครู่นี้ครับ 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ขอมติที่ประชุมครับ ให้บรรจุญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีเพ่ิมเติม 
ประธำนฯ   โปรดยกมือด้วยครับ   ขอบคุณครับ  9  เสียง นะครับ เชิญท่ำนเลขำฯ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์                                

นำยวำรินทร์ ท้ำวสบำย  เมื่อสภำมีมติเพ่ิมญัตติขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีเพ่ิมเติมแล้ว  
เลขำนุกำรสภำฯ   ขอท่ำนประธำนฯ เชิญคณะผู้บริหำรได้แถลงขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี 

เพ่ิมเติม ซึ่งต่อไปจะเป็นระเบียบวำระท่ี 6.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิก 
เหลื่อมปีเพ่ิมเติม 

    ญัตติอื่นๆ 6.2 ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจ าปี 2563 

นำยเจน  ท้ำวสบำย   เชิญฝ่ำยบริหำรครับ 
ประธำนฯ 

นำยประภำส วรรณทอง  ขอบคุณท่ำนประธำนฯ ครับ เรื่องขออนุมัติใช้เงินเบิกเหลื่อมปีเพ่ิมเติม   
รองนำยกเทศมนตรี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมที่สภำเทศบำลต ำบลนำคูได้อนุมัติ 

โอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงรวม 2 รำยกำร
แล้วนั้น  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงินเบิกจ่ำยเงินกำรฝำก
เงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 59 ในกรณีมีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้ไม่เกิน
ระยะเวลำ 1 ปี จึงขอเสนอสภำเทศบำลเพื่อขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมำณดังนี้ 1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทำนหมู่ที่ 2 ช่วงข้ำงที่นำงแดง  ไชยรัง ถึงที่นำยแสน รสหอม  หมู่ที่ 
2 ขนำดกว้ำง 4 เมตรยำว 310 เมตรหนำ 15 เซนติเมตร และพ้ืนที่หูช้ำง 
คสล. พื้นที่ 9 ตำรำงเมตร  ซึ่งมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 1,249 ตำรำงเมตร 
เป็นเงิน 752,000.- บำท แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  
 

//-10-ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง… 
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ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคอนุมัติตำมมติที่ประชุม
สภำอนุมัติโอนงบประมำณตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ครับ 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  โครงกำรที่ 1 ขออนุมัติกันเงินขออนุมัติกันเงินประจ ำปี 2563 โครงกำร 
ประธำนฯ   ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเลียบคลอง หมู่ที่ 2 ช่วงที่นำนำงแดง ไชยรัง ถึงที่นำ 

นำยแสน   รสหอม  หมู่ที่ 2 ขนำดกว้ำง 4 เมตรยำว 310 เมตร หนำ 
0.15 เมตร และมีพ้ืนที่หูช้ำง คสล.ไม่น้อยกว่ำ 9 ตำรำงเมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่ำ  1,249  ตำรำงเมตร เป็นเงิน 752,000.- บำท โปรดยก
มือด้วยครับ ขอบคุณครับ เป็นเอกฉันท์ นะครับ  เชิญฝ่ำยบริหำรครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

นำยประภำส วรรณทอง  โครงกำรที่ 2 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์บริเวณข้ำง 
รองนำยกเทศมนตรี  อำคำรส ำนักงำนเทศบำล ขนำดกว้ำง 16 เมตรยำว 16 เมตร มีพ้ืนที่ใช้ 

สอยไม่น้อยกว่ำ 256 ตำรำงเมตร เป็นเงิน 845,499 บำท  แผนงำน
เคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน   ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค  อนุมัติตำมมติที่ประชุมสภำอนุมัติโอนงบประมำณตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่ครับ  

นำยเจน  ท้ำวสบำย  โครงกำรที่ 2 ขออนุมัติกันเงินประจ ำปี 2563 ก่อสร้ำงอำคำรอเนก 
ประธำนฯ   ประสงค์บริเวณข้ำงส ำนักงำนเทศบำล ขนำดกว้ำง 16 เมตร ยำว 16 เมตร 

มีพ้ืนที่ใช้สอย 256 ตำรำงเมตร  เป็นเงิน 845,499.-  บำท 
โปรดยกมือด้วยครับ เป็นเอกฉันท์ ขอขอบคุณครับ   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ     
นำยเจน  ท้ำวสบำย  ครับเชิญท่ำนสุริยนต์ 
ประธำนฯ 
นำยสุริยนต์  สุล ำนำจ  เรียนท่ำนประธำนฯ ผมมีโอกำสไปร่วมงำนบุญวัดเหนือ พบว่ำที่ท่ำน 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 แก้ปัญหำวำงท่อระบำยน้ ำเมื่อกี้นี้ยังท่วมเหมือนเดิม ผมถ่ำยไว้แล้วและก็ 

 ส่งไปแล้วฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบ เพรำะว่ำมีกำรใช้เงินสุรุ่ยสุร่ำยเสีย
 งบประมำณทำงเทศบำลไม่ใช่เหตุ ท่ำนว่ำจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้ วันนั้นนำยกฯ 
บอกว่ำนำยโทนร้องไห้ไปหำที่บ้ำน ผมอยำกจะไปสอบถำมว่ำเรื่องอะไร 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ขออนุญำตนะครับ กล่ำวถึงบุคคลที่สำม  เกรงว่ำจะมีปัญหำครับ ขอไม่
ประธำนฯ   กล่ำวพำดพิงนะครับ   

นำยสุริยนต์  สุล ำนำจ  ไม่พำดพิงก็ได้ครับ  มันมีปัญหำช่ำงควบคุมงำนเขำต้องกำรให้ตำมแบบ
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2 แปลนแต่ท ำไมไม่ให้เขำท ำไม่ทรำบว่ำเพรำะเหตุใดน้ ำยังท่วมเหมือนเดิม 

เงินที่ใช้จ่ำยแก้ปัญหำตรงนี้ตั้งแต่ผมเป็น สข. ใหม่ๆ หมดไปประมำณ 1-2 
ล้ำนบำทยังแก้ไม่ได้เลย เขำอยำกจะแก้ปัญหำจนต้องร้องไห้ เขำก็จะท ำเพ่ือ 
บ้ำนเพื่อเมือง แต่ว่ำเพรำะเหตุอะไร ผมสอบถำมควำมในใจเขำแล้ว ถ้ำท่ำน 

//-11- อยำกรู้ไปถำมกับเขำ.... 
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อยำกรู้ไปถำมกับเขำเลย ผมอยำกให้ท่ำนประธำนฯ ฝ่ำยบริหำร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องคิดช่วยกัน อย่ำใช้จ่ำยเงินสุรุ่ยสุร่ำย 

นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญฝ่ำยบริหำรตอบครับ 
ประธำนฯ 

นำยประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่ำนประธำนฯ เดี๋ยวผมขออนุญำตตอบข้อซักถำมของท่ำนฯ สุริยนต์     
ปลัดเทศบำล   ได้ซักถำมในที่ประชุมนะครับ    โครงกำรนี้ถ้ำผมจ ำไมผิดผมได้ระบุเหตุผล 

ให้ในครำวประชุมครั้งที่แล้วนะครับเพรำะสำเหตุอะไร  กับท่ำนำยกฯ ก็ได้
น ำเรียนชี้แจงที่ประชุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ  ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะ
อธิบำยและชี้แจงให้ท่ำนผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนได้รับทรำบว่ำสำเหตุที่คุณโทน
ขออนุญำตนะครับที่เอ่ยนำมท่ำนนะครับ ว่ำไปร้องไห้ไปหำท่ำนนำยกฯ สืบ
เนื่องมำจำกอะไรนะครับ ซึ่งผมก็ได้รับค ำตอบยืนยันจำกท่ำนนำยกฯ ว่ำนำย
โทนนั้นไปร้องไห้นะครับ เข้ำใจว่ำน่ำจะเป็นโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำที่
มีปัญหำที่หมู่ 11 วันนั้นผมได้ออกไปตรวจในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจ
งำนจ้ำงกับช่ำงควบคุมงำนแล้วก็มีพ่ีน้องที่อยู่บริเวณก่อสร้ำงนั้นประมำณไม่
ต่ ำกว่ำ 10 คน ผมเดินไปเขำก็บอกว่ำท ำไมถ้ำก่อสร้ำงอย่ำงนี้น้ ำมันจะไหล
หรือเปล่ำ คือจุดประสงค์เรำก่อสร้ำงเพ่ืออยำกให้น้ ำไหลนะครับ   พี่น้องที่
อยู่บริเวณนั้นก็โวยวำยว่ำไม่ได้ปลัด  ถ้ำตรวจรับงำนไปก็จะมีปัญหำ
จุดประสงค์หลักคือกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำเพ่ือระบำยน้ ำนะครับ 
บังเอิญว่ำช่วงที่เป็นจุดผ่ำนจุดตัดระหว่ำงน้ ำเคยท่วมหน้ำบ้ำนยำยฉวีวรรณ   
ตรงลงมำนั้นมันจะเป็นวำงท่อผ่ำนนะครับเรำสกัดถนน คสล. ทีนี้ถำมว่ำแบบ
ที่ผมน ำเรียนที่ประชุมก็คือท่อ  Ø 100 เซนติเมตร  นะครับ เรำเอำไปเชื่อม
กับท่อ Ø 80 เซนติเมตร นะครับ คงจะจ ำได้ แล้วก็มีรำงระบำยน้ ำ ขนำด 
50 เซนติเมตร ผ่ำนตัดก่อนที่จะเชื่อมลงไปท่อ Ø 80 เซนติเมตร ที่ไป
บริเวณหน้ำบ้ำนพี่เหลียว ใช่นะครับ ลงไปทำงนั้นนะครับ ถ้ำเอำท่อ Ø 100 
เซนติเมตร มุดลงไปจะต่ ำเกินน้ ำจะไหลได้อย่ำงไร  ที่ท่อ Ø 80 เซนติเมตร 
อยู่สูงกว่ำชำวบ้ำนก็โวยวำย ผมไปดูก็จริง  ผมก็เลยสั่งรื้อเพรำะต้องกำรสร้ำง
ให้น้ ำไหลพี่น้องได้รับประโยชน์  ขอให้ท่ำนฯสุริยนต์ ไปสอบถำมชำวบ้ำน
บริเวณก่อสร้ำงจะได้ทรำบ  ว่ำได้มีกำรโต้เถียงกันอย่ำงไรบ้ำง ทีนี้กำรเชื่อม
ท่อ 100 กับบ่อพักก็มีปัญหำวำงท่อไม่เชื่อมกัน   ได้รับค ำตอบจำกแกว่ำ
แบบมันเป็นอย่ำงนี้  ผมก็บอกแกว่ำมันเป็นอย่ำงนี้ท ำไมไม่เอำมำชนกันแล้ว
ก็โบกปูนเข้ำไป    จริงๆ แล้วควรหล่อบ่อพักท่ีหน้ำงำนมันจะง่ำยนะครับบ่อ
พักจะได้อมท่อไปเลย   ท่ำนฯ สุริยนต์ ทรำบหรือไม่ว่ำ เขำท ำบ่อพักยังไง
ช่วงจุดหักศอก ไม่เข้ำกับสภำพพ้ืนที่ไม่ท ำเป็นรูปตัว L หล่อบ่อพักมำวำง
แบบเดียวกันหมด  พอตอนเย็นมำก็อย่ำงนี้แหละครับก็ไปหำท่ำนนำยกฯ ผม
เข้ำใจว่ำแกก็คงจะตั้งใจดีนะครับเพรำะจุดนั้นน้ ำท่วมบ่อย แต่ถ้ำปล่อยให้ท ำ 
 

//-12- ตำมแกน้ ำไม่ไหล.... 
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ตำมแกน้ ำไม่ไหล ไปไม่ได้เลยครับ   ขอชี้แจงให้ท่ำนฯ สุริยนต์ ทรำบครับ 
ผมไม่ได้ว่ำใครนะครับ   ถ้ำท่ำนไม่เชื่อก็ไปสอบถำมคนในบริเวณนั้นได้เลย  
ไม่ทรำบว่ำท่ำนอำจำรย์นรินทร์ พอได้ยินเขำพูดคุยกันเรื่องนี้ไหม ถ้ำมีก็ขอ
อนุญำตนะครับ เชิญครับ 

นำยนรินทร์ สุริยโคตร  เรียนท่ำนประธำนฯ  ผมก็ได้ยินแต่เขำพูดกันว่ำ    ได้มีกำรพูดคุยกันบ้ำง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 แต่ไม่ทรำบว่ำพูดขนำดไหน ผมก็ฟังพ่ีน้องอยู่ตรงนั้นเขำพูดกัน  แต่ในที่สุด 

งำนก็ออกมำอย่ำงนี้แหละครับ   เมื่อวำนฝนตกทดลองกำรวำงท่อของ
เทศบำลเรำว่ำจะไหลสะดวกเหมือนที่เรำคิดไหม ปรำกฏว่ำก็ยังไหลไม่
สะดวกเหมือนเดิมครับ  ฝำกท่ำนประธำนฯ  ไปหำท่ำนนำยกฯ นะครับช่วย
แก้ไขปรับปรุงหรือท ำยังไงก็ได้ให้น้ ำมันไหลนะครับเพรำะว่ำผมถ่ำยรูปไว้นะ
ครับ  ตรงท่อที่ท่ำนปลัดพูด ถ้ำเรำไปตัดท่ีรำงระบำยน้ ำจะท ำให้ไหลสะดวก
กว่ำไหม    เพรำะผมไม่ได้จบช่ำง เรำใช้เครื่องมือตัดให้น้ ำระบำยเข้ำท่อ 80 
เซนติเมตร เดี๋ยวนี้น้ ำขังอยู่ข้ำงบนผมถ่ำยรูปไว้แล้วครับ บำงครั้งน้ ำท่วมสูง
ถึงหน้ำที่พักนำยวีระศักดิ์ แสงสำร ถ้ำมีฝนตกหนัก และมีอีกเรื่องหนึ่งครับ 
มีพ่ีน้องกระซิบให้ผมว่ำควำมหวังดีของเทศบำลและดีมำกครับแต่สุดท้ำยก็มี
ปัญหำ  ที่เรำท ำถนนคอนกรีตไปทำงที่นำนำยเนียม  อุตโม  ผู้รับเหมำเอำ
ดินเหนียวถมจุดสิ้นสุดโครงกำรท ำให้รถจักรยำนยนต์ไปไม่ได้  เขำบอกว่ำ
อยำกขอควำมอนุเครำะห์เอำดินตรงนั้นออกให้   ขอขอบคุณมำกครับ  

นำยเจน  ท้ำวสบำย  เชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
ประธำนฯ 

นำยประเสริฐ จิตปรีดำ  ท่ำนประธำนฯ คือเรื่องนี้เขำก็ไปหำผมอยู่แต่ว่ำคุยกับทำงช่ำงแล้ว 
นำยกเทศมนตรี   ทรำบว่ำเป็นโครงกำรนอกเขตเทศบำล อบต.นำคู เป็นผู้ด ำเนินกำรไม่ใช่ 

เทศบำล  เรำจะไปแตะเขำไม่ได้ครับ  ขอให้บอกพ่ีน้องให้เข้ำใจด้วยครับ  

นำยนรินทร์ สุริยโคตร  ขอบคุณมำกครับผม เดี๋ยวผมจะแจ้งให้เขำทรำบ ให้ไปแจ้งไปยัง 
สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1 นำยก อบต.นำคู ครับ  

นำยเจน  ท้ำวสบำย  ผมอยำกบอกสมำชิกฯ ทุกท่ำนครับว่ำกำรให้ข้อมูลชำวบ้ำนให้เป็นแก่นแท้ 
ประธำนฯ   และจริงมีคนโพสต์ด่ำสภำฯ เรำ ผมบอกแล้วว่ำถ้ำจะมำฟ้อง  ฟ้องตัวผม 

ก่อนผมบอกเลย 2 ครั้งแล้ว  เมื่อเช้ำ เมื่อวำนก็โพสต์ ออกจำกห้องประชุมนี้
ตอนค่ ำมำโพสต์อีก   ขอให้สมำชิกของเรำอ่ำนจริยธรรม  หนังสือจริยธรรม
เทศบำลแจกให้ด้วย เพรำะว่ำถ้ำเสื่อมเสียทั้งสภำฯ เรำมีสิทธิให้โหวตออกได้ 
ถ้ำพูดแล้วเป็นเนื้อหำที่แท้จริงเชิญพูด  แต่พูดใส่ร้ำยสภำฯ ท ำให้ผมเสียใจ
มำกๆ  ผมขอให้สมำชิกเอำข้อมูลอันที่เป็นจริงไปเผยแพร่อย่ำงถูกต้องครับ
ผม  ถ้ำไม่มีอะไรผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ   ขอบคุณครับ  
 

//-13- เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม เวลำ 11.15 น. 
 
 

(ลงชื่อ)    วำรินทร์  ท้ำวสบำย   ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
         (นำยวำรินทร์  ท้ำวสบำย) 
    เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลนำคู 

 
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 

(ลงชื่อ)   นรินทร์  สุริยโคตร  กรรมกำร           (ลงชื่อ)   แจ่มจันทร์  ละอองศรี  กรรมกำร 
       (นำยนรินทร์  สุริยโคตร)                   (นำงแจ่มจันทร์  ละอองศรี) 

 
(ลงชื่อ   เจน  ท้ำวสบำย กรรมกำร 
      (นำยเจน  ท้ำวสบำย) 

 
สภำเทศบำลต ำบลนำคูได้มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประจ ำปี 2563 วันที่ 29 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563  ในครำวประชุมสภำสมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1   
ประจ ำป ี 2563  เมื่อวันที่ 30  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563  

 
- ทรำบ 

 
(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์    ประธำนสภำเทศบำลต ำบลนำคู 
       (นำงทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
 

 


