
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันที่  27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสุดตา รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายนรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นายธีรศักดิ์ รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายสุริยนต์ สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายเจน ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2561   เชิญฝ่ายเลขา 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 
ปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2561  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 11 ท่าน    มี

ผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน รายละเอียดตามที่เสนอสมาชิกสภาทศบาลแล้ว ถ้ามี
การแก้ไขขอเชิญได้ครับ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561  
วันที่ 14  กันยายน 2561    

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 6.1 ขออนุมัตขิอโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ 

ประเสริฐ  จิตปรีดา  ด้วยวันนี้เขามาขอหลานสาวเลยต้องไปเป็นเจ้าโคตรแต่เช้า พอทานข้าวเสร็จ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู เขาเปลี่ยนเวลาเป็น 11.00 น. ก็ต้องได้ไปเหมือนเดิม ก็คือนางสาวขวัญเรือน  

รังระรื่น ที่เคยมาฝึกงานกับเรา ได้แฟนอยู่ทางเข่ือนล าปาว  บ้านท้ายเขื่อนล า
ปาว ก็เลยมอบหมายให้รองนายกเป็นผู้แถลงแทน  เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็คือวัน
เกษียณราชการของคุณดิลก  บุญแสน  โรงเรียนบ้านนาคูก็มีคุณครูภัทริยาและ
คุณครูอ๊ีด เวลาเริ่มตั้งแต่เที่ยง โรงเรียนบ้านาคูพัฒนาก็มีการเลี้ยงส่งในวันนี้ ที่
โรงเรียนบ้านนาคู เทศบาลเราก็มีหนึ่งโต๊ะขอเชิญทุกท่านร่วมงานที่โรงเรียนบ้าน
นาควูันพรุ่งนี้และก็เกษตรตึงบ้านวังเวียง เวลา 15.00 น. และเชิญทุกท่านที่
ลานข้างส านักงานเรา เป็นเนื้อย่างเกาหลีและมีเนื้อด้วย ก็คงเริ่มจากเที่ยง      
ในการประชุมวันนี้ขอมอบให้รองนายกเป็นผู้แถลงต่อสภา ขอขอบคุณครับ 

นายประภาส  วรรณทอง  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ตามท่ีเทศบาลต าบลนาคูได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 4 โครงการคือ 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากรีสอร์ทอุมาพรถึงตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู(คลองส่งน้ าชลประทาน)
หมู่ที ่6 งบประมาณ 723,000 บาท ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หน้า 86 
ผู้เสนอราคาต่ าสุดและชนะการเสนอราคาได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สวัสดิ์
ก่อสร้างเป็นเงิน 462,000 บาทต่ ากว่าราคากลาง  261,000 บาท 
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2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทานตลอดแนว
จากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11  ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตูเปิด ปิดน้ า
ชลประทาน(ปากกระโถนน้อย) ช่วงผ่านที่ดิน นายกองสี ฤทธิ์ศรีบุญ หมู่ที่ 7  
งบประมาณ 555,000 บาท  ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หน้า 87 ผู้เสนอราคาต่ าสุดและชนะการเสนอ
ราคาได้แก่ ป.ปณชัยเอ็นจิเนียริ่ง เป็นเงิน 358,700 บาท ต่ ากว่าราคากลาง 
196,300 บาท 

 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทานตลอดแนว
จากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11  บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตูเปิด ปิดน้ า
ชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่นานายสงวน  นิลค า หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 615,000 บาท ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87  ผู้เสนอราคาต่ าสุดและชนะการ
เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สวัสดิ์ก่อสร้าง  เป็นเงิน 392 000 บาท 
ต่ ากว่าราคากลาง 223,000 บาท 

 

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทานตลอดแนว
จากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11 บ้านนาคลองอ หมู่ที่ 7 ถึงประตูเปิด ปิดน้ า
ชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงที่นานายสมัย  รงัระรื่น  หมู่ที่ 7 งบประมาณ 
603,000 บาท ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87 ผู้เสนอราคาต่ าสุดและชนะการเสนอราคา
ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สวสัดิ์ก่อสร้าง  เป็นเงิน 380 000 บาท ต่ ากว่าราคา
กลาง 223,000 บาท รวมงบประมาณคงเหลือจ่าย 4 โครงการ  เป็นเงิน 
903,300 บาท 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งใจเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอน
งบประมาณคงเหลือเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้ามคลอง 
หมู่ที่ 11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปาก
กระโถนน้อย) ช่วงผ่านที่ดิน นายกองสี ฤทธิ์ศรีบุญ หมู่ที่ 7  งบประมาณ 
555,000 บาท  คงเหลือ 196,300 บาท ขอโอนลด 181,000 บาท 
คงเหลือหลังโอน 15,300 บาท   
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน้า 87  เนื่องจากงบประมาณคงเหลือจ่าย  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ือ 

//ตั้งจ่าย... 
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ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
21. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก 
หมู่ 11 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 
298.00 ตารางเมตร งบประมาณ  181,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลนาค ูเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่ 3 หน้า 4 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก    

หมู่ 11 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 
298.00 ตารางเมตร งบประมาณ  181,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดงบประมาณและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 

นายประภาส  วรรณทอง  2.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรีสอร์ท     
อุมาพรถึงตลาดสดเทศบาลต าบลนาคู(คลองส่งน้ าชลประทาน)หมู่ที่ 6     
คงเหลือ 261,000 บาท ขอโอนลด  261,000  บาท   ปรากฏตาม        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 หน้า 86 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน  
นายดอกดิน  สามสี ถึงบ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 553.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 261,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        
(พ.ศ. 2561- 2564) เทศบาลต าบลนาคูล าดับที่ 53 หน้า 45 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้โอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดอกดิน  สามสี  

ถึงบ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 553.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
261,000 บาท    โปรดยกมือขึ้น 

//มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง  3.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11 บ้านนาคลองอ หมู่ที่ 7 
ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงที่นานายสมัย  รงัระรื่น  
หมู่ที่ 7  งบประมาณคงเหลือ 223,000 บาท ขอโอนลด  198,700  บาท 
คงเหลือหลังโอน  24,300  บาท       ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสด
เทศบาล  จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 278.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
198,700 บาท     ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ 2561- 2564) 
เทศบาลต าบลนาคูล าดับที่ 11 หน้า 88 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้โอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 24. โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสด งบประมาณ 

198,700 บาท    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง  4.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11  บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 
ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่นานายสงวน นิลค า 
หมู่ที่ 7  คงเหลือ 223,000 บาท ขอโอนลด  78,600  บาท คงเหลือหลัง
โอน  144,400  บาท     ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87  
ขอโอนเพ่ิมรายการใหม ่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายดอกดิน  สามสี 
ถึงบ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.50 เมตรยาว 158.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 553.00 ตารางเมตร งบประมาณ
เดิม 261,000 บาท  โอนเพิ่ม  78,600  บาท  รวมเป็น  339,600  บาท   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ 2561- 2564) เทศบาลต าบลนาคู
ล าดับที่ 53 หน้า 45 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเหน็สมควรอนุมัติให้โอนลดและโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน  นายดอกดิน  สามสี 

ถึงบ้านนางเหมือน  หมู่ที่ 7    ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 158.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 553.00 ตารางเมตร 
งบประมาณเดิม  261,000 บาท  โอนเพิ่ม  78,600  บาท  รวมเป็น  
339,600  บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดและโอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นายประภาส  วรรณทอง  5.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค ู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค  6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11  บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 
ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่นานายสงวน นิลค า 
หมู่ที่ 7  งบประมาณคงเหลือ 144,400 บาท ขอโอนลด  136,000  บาท 
คงเหลือหลังโอน  8,400  บาท     ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 87  

//ขอโอนตั้ง… 
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ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง
ชลประทานจากข้างที่นานายจวง  เผือดผุด ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่
ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที ่
คสล.ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท     
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ 2561 -2564) เทศบาลต าบลนาคู  
ล าดับที่ 20  หน้า  39 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้โอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานจากข้าง  

ที่นานายจวง  เผือดผุด ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
216.00 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง  6.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภค   
รายการที่ 1    7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11 บ้านนาคลองอ หมู่ที่ 7 
ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงที่นานายสมัย  รงัระรื่น  
หมู่ที่ 7  งบประมาณคงเหลือ 24,300 บาท ขอโอนลด  24,300 บาท 

รายการที่ 2    6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11  บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 
ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่นานายสงวน นิลค า 
หมู่ที่ 7  งบประมาณคงเหลือ  8,400 บาท ขอโอนลด  8,400 บาท 

รายการที่ 3    5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลอง
ชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 
7 ถึงประตูเปิด ปิดน้ าชลประทาน(ปากกระโถนน้อย) ช่วงผ่านที่ดิน นายกองสี 
ฤทธิ์ศรีบุญ หมู่ที่ 7  งบประมาณคงเหลือ  15,300 บาท  ขอโอนลด 15,300 
บาท   

//รายการที่ 3… 
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รายการที่ 3    ขอโอนลดงบประมาณ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง) ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณคงเหลือ 
7,200  บาท ขอโอนลด  7,000  บาท  คงเหลือหลังโอน  200  บาท 
รวม  4  รายการ เป็นเงิน 55,000  บาท 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  25. โครงการก่อสร้างรั้วหลังห้องพักเทศบาลต าบลนาคู     
รั้ว คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.70 เมตร จ านวน 17 ช่อง งบประมาณ 
55,000 บาท      ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 -2564 )
เทศบาลต าบลนาคู  ล าดับที่ 6 หน้า 87 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ  4  รายการ  
ประธานสภาเทศบาล รวม 55,000  บาทและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 25. โครงการก่อสร้างรั้วหลัง

ห้องพักเทศบาลต าบลนาคู  งบประมาณ 55,000 บาท   โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ระเบียบงาระที่ 6  6.2 ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี    
จึงขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี  ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก 
หมู่ 11    ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่คสล. ไม่น้อยกว่า 
298.00 ตารางเมตร งบประมาณ  181,000 บาท       อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี  
ประธานสภาเทศบาล 1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้าง   วัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก 

หมู่ 11 งบประมาณ 181,000 บาท    โปรดยกมือขึ้น 

//มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง  2) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายดอกดิน  สามสี 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถึงบ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7     ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 158.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 553.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 339,600 บาท      อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 วันที่ 27   เดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 2) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้าน นายดอกดิน  สามสี  

ถึงบ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7  งบประมาณ 339,600 บาท     โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง  3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู จากข้างที่นานายจวง  เผือดผุด ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร งบประมาณ 136,000 บาท      อนุมัติโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2561 วันที่ 27 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานจากข้างที่นา

นายจวง  เผือดผุด ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2  งบประมาณ 
136,000 บาท     โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง 4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาล   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6.30 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 6 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 278.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
198,700 บาท   
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2561 วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาล              

พ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 278.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  
198,700 บาท    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง 5) โครงการก่อสร้างรั้วหลังห้องพักเทศบาลต าบลนาคู      
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู รั้ว คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 1.70 เมตร จ านวน 17 ช่อง งบประมาณ 

55,000 บาท    อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561  วันที่ 27 เดือนกันยายน         
พ.ศ.2561 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 5) โครงการก่อสร้างรั้วหลังห้องพักเทศบาลต าบลนาคูงบประมาณ  55,000 

บาท   โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานตลอดแนว  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู จากบ้าน ผอ.ทองหล่อ  ปัตลา ผ่านบ้านคุณครูประเคลื่อน  เหล่านายอ  หมู่ที่ 6

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร   งบประมาณ 406,600 บาท 
โดยสภาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2560 วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560   เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จึงขออนุมัติสภากันเงินเบิกเหลื่อมปี 

นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม  สืบเนื่องมาจาก โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน  
ปลัดเทศบาล เบิกเหลื่อมปี โครงการที่ 6  โครงการที่ 7  เป็นงบประมาณตั้งแต่ปี 2560 ทาง

ทางสภาเราได้กันมาครั้งหนึ่งแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงิน  ถ้าเผื่อเราต้องการจะด าเนินการต่อ ต้องขออนุมัติสภาได้อีกหนึ่งปีครับ 
จึงขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีโครงการดังกล่าวครับ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานตลอดแนว

จากบ้าน ผอ.ทองหล่อ  ปัตลา ผ่านบ้านคุณครูประเคลื่อน  เหล่านายอ  หมู่ที่ 6  
งบประมาณ  406,600 บาท    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบคลอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เริ่มจากบ้านนายเลข  ไกรศูนย์  หมู่ที่ 7     ถนนคสลขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 190 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7 60.00 ตารางเมตร
งบประมาณ  456,000 บาท      โดยสภาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี ตามมติที่
ประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2560 วันที่ 11 เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2560  เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ จึงขออนุมัติสภากันเงิน
เบิกเหลื่อมปี 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเลียบคลองเริ่มจากบ้าน

นายเลข  ไกรศูนย์  หมู่ที่ 7   งบประมาณ  456,000 บาท      โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง         8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 9 งบประมาณ 494,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 205.00 เมตรหนา 0.15 

เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร  จากฝายน้ าล้นห้วย
ยาง หมู่ 9 (บ้านอาจารย์นวลศิริ  เพียรภายลุน) เลียบล าห้วยถึงสะพานห้วยยาง
(ทางหลวงแผ่นดิน 2291) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลนาคู
(พ.ศ. 2560 - 2562)เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 8 ล าดับที่ 10  เป็นโครงการที่
สภาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560และสภาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2560 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี    
ประธานสภาเทศบาล              8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 งบประมาณ 494,000 บาท 

(บ้านอาจารย์นวลศิริ  เพียรภายลุน) เลียบล าห้วยถึงสะพานห้วยยาง(ทางหลวง
แผ่นดิน 2291)    โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ครบทั้ง 2 เรื่อง ขอเชิญท่านวิภพ    
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิภพ  วรรณทอง  ผมขอเสนอ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรอง 2 ท่านคือ 
ประธานสภาเทศบาล  1. ท่านเจน  ท้าวสบาย  และ 2. ท่านทองฤทธิ์  ปัตนาสา 

ตามระเบียบปฏิบัติถ้าสมาชิกเสนอญัตติ ต้องมีสมาชิกรับรองเพ่ือเสนอที่ประชุม
ว่าให้บรรจุญัตติ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ท่านสมาชิกขอเพ่ิม ญัตติขออนุมัติใช้
เงินสะสม  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมที่ 6.3 เรื่องขอ
อนุมัติใช้เงินสะสม    โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัตใิห้บรรจุวาระประชุมที่ 6.3 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอเข้าระเบียบวาระประชุมที่ 6.3   เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านเลขา 

//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ตามท่ีท่านวิภพ  วรรณทอง  เสนอญัตติเพ่ิมระเบียบวาระประชุมที่  
ปลัดเทศบาล 6.3   เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสม  สมทบเงินโครงการแมชชิ่งฟัน  ผมใคร่ขอน า

เรียนที่ประชุมให้รับทราบ  สืบเนื่องมาจากทางสภาเทศบาล ได้มีมติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือสมทบเงินที่ทางรัฐบาล ให้ทางท้องถิ่นสมทบเงินโครงการแมชชิ่งฟัน  
ซึ่งเป็นเงินของกรมครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่ง ท่านสมาชิกท่านคงคงจะจ าได้ว่า ที่
สภาอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม มีทั้งหมด  6  โครงการ เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีโครงการที่อยู่นอกเขตเทศบาล 4 โครงการและอยู่ในเขต
เทศบาล 2 โครงการ ซึ่งเงินกรมจะจ่ายให้หนึ่งล้านห้าแสนบาท เทศบาลหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาท รวมประมาณสามล้าน ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้ ณ  ปัจจุบันเรามี
การเบิกจ่ายเพียงโครงการเดียว คือโครงการที่นานายอุดลเดช หมู่ที่ 2  อีก
โครงการหนึ่งคือโครงการถนนเลียบคลองชลประทานข้างเสรีฟาร์ม ผู้รับจ้างได้
ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าของเทศบาลจะเบิกจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ ในส่วน
ของเงินสมทบจังหวัดจะโอนให้เราจ่าย อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเมื่อเช้าผมได้โทร
ประสานกับการเงินของท้องถิ่นที่รับผิดชอบแมชชิ่งฟัน  ก็ได้ค าตอบว่าทาง
จังหวัดได้กันเงินส่วนนี้ไว้แล้ว ที่จะเกี่ยวข้องกับทางสภาเทศบาลของเราก็คือเงิน
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 5 โครงการ โครงการที่มีปัญหาปัจจุบันนี้คือว่า 
โครงการทั้ง 4 โครงการนั้นอยู่นอกเขตเทศบาล ทางสภาเทศบาลก็มีมติให้โอน
มาในเขตเทศบาลแล้ว ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายยังไม่พิจารณาในส่วนนี้ ว่าจะ
อนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่นั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการประสานกับจังหัดก็ยังไม่ได้
รับค าตอบที่ชัดเจน ทางคณะผู้บริหารเป็นห่วงว่าถ้าทางจังหวัดอนุมัติให้
ด าเนินการก่อสร้างโครงการที่ย้ายเข้ามา เราก็มีความจ าเป็นต้องขอให้สภา
พิจารณาในวันนี้มีทั้งหมด 5 โครงการ รายละเอียดอยู่ในมือท่าน เอกสาร
ประกอบการพิจารณาใช้เงินสะสม เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลนาคู  สมัยวิสามัย  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  วันที่  27  กันยายน  2561  มีทั้งหมด 5 โครงการ จึงขอ
น าเรียนความเป็นมาให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูทุกท่านได้รับทราบ 
ขอขอบคุณท่านประธานครับ  

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอให้ท่านผู้บริหารเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นข้อๆ เชิญท่านรองนายก 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประภาส  วรรณทอง ขออนมุัติใช้เงินสะสม ตามแบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน –  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู กรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โครงการที่ 1  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายโนนข่า – บ่อแก้ว 
ช่วงบ้านนายสะอาด  สุล านาจ ถึงท่ีดินนายบุญโฮม  รังระรื่น  หมู่ที่ 1   กว้าง  
5 เมตรยาว 165 เมตรหนา 0.15 เมตร  เป็นจ านวนเงิน 245,500  บาท 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอให้สมาชิกอนุมัติในโครงการ 1  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสาย 
ประธานสภาเทศบาล โนนข่า – บ่อแก้ว ช่วงบ้านนายสะอาด  สุล านาจ ถึงท่ีดินนายบุญโฮม  รังระรื่น  

หมู่ที่ 1     กว้าง 5 เมตรยาว 165 เมตรหนา 0.15 เมตร  เป็นจ านวนเงิน 
245,500  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัตโิปรดยกมือด้วย  

//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   อนุมัตใิช้เงินสะสม   จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่  2  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังสายทางไปบ่อขยะ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เทศบาลต าบลนาคู ช่วงที่ดินนายสวัสดิ์  กุลภู  หมู่ที่ 6 กวา้ง 5 เมตรยาว 165 

เมตรหนา 0.15 เมตร  งบประมาณ  245,500  บาท  
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการ 2  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังสายทางไปบ่อขยะ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 245,500  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสม

โปรดยกมือด้วย  
มติที่ประชุม   อนุมัตใิช้เงินสะสม    จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่  3  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยาง  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ช่วงหน้าบ้านอาจารย์นวลศิริ  เพียรภายลุน ถึงท่ีดินนางพรรณี  สุล านาจ หมู่ที่ 9 

กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร  จ านวนเงิน 246,500  บาท   
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการ 3  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายฝายน้ าล้นห้วยยาง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 246,500  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสม

โปรดยกมือด้วย  
มติที่ประชุม   อนุมัตใิช้เงินสะสม    จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่  4  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังข้างเทศบาลต าบลนาคู 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ช่วง ข้างที่นานายกฤติเดช  ละราค ีถึงที่ดินนางอ่อน  รังกลิ่น หมู่ที่ 11   กว้าง 

4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร   จ านวนเงิน 246,500  บาท   
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการ 4  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังข้างเทศบาลต าบลนาคู 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 246,500  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสม

โปรดยกมือด้วย  
//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   อนุมัตใิช้เงินสะสม    จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่  5  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเรียบคลองชลประทาน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ช่วงข้างเสรีฟาร์ม (ที่ดินนายวิสุทธิ์  อินทะ)  หมู่ที่ 7   กว้าง 4 เมตร ยาว 205 

เมตรหนา 0.15 เมตร   จ านวนเงิน 246,500  บาท   
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการ 5  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังเรียบคลองชลประทาน 
ประธานสภาเทศบาล ช่วงข้างเสรีฟาร์ม  งบประมาณ 246,500  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติ

ให้ใช้เงินสะสมโปรดยกมือด้วย  
มติที่ประชุม   อนุมัตใิช้เงินสะสม    จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  วาระการอนุมัติใช้เงินสะสมก็เสร็จสิ้น  ขอเชิญท่านวิภพ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิภพ  วรรณทอง ขอเสนอญัตติ เพิ่มระเบียบวาระการประชุม 6.4  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แบบรายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลนาคู 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรองและผู้รับรองคือ 1.ท่านสุมาตร  ละราคี   
ประธานสภาเทศบาล และ 2. ท่านธีระศักดิ์  รังหอม  ตามท่ีท่านวิภพเสนอญัตติ เพ่ิมระเบียบวาระการ

ประชุม ท่านสมาชิกเห็นสมควร ให้บรรจุระเบียบวาระ 6.4  เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัตใิห้บรรจุระเบียบวาระ ที่ 6.4     จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระ 6.4  เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคาร  
ประธานสภาเทศบาล ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  ขอเชิญ

ท่านรองนายก 
//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งานฝ้าเพดานชายคารอบนอก,หลังคา,เชิงชาย,  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู พัดลมติดผนัง  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลนาคู  ล าดับที่ 1 งานฟ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานยิบซั่มฉาบเรียบ
โครงเคร่าทีบาร์ หนา 9  มิลลิเมตร  จ านวน 62.50  ตารางเมตร รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน 17,187.50  บาท  รวมค่า Fector  F = -1.3050  รวมเป็น 
22,429.69  บาท    งานฟ้าเพดานที่ขอเปลี่ยนแปลง  ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด
ฉาบเรียบโครงเคร่าทีบาร์ 62.50  ตารางเมตร รวมค่าวัสดุและแรงงาน 
19,687.50  บาท  รวมค่า Fector  F = -1.3074  รวมเป็น 25,739.44  
บาท       ล าดับที่  2  งานหลังคา เดิม หลังคาเมทัลชีทลอนสเปน(พร้อม
อุปกรณ์)  224  ตารางเมตร รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน  56,000  บาท  
รวมค่า Fector  F = -1.3050  รวมเป็น 73,080  บาท   หลังคาที่ขอ
เปลี่ยนแปลง หลังคาเมทัลชีทลอนตรง เคลือบอลูซิ้งค์(พร้อมอุปกรณ์)  224  
ตารางเมตร รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน  47,040  บาท  รวมค่า Fector  
F = -1.3074  รวมเป็น 61,500.10  บาท        ล าดับที่  3  งานเชิงชาย 
เดิม ปิดลอนเชิงชายไม้เทียม 1”x8”  จ านวน  83  เมตร  รวมค่าวัสดุและ
แรงงาน 5,810  บาท  รวมค่า Fector  F = -1.3050  รวมเป็น 7,582.05  
บาท      ขอเปลี่ยนแปลง ปิดลอนเชิงชายไม้เทียม 1”x8”  หนา  9 มม.จ านวน  
63  เมตร  รวมค่าวัสดุและแรงงาน  10,080  บาท  รวมค่า Fector  F = -
1.3072  รวมเป็น  13,178.59  บาท     ล าดับที่  4   พัดลม เดิม  พัดลม
ติดเพดาน ขนาด  16”  จ านวน  10  ตวั  รวมค่าวัสดุและแรงงาน 12,000  
บาท  รวมค่า Fector  F = -1.3050  รวมเป็น  15,660  บาท      พัดลมที่
ขอเปลี่ยนแปลง พัดลมติดผนัง  จ านวน  10  ตัว  รวมค่าวสัดุและแรงงาน 
14,500  บาท  รวมค่า Fector  F = -1.3072  รวมเป็น  18,957.30  
บาท     รวมราคาเดิม     118,751.74  บาท   ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง   
119,375.43   บาท 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบรายการ 
ปลัดเทศบาล ตามเอกสารประกอบเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิต รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงมี 4  รายการ  รายละเอียดตามที่ท่าน
รองประภาสน าเสนอ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม ขออนุญาตน า
เรียนเพ่ิมเติม ในส่วนที่ 1 ฝ้าเพดานยิบซั่ม รอบนอกอาคาร  ในส่วนที่ 2  งาน
หลังคาลอนสเปน  เปลี่ยนมาเป็น เมทัลชีทลอนตรง เคลือบอลูซิ้งค์  และ ในส่วน
ที่ 3  เชิงชาย เดิมนั้น เป็นแผ่นเดียวผมก็มองว่าถ้าปิดแผ่นเดียวแล้วมันจะดูไม่
สวย เลยให้ช่างน ามาเพ่ิมอีกหนึ่งแผ่นจะได้ดูสวยขึ้น  ส่วนที่  4  ก็คือพัดลม
เพดาน ผมก็มองว่าถ้าเราติดที่ผ้าเพดาน ที่โครงเคร่ามันจะไม่หมั่นคงถาวร ผม
เลยเปลี่ยนเป็นพัดลมติดผนัง ติดที่เสา ท าให้ราคาเปลี่ยนแปลง คุณภาพก็จะดีขึ้น 
ซึ่งรวมราคาท้ัง 4 รายการแล้ว  รวมเดิม  118,751.74  บาท  ราคาที่ขอ
เปลี่ยนแปลง  119,375.43  บาท เงนิที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายเพ่ิมอยู่ที่  623.69  
บาท  ท าให้ราคาไม่เสียหาย จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติครับ 

//นางทักษิณ.. 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล แบบรายการการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ถ้าไม่มีจะขอมติ ท่าน

สมาชิกเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงแบบรายการ  โปรดยกมือด้วย 
มติที่ประชุม อนุมัตเิปลี่ยนแปลงแบบรายการการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       

จ านวน 10 เสียง  
1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีเรื่องปรึกษาหารืออยู่ 2 เรื่องคือ เมื่อเช้ามีแม่ค้าตลาดนัดวันเสาร์ วันอาทิตย์ 
ประธานสภาเทศบาล ฝากหนังสือถึงท่านนายก เรื่องร้านค้าที่ย้ายจากฝั่งโรงเรียนมาข้างวัด เขาอยาก

สอบถามว่าทางเทศบาลและกองสาธารณสุขจะด าเนินการอย่างไร จะให้ขายหรื
อมไม่เลยอยากน าเรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหารว่าจะแก้ปัญหาอย่างไง 
เพราะว่าถ้าตั้งอยู่ตรงนั้น เจ้าอาวาสก็บอกว่าไม่สวยก าแพงท่านเพ่ิงสร้างเสร็จ 
อยากโชว์ก าแพงแต่มีสิ่งบดบัง เลยอยากปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร   

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอน าเรียนชี้แจงในส่วนหนึ่งกลุ่มตลาดก็ได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
ปลัดเทศบาล เดมิมีร้านค้าที่ทางเทศบาลต าบลนาคู อนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

ขายบริเวณหน้าโรงเรียนด้านข้างๆ ประมาณ 5-6 ราย ต่อมาเทศบาลโดยสภาได้
อนุมัติก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณพร้อมรางระบายน้ า  ช่วงที่ก าลังก่อสร้างทาง
เทศบาลได้ท าหนังสือแจ้งทางแม่ค้าออกจากตรงนั้น คุยกันครั้งแรกว่าให้เอาไป
วางที่บริเวณข้างอาคารตลาดสด บังเอิญว่าย้ายไปแล้ว กลุ่มพ่อค้าตลาดนัดมี
ปัญหาเพราะว่าทับที่เขาขายวันเสาร์ ทางพ่อค้ามาหาผมกับท่านนายกและ ผอ.
กองสาธารณสุข มาคุยกันเกือบ 20 ราย ก็ตกลงกันไม่ได้คนที่ขายตลาดนัดเดิมก็
ไม่ให้ จะมีปัญหาเวลาวันเสาร์ไม่มีที่ คนที่ขายของอยู่ก็มีปัญหาก็เลยไปวางที่หน้า
วัดก่อนในเบื้องต้น ผมได้รับหนังสือจากทางโรงเรียนบ้านนาคูเช่นกันว่า มีความ
จ าเป็นในอนาคตเก่ียวกับชีวิตของลูกหลาน ทางโรงเรียนได้เชิญทางเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 มาร่วมประชุมด้วยและคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาคูพร้อมผู้ปกครอง  ได้มีการประชุมกันมีมติว่าไม่ให้
ขาย ให้ย้ายออกเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทางแม่ค้าก็ไม่ยอม  ก็เรียก
ผู้ประกอบการมาก็ยังไม่ยุติ ผมเลยหารือท่านนายกว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลคนละ
อย่างกันต่างคนต่างพูด ผมเลยท าหนังสือขอรายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนกับ
ทางโรงเรียนบ้านนาคู  โดยทางเทศบาลจะเชิญทุกฝ่ายมาประชุมในวันที่  1  
ตุลาคม  2561  มีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ชมรมผู้ปกครอง  ตัวแทนผู้
เดือดร้อน ตัวแทนตลาดนัดผู้ขาย กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาคูส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าท้องที่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือหาทางออก
ร่วมกัน เป็นวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม  ผมขออนุญาตแจ้งที่ประชุมล่วงหน้า 

//มาพิจารณา... 
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มาพิจารณาร่วมกัน ผมว่าต้องมีทางออกถ้าเราต่างคนต่างคุยไม่มีวันจบครับ ถ้า
คุยกันหลายฝ่ายต่างลดหย่อนให้กันก็น่าจะดีขึ้น เทศบาลเราก็มีทางออกครับ ถ้า
กลัวเด็กเกิดอุบัติเหตุเราก็ท าเป็นทางเดินส าหรับเด็กให้ ท าเป็นช่องเป็นราวและ
กันผู้ขาย หลังคามันใหญ่หรือเล็กมั๊ย จะท าความสะอาดมั๊ยซึ่งต้องท าความ
สะอาดถ้าไม่ท าความสะอาดผมก็ไม่อนุญาต ต้องหาทางออกร่วมกัน นี่คือที่ไป
ที่มาขอน าเรียนชี้แจงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมขอเรียนฝ่ายบริหารว่าตามระเบียบของเทศบาลหรือเทศบัญญัติของเรา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โรงเรียนหรือระเบียบโรงเรียนว่าบริเวณหน้าโรงเรียนต้องมีร้านค้ามั๊ยหรืออย่างไร 

ต้องไปดูตรงนั้นด้วย ระเบียบมันต้องมี แม่ค้าก็อยากได้ผลประโยชน์ ต้องไป
ศึกษาระเบียบตรงนี้ว่ามันขัดมั๊ย เดี๋ยวถ้าเทศบาลเราให้ค้าให้ขายเขาจะว่า
เทศบาลต าบลนาคูไม่เข้าใจระเบียบหรือไง ต้องไปดูตรงนั้นไม่ทราบว่าทาง ผอ.
โรงเรียนเขาว่ายังไง ในระเบียบเขาว่ายังไง ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
อยากให้ศึกษาตรงนี้ครับ และอีกเรื่องหนึ่งผมมีเรื่องที่จะหารือสภาแห่งนี้ มีอยู่
ประมาณสองเรื่อง เรื่องที่ หนึ่งการเริ่มงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในเทศบาลของ
เรามีการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะถนนคอนกรีตหรืออะไรทุกอย่างครับ  
อาคารสถานที่อยากเรียนสภาแห่งนี้ว่าเมื่อมีการเริ่มลงงานตัวไหนก็ตาม ฝ่าย
บริหารแจ้งให้สมาชิกทราบได้หรือไม่ เขาจะเริ่มงานเมื่อไหร่ คนนี้จะเริ่มงานวันนี้
หรืออเขียนเป็นโปรแกรมได้มั๊ยเป็นตารางพวกผมจะได้เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล
ช่วย ผมสังเกตุคนควบคุมดูแลงานเทศบาลของเราผู้มีอ านาจมีหน้าที่ รู้สึกว่าหู
หนวกตาบอดบางครั้งหรือโดยอะไรก็ไม่ทราบ พูดไม่เป็นเป็นง่อยเป็นเปี้ยพูดไม่
ออก  แล้วก็เวลาการท างานของผู้รับเหมาอยากให้ ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ แต่มันเสียหายแก่ทางเทศบาล อย่างเช่นท่อประปา มันแตกมัน
เสียหาย สุดท้ายผู้รับเหมาบอกว่าให้เทศบาลซ่อม เราไม่ได้ท าเสียหายครับ  ง่าย
เกินไปอันนี้คือข้อที่ 1  ข้อที่ 2 สมมุติว่าคนที่ตรวจรับงานทุกอย่างต้องเป็น
เจ้าหน้าที่พนักงานของเทศบาล ลูกจ้างประจ าหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการ  คนอ่ืน
มาร่วมตรวจรับงานได้ไหมตัวแทนประชาชน หรือผิดระเบียบ   ข้อ 3 การ
ท างานของเจ้าหน้าที่พนักงานของเรา ไม่ว่าลูกจ้างอะไรทุกอย่าง  รู้สึกว่าเรา
บางครั้งช่วงบ่ายๆ แล้วงานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสียครับ ผมตั้งข้อสังเกต
นะครับไม่ทราบว่าผู้บริหารเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรืออย่างไรหรือพูดไม่ได้  การ
ท างานของเจ้าหน้าที่ของเราท างานกันอย่างไร  เพราะเราเคยพูดกันมาครั้งหนึ่ง
แล้วไม่ทราบว่าท่านจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านสุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ผมทา้วความตอนที่สร้างหน้าโรงเรียน  ผมคนหนึ่งที่พูดก่อนปัญหาจะเกิด  
สมาชิกสภาทศบาล เขต 2 ผมก็ถามท่านนายกว่าจะท าอย่างไรตรงจุดนั้น  ท่านนายกตอบว่าที่จอดรถ ท่าน

จ าได้ไหมครับประมาณ 2-3 ปี  บัดนี้มีมติครั้งที่ 2 เรามีมติที่นี่ ว่าถ้าเราสร้าง 
//ลานคอนกรีต... 
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ลานคอนกรีตเสร็จแล้วจะย้ายออก นายกรับปากแล้วท าไมมาประชุมกันอีก  ใน
เมื่อสภาเราลงมติให้ย้ายออกแล้ว พวกเรามีมติให้ออกแล้วครับท าไมจึงยุ่งยากจัง  
เราออกกฎหมายก็ได้นะครับ เทศบัญญัติหมายถึงกฎหมายของเรา  ของเทศบาล
เราเป็นคนออก เราประชุมกันใหม่ท าไม เป็นการบริหารเทศบาลของเรา       
เราประชุมแค่นี้ก็จบแล้วครับ ผมแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือคณะผู้บริหารตอบเป็นข้อ ๆ นะคะเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตประธานสภาตอบค าถามอ่ืน ๆ ไม่ใช่กระทู้ถาม 
ปลัดเทศบาล ประเด็นแรกที่อาจารย์นรินทร์ถามในเรื่องอ่ืน ๆ  เรื่องการเริ่มงานของผู้รับจ้าง 

อยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้แจ้งทางสมาชิกสภาเทศบาลถึงวันเริ่มท างาน จะ
ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบอาจจะได้ตรวจดูด้วยกัน  ใคร่ขออนุญาตพ่ี
ประสิทธิ์ถ้าเผื่อมีหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้าง อยากจะขอส าเนาแจ้งให้ทางสมาชิก
ด้วย มอบให้กองช่างขอให้ด าเนินการในส่วนนี้ ท่านอาจารย์นรินทร์ก็พูดหลาย
ครั้ง อันนี้ต้องขอประธานอภัยด้วย 
ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการตรวจรับงานและผู้คุมงาน  เอาผู้คุมงานก่อนใน
ปัจจุบันนี้ผมในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานทั้งหมดผมยอมรับว่าในส่วน
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง งานหนักแต่คนน้อย   ซึ่งในกรอบอัตราก าลังเราจะมี
หัวหน้าฝ่ายพ่ีประสิทธิ์ก็เป็น ผอ.กอง ที่จริงแล้วกองช่างต้องเรามีพนักงานอย่าง
น้อย 4 ถึง 5 คน ปัจจุบันนี้มี 2 ท่าน มีทั้ง ผอ.ต้องท าหน้าที่ทุกเรื่องทุกอย่าง   
มีสุกิจ เป็นนายช่าง มีวีรพล เป็นหน้าที่ผู้ช่วยช่าง  ปัญหาบุคลากรมีน้อยการ
ท างานก็จะล าบากอยู่ส่วนหนึ่ง  บังเอิญว่าหัวหน้าฝ่ายที่ทางเทศบาลมีต าแหน่ง
ว่าง เทศบาลประกาศรับหัวหน้าฝ่ายบริหาร  สายงานบริหาร  ไม่มีท่านใด
โอนย้ายมา ทีแรกก็มีอยู่พอเอาเข้าจริงๆ ก็ไม่มา  ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 
ถ้าท่านมีลูกหลานที่จบวิศวที่ท างานอยู่ท้องถิ่น  ที่จริงอยากได้วิศวเพราะว่า
กฎหมายระเบียบบริหารงานพัสดุ ปี 60  การท าแบบต่างๆ ต้องจบวิศวถึงเซ็น
แบบได้ ทีนี้งานเราติดขัดหมดครับ อย่างกรณฝีายน้ าล้นขาด ที่นาผู้ใหญ่สมจัน 
ผมออกไปดูด้วยตัวเอง ผ่านไป 1 เดือน ยังไม่เสร็จเราไม่ท าก็ไม่ได้เพราะเป็น
พ้ืนที่ของเรา  จริงๆเป็นของ อบต. แต่ อบต.ไม่ท า ท านอกเขตก็ไม่ได้ อ าเภอก็
เร่งมา ผมให้ช่างโกนเขียนแบบ ผมก็บอกว่าท าอย่างนี้น่ะมันถึงจะอยู่ เพราะผมมี
ประสบการณ์อยู่ พอเขียนไปรับรองแบบไม่ได้ เพราะต้องใช้วิศวกร อ าเภอก็รอ
หนังสือ  เร่งให้ช่างโกนท าให้เสร็จ เพ่ือไม่ให้พ่ีน้องได้รับผลกระทบ อ าเภอก็เร่งให้
ท ามาๆ มันกไ็ปไม่ได้ผมกเ็ลยโทรหาช่างโอ ช่วยเขียนแบบให้ โอที่ย้ายไปเดี๋ยวนี้
อยู่บุรีรัมย์ย้ายมาจากเสิงสาง  ให้โกนเขียนให้โอรับรองหน่อย   โอก็บอกว่าไม่
เป็นไร เราอยู่ด้วยกันผมจะรับรองให้  ให้ช่วงนี้งานเราเยอะ ช่างโกนก็เขียนก็ยัง
ไม่เสร็จ อ าเภอก็เร่ง นี่คือปัญหา อุปสรรคช่างเราน้อย ก็พยายามท าในส่วนนี้ 
ถามว่าช่างคุมงานต้องอยู่หน้างานประจ า ถ้าอยู่หน้างานประจ าตลอด 24ชั่วโมง 
ไปไม่ได้ครับตลอดที่คุมงาน อย่างที่อาจารย์นรินทร์สอบถาม ต้องอยู่นั่งเฝ้า  

//เป็นไปไม่ได.้.. 
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เป็นไปไม่ได้  แต่ผมเชื่อว่าถ้าว่าผู้รับจ้างคนใดก็แล้วแต่มีความซื่อสัตย์สุจริตท า
ตามแบบผมว่าไม่มีปัญหา แต่มีน้อยครับ ช่วงอยู่ก็โอเค ลับหลังกก็เทปั๊บ จะเป็น
อย่างงั้น แต่อย่างไรเสียก็พยายามท าให้ดีที่สุด ยอมรับว่าช่วงนี้คนน้อย หากท่าน
ใดมบีุตรหลานหรือญาติพ่ีน้องที่จะโอนย้ายมาเทศบาลต าบลนาคู คุยกัยท่าน
นายกแล้วยิ่งดีครับ ถ้าจบวิศวกรยิ่งรับเลย  จะได้ง่ายในการเขียนแบบและ
รับรองแบบต่างๆ  ซึ่งปัจจุบันนี้ ถ้าเป็นถนนคอนกรีตของท้องถิ่นเราจะใช้
มาตรฐานของกรมส่งเสริม ก็เลยไม่ต้องใช้วิศวกรรับรองแบบ เราใช้มาตรฐานนั้น
เลย  ถ้าเผื่อเรามาท าเองนอกเหนือถนน คสล. ล าบากครับเพราะต้องใช้วิศวกร
สามัญที่มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้นมารับรอง ถึงแม้กระทั่งผู้รับจ้างจะต้องมี
ใบรับรองวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน ระเบียบเขียนไว้อย่างงั้น แต่ก่อนไม่มี ระเบียบ
พัสดุ ปี 60 เราต้องมีตามนั้น  นี่คือประเด็นแรก ค่อย ๆ ท าไปนะครับ  
ประเด็นที่ 2 ..เรื่องการตรวจรับงานจ้าง  ที่ทางอาจารย์นรินทร์สอบถาม..จะมี
ประชาคมบางภาคให้กรรมการตรวจรับ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่อีก 3 ท่าน พอ
ระเบียบนี้ออกมาก็มีปัญหา เขายกเลิกใช้ครับ ในกรณีนี้จะใช้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้ 
แต่ปัญหาก็จะตามมา เวลาจะให้พ่ีน้องประชาชนเข้ามาก็มีปัญหา คนที่มีปัญหา
คือมีพ่ีน้องประชาชน   มันมีเคสครับเรื่องเล่าสู่กันฟัง มีที่คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง ทีป่ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถูกด าเนินคดี เพราะคณะกรรมการตรวจรับ
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะได้รับ
การแต่งตั้งจากท่านนายก ต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   
เข้ามาแล้วเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เวลาเป็นเรื่องมาต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่รับเงิน 
500  ไมคุ่้ม โดนจ าคุกมาแล้วตรวจรับงานนี้แหละ เขาฟ้องร้องกันตรวจรับงาน
ไม่ถูกแบบ โดนจ าคุกครับ ทางกรมก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปไม่บังคับแล้ว ชาวบ้าน
ที่เดือดร้อน ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการไม่เอาประชาคมเข้าร่วม หรือท้องถิน่ไหน
ก็แล้วแต่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องมีหรือไม่มี มีก็ได้ก็เลยได้ตัดออกครับท่าน  เลยตัด
ประเด็นนี้ออกไป ก็เอาเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างนี้  ถ้าเผื่อมีการถามต่อไปว่า ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตรวจรับ
งานต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถ จะต้องรู้ในแบบแปลนนั้นๆ  ถ้าเผื่อว่างาน
ไหนก็แล้วแต ่ถ้าเผื่อเรามีการจัดซื้อจัดจ้างเราไม่มีความรู้ เราสามารถท าหนังสือ
ขอความร่วมมือจากหน่วยราชการอ่ืน ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาดูเข้ามา
ตรวจรับงานนั้นได้ เช่นกรณี นอกเหนือจากงาน คสล. ก็คงไม่มีปัญหาเพราะ
ตรวจความกว้างความยาว ความหนา ถ้าเป็นครุภัณฑ์อีกประเภทอ่ืน ครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ครุภัณฑร์ถยนต์  เราไม่มีความรู้ความสามารถ  นายกเทศมนตรี
สามารถท าหนังสือร้องขอหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
นั้นมาเป็นกรรมการตรวจรับงานได้ และมีอยู่หลายประเด็นหลายเรื่อง  ค าตอบ
คือไม่เฉพาะของพนักงานเท่านั้น แล้วแตเ่คสๆนั้น ในการจัดซื้อจัดจาก อันนี้
ประเด็นข้อแรกนะครับ     ประเด็นที่สองในส่วนของท่อน้ าประปาแตก ผู้รับจ้าง
ไม่ชดใช้ค่าเสียหาย จริงๆที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ ผมได้คุยกับท่านที่รับผิดชอบของ
ทางประปาแล้ว ผู้รับจ้างท าท่อประปาแตกผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ  จะให้ทาง 
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เทศบาลรับผิดชอบไม่ได้ ต้องรับผิดชอบค่าท่อค่าแรงอะไรต่างๆ อันนี้ก็ขอแจ้ง
ทางผ่านท่าน ผอ.วิชัย บอกลูกน้องว่าถ้าผู้รับจ้างท าแตกอย่าไปซ่อมให้ เราเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างผิด ผดิทางอาญาด้วยถ้าเรามีการเรียกร้องหรืออะไรเข้า
ไป เราจะเห็นว่าถา้สังเกตเสาไฟฟ้าเสาลายทางหลวง ที่ก้ันอะไรต่างๆ ถ้าเกิดรถ
เราไปชนเป็นเรื่องนะครับ ยกเว้นว่าจับไม่ได้ ต่อไปก็คงจะฝากท่าน ผอ.วิชัย ส่วน
ใหญ่กเ็ป็นประปา    ต่อมาประเด็นเรื่องของลูกจ้างหรือพนักงาน ที่ท่านอาจารย์
ได้น าเรียน ที่ประชุมเรื่องการท างาน ก็หลายครั้งผมก็ยงัปวดหัว ร้อยพ่อพันแม่
มาอยู่ด้วยกัน บางคนผมใช้งานนี้คือท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี บางคนก็ต้องนั่ง
เฝ้าและดูถึงจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ในบางครั้งถ้าผมไม่มีเวลา งานผมก็เยอะ 
อย่างกรณีก่อสร้างบ้านผู้พิการ ผมต้องไปนั่งเฝ้าตลอด ถ้าไปผมสังเกตก็จะเถียง
กันอยู่นั้นแหละครับ เราก็ต้องไปนั่งเฝ้าบางครั้งงานก็ต้องไปเซ็นที่หน้างาน งาน
มันเยอะผมกป็วดหัวอยู่เช่นเดียวกัน ก็จะบอกจะค่อยๆ สอนไปและชมเชยเขาไป 
ท่านก็จะสังเกตุว่า คนไหนท าก็คนเดิมนั้นแหละครับ คนไหนไม่ท าก็คนเดิมนั้นละ
ไม่ท า แต่เวลาผมประเมินคะแนนต่ าแน่นอน  เวลาสิ้นปีผมประเมินอยู่แล้ว ผมรู้
ใครท าไม่ท า ก็ไปตามนั้น แต่ยังไงเสียผมก็พยายามคุยกับท่าน ผอ. แต่ละกอง  
ให้ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง และขออนุญาตน าเรียนประเด็นนี้ครับ    
ในเรื่องของการท างาน มาสายบ้างกลับก่อนเวลาบ้าง นี้เป็นเรื่องท่ีเราต้องแก้ไข 
พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดในประเด็นนี้นะครับ     ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการ 
จ าหน่ายของในทีส่าธารณะ ประเด็นจะรวบรวมตอบปัญหากับท่านสุริยนต์      
ที่สอบถามที่ประชุมเมื่อกี้นี ้ ประเด็นนี้เป็นอย่างนี้ ท่านอาจารย์นรินทร์ ถามว่า
ทางโรงเรียนมีระเบียบไหม ว่าถ้าโรงเรียนจะต้องมีหรือไม่มี อันนี้ขออนุญาตตอบ
ว่าผมไม่ทราบ แต่ผมจะขออนุญาตตอบระเบียบ กฎหมายของทางเทศบาล 
นายกเทศมนตรีจะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็มีหลายเรื่อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี 2535  เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นท้ังหมด หรือตลอดจนพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปี 2560 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมปี 35  ยกเลิกท้ัง
ฉบับมาออกใหม่  ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ถาม
ต่อไปว่าอ านาจของโรงเรียนมีไหม ผมว่าไม่มีครับในความคิดส่วนตัว เพราะ
อ านาจตามกฎหมายถ้าพ้ืนที่ใครก็ต้องเป็นอ านาจของคนนั้น ผมเชื่อว่าทาง
โรงเรียนมีอ านาจบริเวณรั้วโรงเรียน ทีนีอ้ านาจของเทศบาลคืออ านาจในเทศบาล
ต้องท าในเขตเทศบาล ที่อยู่ในพ้ืนทีข่องเทศบาลทั้งหมด บังเอิญว่าพ้ืนที่ที่ขัดแย้ง
กันทางเทศบาลได้อนุญาต  เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือ
นายกเทศมนตรีอนุญาตให้เขาจ าหน่วยบริเวณนั้นได้ เขาก็ขายไป แต่ผมยังเชื่อว่า
เป็นอ านาจของผู้บริหารอยู่ครับเพราะเป็นพื้นที่ของเทศบาล ที่สาธารณะเรา
อนุญาตไป แต่ปัญหาเกิดข้ึนคืออย่างนี้ครับ มันก็อยู่ทีค่วามเหมาะสมเราต้องใช้
หลักดุลพินิจ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ มันมคีวามเหมาะสมหรือไม่
ประการใด นี้คือเปิดช่องแล้ว อันนี้คือที่ไปที่มาจึงขอเรียนว่าเราต้องประชุมกัน
นะครบั แต่ผมเชื่อว่าโรงเรียนยังไงก็ไม่มี เพราะอยู่นอกเขตโรงเรียน แต่ถ้าเผื่อ 
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เทศบาลไปขายในเขตโรงเรียนอันนี้โอเคครับ แต่ทั้งนีผู้้บริหารต้องใช้ดุลพินิจว่ามี
ความเหมาะสมแค่ไหนอย่างไร แล้วประชาชนเป็นยังไง ได้รับความเดือนร้อนไหม 
อนุญาตและมีความสวยงามม๊ัย มีทางออกยังไง อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของผู้บริหาร
คือเจ้าพนักงานท้องถิ่น     ทีนี้ประเด็นที่ท่านสุริยนต์ สอบถามเรื่องคราวประชุม
ครั้งก่อนไม่มีมติที่ประชุมนะครับ เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบ  ท่านดูรายงานการ
ประชุมก็ได้  ที่ท่านนายกรับปากว่าไม่ให้ขาย ไม่ใช่มติถ้าเป็นมติต้องปฏิบัติตาม 
อันนี้เป็นทีท่่านนายกตอบค าถามท่ีประชุมเฉยๆ  ถามต่อไปว่าถ้าเทศบาลจะ
ไม่ให้ขายท่านสมาชิกสภาเถียงได้ไหม  ได้ครับท่านต้องเสนอญัตติมา ญัตติเรื่อง
การออกเทศบัญญัติเรื่องนี้  โดยมีท่านสมาชิกสภารับรอง 2 ท่านและก็เข้าไปสู่
เรื่องของการออกเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องอะไรต่างๆ ท่านก็สามารถเสนอได้ตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  ท่านก็สามารถ
ท าได ้ถ้าเผื่อท่านสมาชิกเสนอญัตติเทศบัญญัติ  พ.ศ.... ท่านก็มีสมาชิกสภา
รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน แล้วผมกับท่านก็ท าร่าง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องด าเนินตาม
กฎหมาย ท่านประธานสภาก็เข้าสู่วาระการประชุม  ก็คุยกันตั้งแต่วาระที่ 1  
วาระท่ี 2  วาระท่ี 3  ถึงข้ันมติเหมือนกันกับเราออกเทศบัญญัติว่าด้วยการ
จ าหน่ายหรือขายของในพ้ืนที่สาธารณะก็สามารถท าได้  ถ้าเป็นนายกเทศมนตรี
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองสามารถท าได้เลย ก็ขออนุญาตน าเรียนระเบียบข้อ
กฎหมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบร่วมกันครับ 

ทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่มีหลายประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกัน  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ประเด็นที่เรื่องพนักงานกระผมต้องขอปกป้องและชื่นชมหลายๆ คนที่เสียสละ

เวลามากมายหลายเหตุการณ์ที่ต้องท างานนอกเวลา ซึ่งปกติแล้วต้องมีโอทีให้เขา 
หลายคนก็บอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรอันนี้คือชื่นชมหลายท่าน โดยเฉพาะเคสเมื่อคืน
นี้นะครับ ท าการเปลี่ยนท่อน้ าดิบจากบ่อน้ าใสขึ้นไปกรองที่กรองน้ าเพ่ือที่จะลง
มาบ่อพัก และก็จ าหน่ายให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ าซึ่งปิดน้ าไว้ตั้งแต่ช่วงเช้า ใช้น้ าได้
ประมาณ 3 ทุ่ม เมื่อคืนนี้ผมกับทีมงานท าการร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ และก็
ซ่อมแซมตรงนี้เสร็จอยู่ประมาณสองทุ่ม แล้วก็ท าการจ าหน่ายน้ าให้กับชาวบ้าน
พ่ีน้องเราได้ใช้กัน ถึงบ้านท่านเลขาก็น่าจะประมาณสามทุ่ม กว่าน้ าจะเต็ม ก็ชื่น
ชมขอบคุณพนักงานทุกคนที่ท างานเม่ือคืนนี้เป็นอย่างยิ่ง หลายท่านก็มีภาระต้อง
ท ากลับก่อน หลายท่านก็ช่วยกันท าเต็มที่ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นญัตติเพ่ิมเติม  ผ่านไปด้วยดีก็
ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งในนามฝ่ายบริหารจะพยายามพัฒนางบประมาณท่ีเกิดข้ึน
จากภาษีชาวบ้านเรา ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่และดีท่ีสุด ขอบคุณครับ 

ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตอีกหา้นาท ีอีกประเด็นหนึ่ง ทีอ่ยากจะขอปรึกษาหารือท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดค่ะพอดีว่าระเบียบกองทุน  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ

เทศบาลจะหมดวาระลงในสิ้นเดือนนี้  ฉันก็คือคณะกรรมการอีกหนึ่งท่าน   
อยากจะขอแจ้งทางสมาชิกว่าจะขอลาออกเพราะว่าเป็นมาหลายปีหลายสมัย 
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แล้ว อยากให้สมาชิกในนามสมาชิกจะมีสิทธิอยู่ 2 ท่าน ก็คืออยากให้ทางสมาชิก
ปรึกษาหารือเพ่ือที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนากองทุนของเรา ให้ท่านสมาชิก
คัดเลือกตัวแทน ท่านค ามวลยังอยู่  ส่วนตัวดิฉันก็หลายสมัยหลายครั้งแล้วก็
อยากเปลี่ยนให้สมาชิกท่านอ่ืนได้เข้ามาบริหารกองทุนบ้าง เชิญท่านสมาชิกเสนอ
แต่งตั้ง 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตเนื่องจากที่มาสมาชิกต้องคัดเลือก 2 คน คือท่านประธานจะลาออก  
ปลัดเทศบาล ซ่ึงเดิมมีท่านประธานกับท่านค ามวล 2 คน ท่านวภิพ  ตัวแทนตัวแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่านแจ่มจันทร์ เป็นตัวแทน อสม. ท่านค ามวลเหมือนเดิม แต่ต้อง
เสนอใหม่กับอีกคนหนึ่งผมจะเขียนบันทึกการประชุมไว้  

นายวิภพ  วรรณทอง  ผมเสนอท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองอาจารย์นรินทร์ กับท่านทองฤทธิ์  ท่านค ามวลไม่มีปัญหา 
ปลัดเทศบาล   รับนะครับ 
นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ รับเป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายสุมาตร  ละราคี  เสนอท่านทองฤทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองท่านวิภพกับคุณเจน ท่านทองฤทธิ์ไม่มีปัญหานะครับ 
ปลัดเทศบาล   เป็นตัวแทนจากสมาชิกนะครับ 
นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา  รับเป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกไหมคะ   ถ้าไม่มีก็สมควรแก่เวลา  
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)  นรินทร์  สุริยโคตร กรรมการ (ลงชื่อ) แจ่มจันทร์  ละอองศรี กรรมการ (ลงชื่อ  เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
       (นายนรินทร์  สุริยโคตร)        (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี)       (นายเจน  ท้าวสบาย) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ทราบ 
(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 


