
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 

วันที่  14  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายเจน ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาล 
11. นายนรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
2. นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
7. นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
8. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

10. นายประเสริฐ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
11. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคูรายงานประธานสภาเทศบาล  
มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน     มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 11 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอรับสมัครอาสามัครคุมประพฤติหรือ อสพ. ของอ าเภอนาคู  ณ ปัจจุบัน 
ประธานสภาเทศบาล มีจ านวน 5 ท่าน ท่านอดีตก านัน บุญกอง  ประคองสุข  ลาออกไป  จึงเหลืออยู่  

4 ท่าน เนื่องจากอาสาสมัครไม่เพียงพอที่จะมาดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ ท่านใดมี
จิตอาสาที่จะช่วยงานคุมประพฤติก็เรียนเชิญ สอบถามได้ที่ดิฉันหรือไม่ก็คุม
ประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ 

//ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจ าปี 2561  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2561   เชิญฝ่ายเลขา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 
ปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2561   มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 10 ท่าน    

ลาประชุม 1 ท่านคือท่าสุริยนต์  สุล านาจ  มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน 
รายละเอียดตามท่ีเสนอสมาชิกสภาทศบาลแล้ว มีรายละเอียดทั้งหมด 9 หน้า  
มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  
วันที่ 6  กันยายน  2561    

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล 6.1 ขออนุมัติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เชิญท่านายกเทศมนตรี ค่ะ 
ประเสริฐ  จิตปรีดา  แจ้งให้ทราบเรื่องไปประชุมที่กรุงเทพ ท่านวิษณุเครืองามพูดประมาณ 3 ชั่วโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู คนนั่งนิ่งไม่ไปไหน ได้เปิดห้องประชุมเพ่ิมเติม ได้ยินทั้ง 2 ห้อง เรื่องการเลือกตั้ง

เป็นไปตามแผน ตามโรดแมปได้มีการกราบทูลเกล้า โดย ลงพระปรมาภิไธย
เรียบร้อยแล้ว เลือกตั้ง ส.ว./ส.ส.  ส่วนท้องถิ่น 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 ฉบับร่าง, ฉบับ
ที่ 2 เขตปกครองพิเศษ , ฉบับที่ 3 อบจ., ฉบับที่ 40 เทศบาล, ฉบับที่ 5 อบต., 
ฉบับที่ 6 ผมก็จ าไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านวิษณุว่ายังไม่มี เพราะคาดว่าจะมี 6 ก็ขอ
เล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นแล้ว พวกเราอย่าเพ่ิงลาออก อย่าเพ่ิงเบื่อการเมือง เพราะ
ยังไม่ได้เลือกตั้งง่าย ยังไม่ได้เลือกตั้ง หลังจากเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติ ถึงเลือกตั้ง
อย่างแน่นอน ท่านบอกว่าท้องถิ่นเลือกตั้งทีหลังแน่นอน  คุยกันไปคุยกันมา
หลายท่าน ก็บอกว่าน่าจะเป็น 63 การเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ 
มีเวลาหาเสียงเยอะท่านใดที่อยากจะหาเสียง เพราะว่าผู้แทน อย่างเร็ว 24 
กุมภาพันธ์ 6 2 ถ้าไม่ทันมีเหตุก็พฤษภาคม 90 วัน 150 วัน มีเวลาของมันอยู่
หลายอัน อย่างกฎหมายก็แก้ไข พวกเราอย่าไปเล่นไฮโล เล่นไฮโลเขาถ่ายรูป ได้
ออกไม่มีอายุความตลอดชีวิต ถ้าทุจริตตลอดชีวิตนะครับ และมีสิทธิ์โดนสอบ 

//ตลอดชีวิต.. 
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ตลอดชีวิตนะครับ ท่านมีชัย  ฤชุพันธุ์  เป็นคนพูดให้ระวังเขาถ่ายคลิป จบชีวิต
การเมืองเลยตลอดชีวิต เพราะเขาตัดสินตลอดชีวิตไม่ใช่ 5 ปีเหมือนเดิม และใน
วันนี้เป็นการประชุมโอนงบประมาณงบประมาณ ประมาณ 2 ล้านกว่ามีงบการ
ท าถนน บางท่านว่าท าไมจึงซื้อรถ เพราะรถเราเกิน 20 ปีแล้วแต่ละคันคันแดง
เกือบ 20 ปีแล้วค่าซ่อมน่าจะมากกว่าค่าซื้อ ก็เลยตัดสินใจซื้อ เห็นของเขาแต่ละ
เทศบาลมีแต่รถใหม่ๆ แต่ให้ระวังรถหลวงใช้ไม่ได้ ถ้านายกขับไปกินก๋วยเตี๋ยว รถ
หลวงนายกออก ขนาดนั้นเลย กฎหมายขึ้นมาใหม่ เลยท าให้เราต้องระวังนิดนึง 
แต่ผมไม่ได้ใช้เพราะผมมีรถพอได้ใช้อยู่ ส่วนเรื่องรายละเอียดการโอนต่างๆ ผม
ขอมอบให้ รองสมศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาขอบคุณครับ  

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  6.1  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ   สภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณคงเหลือ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 9  รายการ  ดังนี้ 
1.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือนพนักงาน รวมจ านวน  17,000     บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ 
รายจ่ายปี 2561  หน้า 61  รายละเอียดตามบัญชีร่างโอนงบประมาณ หน้า 1   
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
16. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายประเทือง อ้วน
ละมัย หมู่ 1  พ้ืนที่ทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 13.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และพ้ืนที่หูช้าง 2.50 ตารางเมตร พื้นที่ คสล.รวม 25.90 
ตารางเมตร งบประมาณ 17,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  1 หน้า 3 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกเห็นควรอนุมัติโอนลดและ 
ประธานสภาเทศบาล โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก     

ข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย หมู่ 1  งบประมาณ 17,000  บาท         
โปรดยกมือด้วย 

 
//มติที.่. 
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มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย 
หมู่ 1  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 

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  2.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เงินเดือนพนักงาน ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าเบี้ยประชุม  
รวมจ านวน  494,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561  หน้า 
67-69   รายละเอียดตามบัญชีร่างโอนงบประมาณ หน้า 2 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.
ถึงท่ีนานางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร  งบประมาณ 494,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) 
ล าดับที่  2 หน้า 3 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ รายละเอียดการโอนจะอยู่ในเอกสารประกอบ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่ม ีขออนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ถึงที่นานางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2   
งบประมาณ 494,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากถนน คสล.ถึงท่ีนานางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2   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 

 
 

//นายสมศักดิ…์ 
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นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  3.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ค่าสาธารณูปโภคงานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้สอย  งานบริหารงานคลัง  

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ค่าตอบแทน  รวมจ านวน  497,000  บาท ปรากฏใน
เทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561 หน้า 69-73  รายละเอียดตามบัญชีร่างโอน
งบประมาณ หน้า 3-4 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  18. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ 
ฝั่งทิศตะวันตก  หมู่ 11   ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 พ้ืนที่ คสล. 
193.00 ตารางเมตร, ช่วงที่ 2 พ้ืนที่ คสล. 295.00 ตารางเมตร,ช่วงที่ 3 
พ้ืนที่ คสล. 310.00  ตารางเมตร,ช่วงที่ 4 พ้ืนที่ คสล. 48.00 ตารางเมตร ลบ
พ้ืนที่ส่วนที่เป็นบ่อพัก คสล.และต้นไม้พ้ืนที่  26.00 ตารางเมตร พื้นที่ คสล. 
หนา 0.15 เมตร รวมทั้งสิ้น 820.00 ตร.ม.  งบประมาณ 497,000  บาท   
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  3 หน้า 4 
 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมไม่เข้าใจว่า ลานตรงนี้ที่รวมเนื้อที่ 820.00 ตารางเมตร หนาเท่าไหร่  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ไม่เห็นมีความหนาของเนื้อคอนกรีตครับ ผมดูไม่เห็นครับ ขอขอบคุณมากครับ 
 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์   ขอเชิญฝ่ายงบประมาณ ช่วยชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตเพ่ิมเป็นความหนา 0.15  เมตร 
ปลัดเทศบาล 
 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  เพ่ิมเป็นความหนา 0.15  เมตร ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและ 
ประธานสภาเทศบาล โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้าง     

วัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ 11   งบประมาณ 497,000  บาท           
ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ ฝั่งทิศตะวันตก    
หมู่ 11   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 

 
//นายสมศักดิ…์ 
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นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  4.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารงานคลัง  ค่าตอบแทน   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  รวมจ านวน  257,000 บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ 

รายจ่าย ปี2561 หน้า 73-74รายละเอียดตามบัญชีร่างโอนงบประมาณหน้า5 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 19. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้า
โรงกรองน้ าเทศบาลต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.) คสล. หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 418.56 ตารางเมตร  งบประมาณ 257,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  4 หน้า 4 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ าเทศบาล

ต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.) งบประมาณ 257,000  บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ าเทศบาล
ต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.)  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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  5. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารงานคลัง  ค่าวัสดุ   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ค่าตอบแทน  รวม จ านวน  78,000 บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 
2561 หน้า 74-75  รายละเอียดตามบัญชีร่างโอนงบประมาณ หน้า 6 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  20. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 จุด พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
64.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 78,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  5  หน้า 4  

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง

ใหม ่งบประมาณ 78,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนลดงบประมาณ
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วย 

 
//มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  6. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ภายใน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  รวม จ านวน  22,400 บาท  

ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561 หน้า 75  รายละเอียดตามบัญชีร่าง
โอนงบประมาณ หน้า 7  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัดขนาด  
16 นิ้ว จ านวน 14 เครื่อง   2. พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด  16 นิ้ว 
จ านวน  5 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,400  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  1 หน้า 5 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  สมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัด

ขนาด  16 นิ้ว จ านวน 14 เครื่องและ 2. พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด   
16 นิ้ว จ านวน  5 เครื่อง งบประมาณ 22,400  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควร
โอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม   อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัดขนาด  16 นิ้ว จ านวน 14 เครื่องและ 2. พัดลม
โคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด   16 นิ้ว จ านวน  5 เครื่อง 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 

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  7.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ภายใน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่า

ใช้สอย  ค่าวัสดุ, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ,  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   ค่าใช้สอย, งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม จ านวน  662,000 บาท   

//ปรากฏใน… 
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ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561 หน้า 75 – 81  รายละเอียดตามบัญชี
ร่างโอนงบประมาณ หน้า 8-9 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน  1 คัน งบประมาณ 662,000  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  2 หน้า 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  สมาชิกท่านจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน  1 คัน 
งบประมาณ 662,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนลดงบประมาณและ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) 
จ านวน  1 คัน 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 

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  8.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ     ค่าสาธารณูปโภค, 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวมจ านวน  
814,000 บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561  หน้า 81 - 84
รายละเอียดตามบัญชีร่างโอนงบประมาณ หน้า 10-11 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ล
แค็บ  จ านวน  1 คัน งบประมาณ 814,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  3  หน้า 5  

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านสอบถาม เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์  สุริยโคตร ผมอาจจะมีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะครับ ค าว่าดับเบิ้ลแค็บ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มันเป็นอย่างไร สี่ประตูมันบรรทุกอะไร ค าว่ารถบรรทุกผมมีความรู้สึกว่า 

บรรทุกโน้นบรรทุกนี้ อาจจะบรรทุกขยะอย่างนี้ครับ ผมไม่เข้าใจช่วยชี้แจงหน่อย
ครับขอบคุณมากครับ 

 
//นายประดิษฐ์.. 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ในส่วนที่ท่านไม่เข้าใจ ได้สอบถามที่ฝ่ายงบประมาณได้ขออนุมัติตั้งเป็น 
ปลัดเทศบาล รายการใหม่ ขออนุญาตรายการแรกก่อนนะครับ ในรายการแรกจะเป็นรถแคป 

หมายถึงรถ 2 ประตู มีที่นั่งข้างหลัง ซึ่งงบประมาณที่ขออนุมัติความจุไม่น้อย
กว่า 2,000 ซีซี ในส่วนที่รถสี่ประตู ดับเบิ้ลแค็บ เรียกตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ความจุไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ก็น ามาบรรทุกคนและสิ่งของอ่ืน ในมาตรฐาน
เรียกว่ารถบรรทุก เป็นรถสี่ประตูครับ ขอน าเรียนชี้แจงครับ 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  มีสมาชิกจะขอค าอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมตอินุมัติโอนลดงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน  1 คัน งบประมาณ 814,000  
บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โปรดยกมือด้วย 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน  1 คัน 
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 

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  9.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน รวม จ านวน  30,000 บาท ปรากฏ

ในเทศบัญญัติ รายจ่าย ปี 2561 หน้า 84  รายละเอียดตามบัญชีร่างโอน
งบประมาณ หน้า 12 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง (ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์) 
งบประมาณ 30,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) ล าดับที่  1 
หน้า 14 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอมติอนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง (ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์) 

งบประมาณ 30,000 บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนลดงบประมาณและโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วย 

 
 

//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม อนุมัติโอนลดงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายเสียง (ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์)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  ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคณะผู้บริหาร 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  ฯ 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จ านวน  723,000  บาท 
เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. จากรีสอร์ท อุมาพร ถึงตลาดสดเทศบาลต าบล        
นาค ู(คลองส่งน้ าชลประทาน) (จุดเริ่มต้น 16.747027, 104.026388)  
(จุดสิ้นสุด 16.749380, 104.025599) ขนาด กว้าง 4.00 ม.
ยาว 300.00 ม.หนา 0.15 ม..หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200.00ตร.ม.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 43โครงการที่ 39) 
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หน้า 86 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จ านวน  723,000  บาท  

ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 จ านวน  723,000  บาท 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 

 
 
 

//นายสมศักดิ์  ... 
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นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 265,000  บาท 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน ตลอดแนวจากนานาย

บรรทม กุลสาย ไปนานายจวง เผือดผุด ถึงทางหลวงหมายเลข 2101 และ
เลียบคลองไปจนถึง ถนนวังเวียง – นากระเดา(จุดเริ่มต้น 16.755287, 
104.028249)(จุดสิ้นสุด 16.754311, 104.027842) 
ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม..หรอืมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 440.00 ตร.ม.  ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.
01 หน้า 39  โครงการที ่20  ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 86 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 265,000  บาท

ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 
มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 265,000  บาท  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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 555,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค ู เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้าม

คลอง หมู่ที ่11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที ่7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ าชลประทาน
(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่ดินนายกองสี  ฤทธิ์ศรีบุญ  
(จุดเริ่มต้น 16.762183, 104.036050) (จุดสิ้นสุด 16.764208, 104.0
36183) ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 230.00 ม.หนา 0.15 ม..หรือมี
พ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.
01 หน้า 46 โครงการที่ 60 ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 87 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 3 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 555,000 บาท 

ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 555,000 บาทจ 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 

//นายสมศักดิ์  ... 
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นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 615,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เพ่ือก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้าม

คลอง หมู่ที ่11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที ่7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ าชลประทาน
(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่นายสงวน นิลค า  
(จุดเริ่มต้น 16.762377, 104.032828 ) (จุดสิ้นสุด 16.761986,        
104.035169 )ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 255.00 ม.หนา 0.15 ม.      
หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม.ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี
แบบ ผ.01 หน้า 46 โครงการที่ 60 ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 87 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 4 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 615,000 บาท

ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 
มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 615,000 บาท 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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 603,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เพ่ือก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้าม

คลอง หมู่ที ่11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที ่7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ าชลประทาน
(ปากกระโถนน้อย)ช่วงที่นานายสมัย  รังระรื่น ถึงสะพานทางเข้าบ้านนา
คลอง หมู่ 7  (จุดเริ่มต้น 16.765133, 104.030683)  
(จุดสิ้นสุด 16.763188, 104.031748) ขนาด กว้าง 4.00 ม.
ยาว 250.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.
ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 46 โครงการที่ 60  ปรากฏตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  หน้า 87  

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 5 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 603,000 บาท

ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 จ านวน 603,000 บาท  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 

//นายสมศักดิ์  ... 
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นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  6) ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณข้างอาคารท าการ อพปร.เทศบาลต าบลนาคู   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งบประมาณ  311,000 บาท  ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว 30.00 ม., กว้าง 

8.00 ม. ยาว 24.00 ม., กวา้ง 8.50  ม. ยาว 11.00 ม. , กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 18.50 ม.และกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 539.00 ตร.ม.  
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2561 วันที่ 17  เดือนพฤษาคม พ.ศ. 2561  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลนาคู ล าดับที่ 3  หน้า 4 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 6 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 6) ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณข้างอาคารท าการ อพปร.เทศบาลต าบลนาคู    

งบประมาณ  311,000 บาทท่านสมาชิกอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 6) ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณข้าง
อาคารท าการ อพปร.เทศบาลต าบลนาคู งบประมาณ  311,000 บาท   
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 

 
นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  7) วางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างอาคาร อพปร. เทศบาลต าบลนาคู 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู  วางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 

59 ท่อนพร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง  1.50 ม. ยาว 1.50 ม. ลึก 2.30  ม.
จ านวน 5 บ่อ งบประมาณ  209,000  บาท 
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2561 วันที่ 17  เดือนพฤษาคม พ.ศ. 2561  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลนาคู ล าดับที่ 5  หน้า 4 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 7 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 7) วางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างอาคาร อพปร. เทศบาลต าบลนาคู    

งบประมาณ  209,000  บาท  ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 7) วางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บริเวณ
ข้างอาคาร อพปร. เทศบาลต าบลนาคู    งบประมาณ  209,000  บาท  
จ านวน 10 เสียง  

//1.นายเจน… 
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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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  8) ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหอน้ าประปา หอที่ 2 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขนาดพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 115.00  ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  

งบประมาณ  70,000 บาท  
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2561 วันที่ 17  เดือนพฤษาคม พ.ศ. 2561  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
เทศบาลต าบลนาคู ล าดับที่ 1  หน้า 3 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 8 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 8) ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณหอน้ าประปา หอที่ 2     

งบประมาณ  70,000 บาท ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 8) ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
บริเวณหอน้ าประปา หอที่ 2  งบประมาณ  70,000 บาท  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 

นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  9) โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย หมู่ 1  พ้ืนที่ทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 1.80 

เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และพ้ืนที่หูช้าง 2.50 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ คสล.รวม 25.90 ตารางเมตร งบประมาณ 17,000  บาท 
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) หน้า 3 ล าดับที่  1  สว่นโครงการที่ 10  
ผมขอมอบให้ท่านรองประภาส  เสนอท่ีประชุมครับ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 9 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 9)โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย 

หมู่ 1  งบประมาณ  17,000 บาท ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 9) โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างบ้านนายประเทือง อ้วนละมัย หมู่ 1 งบประมาณ 17,000 บาท 
จ านวน 10 เสียง  

//1.นายเจน… 
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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  10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู จากถนน คสล.ถึงท่ีนานางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร  งบประมาณ 494,000  บาท 
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) หน้า 3 ล าดับที่ 2 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 10 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ถึงท่ีนา 

นางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2  งบประมาณ  494,000  บาท ท่านสมาชิกอนุมัต ิ
ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนน คสล.ถึงที่นานางสินธุ  สุล านาจ หมู่ 2 งบประมาณ 494,000  
บาท 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  11) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ฝั่งทิศตะวันตก  หมู่ 11  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 พ้ืนที่ คสล. 

193.00 ตารางเมตร, ช่วงที่ 2 พ้ืนที่ คสล. 295.00 ตารางเมตร,ช่วงที่ 3 
พ้ืนที่ คสล. 310.00  ตารางเมตร,ช่วงที่ 4 พ้ืนที่ คสล. 48.00 ตารางเมตร  
ลบพ้ืนที่ส่วนที่เป็นบ่อพัก คสล.และต้นไม้พ้ืนที่  26.00 ตารางเมตร คสล.หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล.รวมทั้งสิ้น 820.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 
497,000  บาท 
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  3 หน้า 4 

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 11 ที่ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 11) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือฝั่งทิศตะวันตก  

หมู่ 11   งบประมาณ  497,000  บาท ท่านสมาชิกอนุมัติให้กันเงินเบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 11) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณด้านข้างวัดนาคูเหนือฝั่งทิศตะวันตก หมู่ 11 งบประมาณ 497,000  
บาท 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  12) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู บริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ าเทศบาลต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.) คสล.หนา 

0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 418.56 ตารางเมตร  งบประมาณ 
257,000  บาท 
อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  4 หน้า 4  

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 12 ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ คือ 
ประธานสภาเทศบาล 12) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ า

เทศบาลต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.) งบประมาณ  257,000  บาท     
ท่านสมาชิกอนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 12) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณด้านหน้าโรงกรองน้ าเทศบาลต าบลนาคู(ติดกับอาคาร ศพด.) 
งบประมาณ  257,000  บาท   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  13) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จ านวน 2 จุด พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

64.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 78,000  บาท 
-อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  5  หน้า 4  

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 13 ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 13) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ งบประมาณ 78,000  

บาท ท่านสมาชิกอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 13) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหลังใหม่ งบประมาณ 78,000  บาท  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  14) ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัดขนาด  16 นิ้ว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู จ านวน 14 เครื่อง  2. พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด  16 นิ้ว จ านวน     

5 เครื่อง รวมงบประมาณ 22,400  บาท 
-อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3     
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561   วนัที่ 14 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  1 หน้า 5 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 14 ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 14) ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. พัดลมโคจรติดผนัง ใบพัดขนาด  16 นิ้ว        

จ านวน 14 เครื่อง และ 2. พัดลมโคจรติดเพดาน ใบพัดขนาด  16 นิ้ว    
จ านวน  5 เครื่อง งบประมาณ 22,400  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติ 
ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 14) ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. พัดลมโคจร
ติดผนัง ใบพัดขนาด  16 นิ้ว จ านวน 14 เครื่อง และ 2. พัดลมโคจรติดเพดาน 
ใบพัดขนาด  16 นิ้ว  จ านวน  5 เครื่อง งบประมาณ 22,400  บาท     
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  15) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน 1 คัน 

งบประมาณ 662,000 บาท 
-อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  2 หน้า 5 

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 15 ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 15) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมี

ช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน 1 คัน งบประมาณ 662,000 บาท   
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติ ให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 15) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จ านวน 1 
คัน งบประมาณ 662,000 บาท  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  16)   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน  1 คัน งบประมาณ 814,000  บาท 

อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
3 ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ล าดับที่  3  หน้า 5 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 16 ขอมติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 16) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน        

แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 814,000  บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรอนุมัติให้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 16) ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 1.
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 
814,000  บาท  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  17) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู (ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์) งบประมาณ 30,000  บาท 

อนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2561   วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) ล าดับที่  1 หน้า 14 
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นางทักษิณ แจ่มพงศ์  โครงการที่ 17 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 
ประธานสภาเทศบาล (ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์) งบประมาณ 30,000  บาท ท่านสมาชิก

อนุมัตใิห้กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วย 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 17 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          
เครื่องขยายเสียง(ส าหรับติดตั้งบนหลังคารถยนต์) งบประมาณ 30,000  บาท 
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  ระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการ 
ประธานสภาเทศบาล ก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เชิญทางผู้บริหารและท่านปลัดชี้แจง

รายละเอียด 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของ ข้อ 6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ 
ปลัดเทศบาล ซึ่งทุกท่านคงทราบคือทางด้านทิศตะวันออก ในส่วนที่เป็นเพดาน รอบอาคาร

เดิมจะเป็นยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ เหมือนอยู่ข้างบน  ถ้ามันอยู่ข้างนอกเวลาฝน
ฟ้าอะไรตก มันแชะ มันจะหลุดง่ายก็เลยเปลี่ยน เป็นแบบสมาร์ทบอร์ดก็จะเป็น
ลักษณะตัวแข็งๆ อยู่ข้างนอกอาคารเรา ปกติเขาก็ใช้สมาร์ทบอร์ดหมด ซึ่งผมก็
คุยกับผู้รับจ้างว่าถ้าเป็นแบบฉาบเรียบเป็นยิปซั่มบอร์ดจะพุเร็วไม่คงทนถาวร  
ผมก็เลยให้กองช่างท าราคาเปรียบเทียบ ถ้าราคาที่ท าใหม่สูงกว่า โดยถ้าผู้รับจ้าง
ไม่เรียกเก็บ ผมก็ว่าไม่มีปัญหา ถ้าราคาใหม่ต่ ากว่ าผมต้องขอผู้รับเหมาคืนไม่
จ่ายในส่วนที่ลด  ช่างค านวณแล้ว จะอยู่หน้าที่ ในแบบปร. 4 ที่แจกให้นะครับ 
ระหว่างส่วนต่างในวงเงินของใหม่ 3,309.75 นั่นหมายความว่ายิปซั่มบอร์ดจะ
ถูกกว่าสมาร์ทบอร์ดซึ่งโดยหลักแล้วเวลาเขียนแบบหรือเปลี่ยนแปลงแบบ ส่วน
ราชการได้ผลประโยชน์ก็จะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งผมดูแล้วเราได้ผลประโยชน์ 
เพราะว่าราคามันสูงกว่ายิปซั่มบอร์ด 3,309.75 และก็จะคงทนถาวรกว่า ก็เลย
ขออนุมัติตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณคือต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่น  
ขออนุมัตเิปลี่ยนจากยิปซั่มบอร์ดมาเป็นสมาร์ทบอร์ดขออนุญาตน าเรียน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านรองประภาสช่วยชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 
นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการฝ้าเพดานดังนี้ งานฝ้าเพดานเดิม ฝ้าเพดานยิปซั่ม

บอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าทีบาร์  หนา 9  ม.ม. รวมค่าเฟคเตอร์เอฟ 
22,429.69 บาทและขอเปลี่ยนแปลงเป็น ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดฉาบเรียบ
โครงเคร่าทีบาร์  รวมค่าเฟคเตอร์เอฟ  25,739.44 บาท  ซึ่งมีจ านวนเงินที่
ต่างกัน  3,309.75 โดยผู้รับเหมาจะไม่เรียกราคาเพ่ิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ตามรายการฝ้าเพดาน ต่อสภาครับท่านประธาน 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ผู้บริหารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ประธานสภาเทศบาล จากงบประมาณเดิมที่ประมาณมา ทางเราไม่ได้จ่ายเพ่ิม คือทางผู้รับเหมา

รับผิดชอบทั้งหมด ถือว่าเราได้ประโยชน์ จะขออนุมัติทางสภาเพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ  ท่านสมาชิก
เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงแบบ กรุณายกมือขึ้นด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ            
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 ก็อยู่ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่านสมาชิกจะอภิปรายสอบถามรายละเอียดอะไรเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสุริยนต์ค่ะ 
นายสุริยนต์ สุล านาจ เรื่องที่ท่านนายกไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร ผมคิดเห็นว่าการเล่นไฮโล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อย่าเป็นเจ้ามือนะครับ แต่เป็นสมาชิกเล่นไฮโลไม่เป็นไร เขาวิเคราะห์ออก

มาแล้ว อะไรต่างๆ เจ้ามือหวยเถื่อน เจ้ามือบ่อนไก่อะไร อย่าเป็นเจ้ามือและ    
ก็อย่าให้มีพันธะผูกพัน ผัวเมียทางตรงทางอ้อม บวชก็ไม่ได้นะเรื่องใหญ่ถ้ามีคู่
ต่อสู้ยื่นไปตกวันนี้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากท่ีให้ความรู้ มีท่านอื่นอีกไหมค่ะเชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร ผมขอเรียนปรึกษาสภาฝ่ายบริหารทุกท่านด้วยความเคารพ ช่วงนี้ฝนบ้านเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตกนานไม่ทราบว่าผู้บริหารมีการออกไปส ารวจความเสียหาย ความเดือดร้อน

ของพ่ีน้องในเขตเทศบาล ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลนาคูหรือยัง วันหนึ่ง
บังเอิญผมไปบ้านวังเวียง ผมไปบ่อยผมต้องไปซื้ออะไรให้สัตว์เลี้ยงผม ก็เลยไป
เจอพ่ีน้องที่อยู่ในเขตบ้านวังเวียงนะครับ ถนนที่ตรงไปโรงสีเลี้ยวซ้ายจะออกนอก
บ้าน ถนนมันขาดไม่ทราบว่าทางเทศบาลทราบหรือยัง เขาก็บอกว่าช่วยหน่อย
เดือดร้อน 2. ฝารางระบายน้ าที่อยู่สี่แยกเลี้ยวขวาจะไปบ้านผู้ใหญ่มันพังไม่
สะดวกกับการสัญจรของพ่ีน้องเรา บางครั้งมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมา  
เขาก็จะว่าใครรับผิดชอบ อันนี้ก็ฝากและก็อยากให้ส ารวจทุกๆ ถนนทุกเส้นทุก
สาย ทุกซอยตามเขตเทศบาล ว่าฝามันท าไมพังเร็วจังเลย คนท ามีคุณภาพไหม 
ซ่อมแซมหรือมีงบซ่อมแซมไหม ครั้งก่อนก็มีนายบ้านนายวิชัย วรสาร ที่เขา
เสียชีวิตไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเราไปแก้ไขหรือยัง เรื่องท่ี 2 น้ าประปา
บางครั้งใสแจ๋วแต่เดียวนี้เมื่อเช้าผมเปิดมันรู้สึกมันไม่ใส ท าไมมันวันดีสี่วันไข้
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีคุณภาพ ศักยภาพหรือยังไง เราพูดกันบ่อยนะครับเรื่องนี้
บางวันใสแจ๋วบางวันไม่รู้ยังไง น้ าไปจากที่เดิมไปจากเทศบาลเราก็ฝากท่านด้วย 
อย่าลืมว่าชีวิตของพ่ีน้องเราส าคัญนะครับ น้ าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย  
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ปีงบประมาณใหม่แล้วแหละครับฝากด้วย  3. เรื่องที่เราเคยพูดกันประชุมครั้งที่
แล้วว่าตรงที่สร้างอาคารใหม่ของศูนย์เด็ก ที่ผมพูดไว้ว่ามันติดอาคารเก่าท่ีบอกว่า
เสร็จแล้วแต่ผมไปดูวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมน้ าก็ยังขังอยู่ครับ ก็อยากฝาก
ด้วยไม่ใช่อะไรเวลาเด็กมันวิ่งหยอกกันเผื่อมันลื่นไปดูก็ได้ตรงที่เข้าใส่นมไว้ เป็น
ถังน้ าท่ีไหลลงจะขังตรงนั้น ที่จริงต้องไหลลงในรางหรืออะไรก็ไม่ทราบ ผมไม่ใช่
ผู้บริหารผมไม่รู้จะแก้ไข ก็อยากจะให้ฝ่ายบริหารหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา
นั่นแหละช่วยด้วยครับ ลูกใครใครก็รัก หลานใครใครก็ห่วง ฮักลูกหลานปาน
หมากพร้าว เขาว่าจังสั้นครับ เพราะฉะนั้นขอเรียนสภาแห่งนี้ช่วยกันดูแลสิ่งไหน
ที่สมควรที่ไม่สมควร คุณจะพูดหรือไม่พูดก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญคณะผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องเชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ในส่วนที่อาจารย์นรินทร์ได้สอบถามที่ประชุม ขอนุญาติประเด็นแรกก่อนนะครับ

เรื่องถนนบ้านวังเวียงผมกับกองช่างได้ออกส ารวจแล้ว  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการท าราคากลางอยู่เป็นถนนขาดถนนยาวประมาณ 5 เมตร  ผมไปดู
มาแล้วกับคูณกองช่างเรียบร้อยแล้วแหละบ้านวังเวียงและในส่วนที่สองท่ี
อาจารย์นรินทร์น าเรียนก็คือหลายแห่งที่เป็นทางเลี้ยวทางอะไรต่างๆ ที่ฝารางมัน
แตก แถวบ้านวังเวียงเลี้ยวขวาไปทางบ้านผู้ใหญ่พล เลี้ยวซ้ายไปอีกก็แตกทั้งสอง 
ผมกค็ุยกับกองช่างด้านหลังบ้านท่าน สท.สุดตา ก็ช ารุดเหมือนกัน หลายแห่งผม
คุยกับกองช่างหลังจากท าบ้านผู้สูงอายุเสร็จ จะเอาทีมงานของเทศบาลเราไป
หล่อที่สถานที่เลย จะได้ท าได้ง่ายเผื่อหล่อไปมันจะท ายาก ฝาเหล็กอะไรต่างๆ   
มีเหล็กรองรับบ้างอะไรต่าง ๆ ประเด็นนี้คงไม่มีปัญหา  ส่วนประเด็นที่สองเรื่อง
น้ าประปาคืออย่างนี้พอดีเมื่อวานนี้ ทางกองประปาได้ไปซ่อมน้ าประปาที่บ้านวัง
เวียง เนื่องจากว่าท่อมันแตกซึ่งวันนั้นผมก็ไปดูด้วยตัวเอง ผมไปก่อสร้างบ้าน   
ยาย อด ใกล้ๆ กันนั่นแหละ เอารถไปขุดมันเป็นท่อเดิมแต่สมัยสุขาภิบาล เป็น
ท่อขนาด 2 นิ้วท่อเหล็ก เวลาขุดมันจะแตกไปเรื่อยๆ เพราะมันเป็นท่อเก่า 20 
ปี ดูสภาพท่อเหล็ก 2 นิ้วข้างในท่อน้ าไหลไม่ถึงใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียว  มัน
อาจจะเป็นตะกอนเกาะกันไปเรื่อยๆ ท่านนายกก็ซื้อท่อมา น่าจะได้เปลี่ยน     
ผมคุยกับกองประปาน่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงสี่แยกบ้านผู้ช่วย ลอดท่อ
ไปลอดรางระบายน้ าไปเพราะมันท่วมไปหมดแล้วน่าจะได้เปลี่ยน  ผมสังเกตดูว่า
ถ้าซ่อมประปาครั้งใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นการซ่อมใหญ่น้ าจะขุ่นครับ น้ าแดงออกเลย
นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเรากระตุกน้ าในท่อเมื่อไรตะกอนที่อยู่ในท่อไหลออกมา
ครับ แต่วิธีการแก้ไม่ให้มันแดงไปบ้านวังเวียงยังคุยกันอยู่ว่าช่วงเปิดครั้งแรกน้ า
ต้องแดงแน่นอน ต้องขออภัยด้วยและปรากฏว่าแดงจริงๆ เพราะว่าการซ่อม
อะไรก็แล้วแต่น้ าก็จะแดงนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าสนิทหรือตะกอนในท่อครับเวลา
กระตุกท่อครั้งใดก็น่าจะขุ่นไม่เกินหนึ่งวัน ถามว่าชาวบ้านเสียความรู้สึกไหมเสีย
ครับ เพราะว่าจะเปิดน้ าแดงมิเตอร์ก็ขึ้นครับ อันนี้คือปัญหาที่เราจะแก้ร่วมกันก็
พยายามครับท่านอาจารย์พยายามค่อยๆ ท่านอาจารย์ก็อาจจะว่าพูดว่าตั้งแต่
สมัยเป็น สท.ใหม่ๆ ผมก็พยายามแก้อยู่ครับก็ต้องช่วยกันต้องยอมรับว่าแก้ก็ไม่
ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับ  

//ในส่วนประเด็น… 
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ในส่วนประเด็นที่สามเรื่องศูนย์เด็กผมก็ดึงท่าน ผอ.กองการศึกษา ไปดูที่ท่าน
อาจารย์น าเรียนที่ประชุมวันก่อนผมยังจ าได้อยู่ว่าเขาแก้ให้หรือยังก็ไปดูแล้วก็ยัง
ไม่ได้แก้ทั้งหมดที่ดินเก่าก็ไปขูดออกน้ าก็จะขังพูดง่ายๆ ผมเลยบอกว่าเราอาจจะ
ไปวางที่ใหม่ก็ได้ให้ที่น้ าลงที่วางน้ าแข็ง ลงท่อถึงจะถูกเดียวจะแก้ให้อันนี้ยอมรับ
ครับจะแก้ให้เร็วๆ นี้ละครับผู้รับเหมาก็ยังอยู่อาจจะขอปูนขอทรายให้เขาไปขูด
ไปเท อะไรเพิ่มเติมส่วนบริเวณท่ีช่องก่อ ระหว่างอาคารกับอาคารที่น้ าท่วมขัง 
อันนี้ทางสภาอนุมัติด าเนินการแล้วในอนาคตทางเทศบาล ก่อสร้างเสร็จ น้ าก็จะ
ไม่ขังเพราะเราก็สร้างหลังคาเสร็จเรียบร้อย ที่ประชุมสภาอนุมัติไปก็จะ
ด าเนินการเร็วๆ ก็ขออนุญาตชี้แจงครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ท่านสมาชิกท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ ก็ได้เวลาอันสมควรถ้าไม่มีท่านสมาชิก

อภิปรายเพิ่มเติม  ดิฉันขอปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2561 ขอบคุณมากค่ะ 
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