
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค ู
3. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายเจน  ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค ู

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

10. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
11. นางสาวสิงหาร  อุตโม ธุรการ ช านาญงาน 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 11 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ตามท่ีเทศบาลได้ยื่นร้องขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 

2562 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นะคะ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาค่ะ 

//นายประดิษฐ์ ... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของรายงานการประชุมทางฝ่ายเลขานุการสภาได้ส่งให้ท่านไปเรียบร้อย 
ปลัดเทศบาล แล้วนะครับ ซึ่งมีการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

2 ประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.  2562  
ณ ห้องประชุมแห่งนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าประชุมครบทั้ง 11 
ท่าน  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จ านวน 12 ท่าน  ก็ในรายงานการประชุมมี
ทั้งหมด 7 หน้า ก็คิดว่าท่านคงจะได้อ่านเรียบร้อย หากมีท่านใดมีอะไรแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือจะแก้ไขภายหลังก็สามารถแจ้งได้นะครับก็ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอะไรเพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้ามีจะแก้ไขภายหลังก็สามารถแจ้งแก้ไขไปที่เลขานุการสภาภายหลังได้ ถือว่าที่

ประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอไประเบียบวาระต่อไปนะคะ 

มติทีป่ระชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  
วันที่ 3  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  จ านวน  10  เสียง 
ไม่รับรอง จ านวน  -  เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

6.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มี 2 หัวข้อนะคะ เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ก่อนจะมีการประชุมต่อไปขออนุญาตแก้ไขตัวเลขเพ่ิมเติมนะครับ 
ปลัดเทศบาล  ร่างโอนบัญชีงบประมาณ ข้อ 2 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด เอกสารประกอบร่าง

โอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)  จ านวน 
5 ชุด  จากจ านวนเงิน 260,000.-บาท  ขอแก้ไขเป็น 245,250.-บาท  และ
ต่อเนื่องไปถึงบัญชีการขออนุมัติกันเงินด้วยนะครับ แก้ไขตัวเลขที่ผมน าเรียนไป
นะครับ เพราะเป็นโครงการเดียวกัน เป็นโครงการที่ 2 ดูตามเอกสารที่แจกให้  
ขออนุญาตเพ่ิมเติมขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีทั้งหมดทั้งสิ้น จ านวน 16 
โครงการ   พอดีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม  ได้รับหนังสือที่แจกให้อยู่ 
หน้า  5  ล าดับที่  44  ค่าก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระกอบทราย เพิ่ม เป็น
โครงการที่  17  หน้าจะมีเลข 5 อยู่ด้านบน  เมื่อท่านเห็นแล้วให้ท่าน เอาล าดับ 

/ที่  44... 
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ที่  44 มาเป็นล าดับที่ 17   และเอาล าดับที่ 45 มาเป็นโครงการล าดับที่  18   
ทั้งหมดจะมีโครงการขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี  จ านวน  18  โครงการ    
ส่วนรายละเอียดโครงการผมจะชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  6.1  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญทางคณะผู้บริหาร 
 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  6.1  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านรองนายก เลขา 

ที่ปรึกษานายก  เนื่องจากว่ามีเงินเหลือจ่าย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น   จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณคงเหลือ เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 15  รายการ  โดยขอน าเสนอท่ีประชุมทีละ
รายการ  กระผมขอมอบให้ท่านประภาส  วรรณทอง  รองนายกเทศมนตรี เป็น
ผู้เสนอท่ีประชุมครับ 

 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอน าเรียนที่ประชุม  1.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งานบริหารทั่วไป เงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือ 333,140  บาท ขอ

โอนลด 245,250  บาท    ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายปี 2562  หน้า 66  
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือจ่าย จึงขอโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 1   
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จัดซื้อ
กล้องพร้อมติดตั้งและขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)  จ านวน  5 ชุด 
งบประมาณ  245,250  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 1.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

เงินเดือนพนักงาน งบประมาณคงเหลือ 333,140  บาท ขอโอนลด 245,250  
บาท    ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายปี 2562  หน้า 66     เนื่องจาก
งบประมาณคงเหลือจ่าย จึงขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดตาม
ร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 1   
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จัดซื้อ
กล้องพร้อมติดตั้งและขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)   จ านวน  5 
ชุด    งบประมาณ  245,250  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอน
งบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ  

//มติที.่.. 
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มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อกล้อง

พร้อมติดตั้งและขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)   จ านวน  5 ชุด    
งบประมาณ  245,250  บาท จ านวน 10  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  2.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวด ค่าตอบแทน งบประมาณคงเหลือ 150,000  บาท  ขอโอนลด 

144,300  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายปี 2562  หน้า 66   
เนื่องจากงบประมาณคงเหลือจ่าย จึงขอโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 1 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ครุภัณฑ์ส านักงาน    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)  จ านวน  3  ชุด   
งบประมาณ  144,300  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขอเรียนถามนิดเดียวเครื่องปรับอากาศท่ีเราจะซื้อทั้งหมด 3 เครื่องนี้  
สมาชิกสภา เขต 1  ท่านจะไปวางที่ไหนบ้าง ขอทราบตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอขอบคุณครับ ขอตอบค าถามที่ท่านถาม สืบเนื่องมาจากกองสวัสดิการและ 
ปลัดเทศบาล สังคม อยากจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ซึ่งตรงนั้นยัง

ไม่มีแอร์ มีแต่พัดลม ทางผมและผู้อ านวยการกองจึงปรึกษาหารือว่าทุกวันศุกร์
ผู้สูงอายุจะมาเรียนทุกวันศุกร์ อีกส่วนหากเรามีกิจกรรมเราสามารถใช้ห้อง
ด้านล่างได้ เนื่องจากชาวบ้านก็บ่นว่าขึ้นมาชั้นสามมันสูง เลยคิดว่าข้างล่างน่าจะ
เหมาะกว่า เลยขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศผมค านวณ บีทียู อยู่ที่ 96,000  บีที
ยู เป็นแบบชนิดแขวนตัวละประมาณ 48,100 บาท ก็เป็นการติดตั้งศูนย์
ผู้สูงอายุครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออีกนิดเดียวครับ อย่างซีซีทีวี ท่านจะติดตั้งตรงไหน อยากให้ท่านฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภา เขต 1  ชี้แจงครับ 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานและท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ขอน าเรียนเกี่ยวกับการติดตั้ง 
รองปลัดเทศบาล และขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ขออนุมัติโอนในครั้งนี้จะมีอยู่ 2 งาน

ด้วยกันที่จะด าเนินการ จะติดตั้งกล้องซีซีทีวี 5 จุด ตามจุดที่ส าคัญเพ่ิมเติมคือ 
จุดสี่แยกไฟแดง  ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ แยกกุดข้ีควาย โดยชาวบ้านขอให้
ติดตั้งกล้องหันไปทางศูนย์เรียนรู้ จุดที่สี่จะเพ่ิมตรงแยกบ้านวังเวียง  จุดที่ห้าหน้า
ตลาดสดเทศบาล ระบบของเราสามารถเพ่ิมได้ถึง 40 ตัว และจะท าให้
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจาก 30 วัน ก็จะน้อยลงครับ ดังนั้นจึงมีงานที่ 2 คือ
งานเพ่ิมพ้ืนที่เก็บข้อมูล เมื่อรวมงบประมาณแล้วก็ประมาณ 245,250 บาท  
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีจะขอมติรายการที่ 2.ขออนุมัตโิอนลดงบประมาณ    
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลด 

144,300  บาท  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  ครุภัณฑ์ส านักงาน    จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)  
จ านวน  3  ชุด   งบประมาณ  144,300  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรด
ยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ 
Inverter) จ านวน  3  ชุด งบประมาณ  144,300 บาท จ านวน 10 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านรอง รายการต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประภาส  วรรณทอง  3.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ขอโอนลดรวม 32,190  บาท  หมวด 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ขอโอนลดรวม  84,160  บาท  หมวดค่าตอบแทน ขอ
โอนลดรวม  47,650  บาท  รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 
2-3  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  ด้านทิศเหนือ หมู่ 9    ขนาด 
กว้าง 12  ม.  ยาว  15  ม.  หนา  0.15  ม.และ ลาน คสล.รูปสามเหลี่ยมมุม
ฉาก  ขนาดฐาน 5  ม.  สูง  42  ม. หนา 0.15  ม. งบประมาณ  164,000  
บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอโอนลดงบประมาณจ านวน 8 รายการ  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง

อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  ด้านทิศเหนือ หมู่ 9    
งบประมาณ  164,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1. โครงการ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลนาคู  ด้านทิศเหนือ หมู่ 9    งบประมาณ  164,000  บาท 
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญฝ่ายบริหาร รายการต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  4.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  154,375  บาท  แผนงานงบกลาง  งบกลาง 

ส ารองจ่าย ขอโอนลดรวม 625   บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  155,000  บาท  
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 4    ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  ขนาดกว้าง 
4.50 ม. ยาว 63  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 283.50  
ตร.ม. งบประมาณ  155,000  บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ 4 ขอโอนทั้งหมด 
ประธานสภาเทศบาล 5 รายการ งบประมาณท่ีขอโอน 155,000  บาทเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู 
หมู่ 9  งบประมาณ  155,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนงบประมาณ
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 2. โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9 
งบประมาณ  155,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน 1 เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญฝ่ายบริหาร รายการต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  5.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  51,377.67  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลด

รวม    25,720  บาท  หมวดค่าสาธารณูปโภค ขอโอนลดรวม  19,767.60  
บาท  หมวดค่าครุภัณฑ์  ขอโอนลดรวม   16,200  บาท  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ขอโอนลดรวม  1,320  บาท  หมวดเงินอุดหนุน ขอโอนลดรวม  
20,000  บาท  แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ขอโอนลดรวม  6,614.73  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  141,000  
บาท  รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 5-7 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 6 จุด  
จุดที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 5.40  ม. , จุดที่ 2 กว้าง 2.60  ม. ยาว 12.80  
ม. , จุดที่ 3  กว้าง 3.80 ม. ยาว 5.40 ม. ,จุดที่ 4  กว้าง 2.80 ม. ยาว 7.70 
ม. , จุดที่ 5 กว้าง 5  ม. ยาว  24.30 ม.และจุดที่ 6  กว้าง 5.18 ม. ยาว 7  
ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 248  ตร.ม.    งบประมาณ  141,000  บาท 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอให้อภิปรายเพ่ิมเติมว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้าง เชิญท่านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่านประภาสได้น าเรียน จะด าเนินการที่หน้าส านักงาน 
ปลัดเทศบาล ตรงต้นขนุน ที่ช่างวัดไว้ไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยมบางพ้ืนที่แคบบางพ้ืนที่กว้าง เลยแยก

เป็นสัดส่วนออกมามีทั้งหมด 6 จุด จะอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดครับ งบประมาณ 
141,000 บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิก เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมยังนึกภาพไม่ออกว่าตรงไหนบริเวณไหน ที่ว่าหน้าส านักงานหรือหน้าวัดตรงนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  หน้าส านักงานตรงข้างอาคารประปาครับ 
ปลัดเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติมม๊ัยค่ะ พอดีว่าท่านสมาชิกไม่อยู่ในห้องประชุม  
ประธานสภาเทศบาล 1 ท่าน (สุริยนต์  สุล านาจ) ไม่ทราบว่าไปไหน ตามระเบียบต้องรอก่อน จะ

ก าหนดเวลาหรือใครตามท่านได้ว่าอยู่ไหน เพราะประธานก็ไม่เห็นเหมือนกัน 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในกรณีที่ออกจากห้องแล้วไม่แจ้งถือว่าไม่อยู่นะครับ เพราะท่านต้องแจ้งว่าจะไป 
ปลัดเทศบาล ไหนมาไหน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ข้อ 30 ถ้าประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราวก็
ได ้และข้อ 76  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่ามีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ 
ไม่ได้  กรณีนี้ยังมีสมาชิกสภาจ านวน 10 ท่านถือว่าครบองค์ประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต้องรอเผื่อว่าท่านไปเข้าห้องน้ าขอเวลา 5 นาที เพื่อไม่เป็นการต าหนิว่าทาง 
ประธานสภาเทศบาล ประธานล าเอียง ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจห้องน้ าด้วยนะค่ะว่าอยู่หรือไม่ เพราะว่า

เราท าให้ถูกระเบียบถ้ามีการฟ้องร้องอะไรมาเราจะได้ไม่มีข้อโดนต าหนิ (10.50 
น.) ขอพักประชุม 5 นาท ี(พักประชุม 5 นาท ีและเริ่มประชุม) ถือว่าท่าน
สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุมและยังครบองค์ประชุม คงจะขอมติเท่าท่ีท่านสมาชิกอยู่ 
ขอมตริายการที่ 5 รายการโอน 19 รายการ งบประมาณท่ีขอโอน 141,000  
บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 6 จุด งบประมาณ 141,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอน
งบประมาณโปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  3. โครงการ
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 6 จุด งบประมาณ  141,000  
บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทางฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  6.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ขอโอนลดรวม  28,085.27  บาท  หมวด

ค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  500  บาท  หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  
122,160  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม  57,101  บาท  แผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลดรวม  153.73  บาท รวมขอโอนทั้งสิ้น  
208,000  บาท    รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 8-9 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
4. โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6   ข้างบ้านนายนารี  มุ่ง
สวัสดิ์ ถึงท่ีดิน   นายจันใด  ภมูิรัง  ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 57  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 142.50   ตร.ม. และรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 57 ม. ลึกเฉลี่ย 0.42  ม.   งบประมาณ  
208,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกสภาสอบถาม เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมดูแล้วตรงนี้มันจะขัดไหมที่เราเคยพูดกันว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลระเบียบออกมาว่าต้องกว้างเท่านี้ถึงจะท าได้ อันนี้สองเมตรห้าสิบ มัน

เป็นอย่างไง ช่วยชี้แจงมันขัดม๊ัยหรืออย่างไร ถ้าไม่ถึงสี่เมตรถึงจะท าได้ เคยพูดไว้
นะครับ ผมจ าได้ขอขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอชี้แจงท่านสมาชิกได้สอบถามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ก าหนดไว้  
ปลัดเทศบาล ว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ ที่ผมพูดถ้าจ าไม่ผิดหรือท่านเข้าใจผิด ที่ผมว่าขอสี่

เมตรนั่นคือถนนด้านนอก กลัวว่ารถจะสวนกันไม่ได้ผมขอสี่เมตร ถ้าจะท าก็ได้ไม่
มีปัญหาแต่เพ่ือความเหมาะสมเพราะถนนยาวๆรถมาจะได้หลีกกันได้ผมเลยขอสี่
เมตร แต่ตัวนี้บ้านวังเวียงเป็นถนนในชุมชนท่านอาจารย์ก็เห็น ไม่ขัดระเบียบครับ 
ในระเบียบไม่มีก าหนดแต่ตรงนี้ขอพื้นที่ได้แล้วสามเมตร เป็นรางระบายน้ าอยู่
ตรงกลางถนนห้าสิบเซนติเมตร ถนนทั้งหมดอยู่สามเมตร ความยาวห้าสิบเจ็ด
เมตรนะครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็ไม่ผิดระเบียบนะค่ะ มีท่านสมาชิกเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณท่ีขอโอนทั้งหมด 13 รายการ 208,000 บาท ขอโอนเพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย
น้ า หมู่ 6 งบประมาณ  208,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้ง
เป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ 

//มติที.่.. 
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มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  4. โครงการ

ก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 งบประมาณ  208,000  บาท 
จ านวน 9  เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  7.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ขอโอนลดรวม  12,206.27  บาท  หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  9,800  
บาท  หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  146,640  บาท  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   หมวดค่าตอบแทน 
ขอโอนลดรวม  55,353.73  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  224,000  บาท  
รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 10-12 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7   หลังบ้าน นายวิโรจน์  แสง
สาร  ถึง หลังร้านกัปตันคาแคร์  ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 90  ม. หนา 0.15  ม. 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม.  งบประมาณ  224,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมโครงการ โครงการนี้เป็นเส้นทางหลัง ธ.ก.ส. 
ปลัดเทศบาล จะมีสะพานตรงที่เป็นสะพานจะเทคอนกรีตด้วย ผมสอบถามช่างแล้วว่าสามารถ

รับน้ าหนักได้หรือเปล่า ถ้าเราเทคอนกรีตทับ ตรงสะพานก็จะกว้างข้ึน 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ตรงสะพานเป็นสมบัติของเราใช่มั๊ยครับ ผมเป็นห่วงว่าพอท าไปแล้วจะมีผล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อเรา ขอบคุณมากครับ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เป็นของเราครับ 
ปลัดเทศบาล 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ถ้าไม่มีจะขออนุมัติสภา 
ประธานสภาเทศบาล รายการที่ 7 ขอโอนทั้งหมด 12  รายการ จ านวนเงิน 224,000  บาท ขอโอน

เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
งบประมาณ  224,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็น
รายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ  

//มติที.่.. 
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มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  5. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  งบประมาณ  224,000  บาท 
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  8.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  

3,346.27  บาท  หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  11,048  บาท  หมวดค่า
วัสดุ  ขอโอนลดรวม  7,610  บาท  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ขอโอนลดรวม  298,583  บาท  
หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  86,582  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม  
3,373.36  บาท   หมวดค่าสาธารณูปโภค  ขอโอนลดรวม  18,341.82  
บาท  หมวดเงินอุดหนุน ขอโอนลดรวม  12,000  บาท  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  10,155  บาท   
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)  ขอโอนลดรวม  41,960.55  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  493,000  
บาท  รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 13-15   
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  ข้างที่นา ด.ต.ประดิษฐ์  
ปัตลา  ถึงท่ีนา นางสงวน  วรรณทอง  ขนาดกว้าง 4  ม. ยาว 200  ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. งบประมาณ 493,000  
บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกสอบถามหรือไม่ รายการที่ขอโอนรวม 23 รายการ งบประมาณที่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอโอน 493,000 บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  งบประมาณ  493,000  บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  6. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  งบประมาณ  493,000  บาท 
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 

//นายประภาส… 
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นายประภาส  วรรณทอง  9.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู สาธารณสุข   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลดรวม  493,000 บาท  

รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 16 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนกลาง) หมู่ 
6  ช่วงที่นา นายศราวุธ  วงศล์ุนลา ถึงท่ีนา นายประภาส  พลนาคู  ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 200  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม.  
งบประมาณ  493,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ รายการที่ขอโอนรวม 4 รายการ จ านวน  
ประธานสภาเทศบาล 493,000 บาท ขอโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนกลาง) หมู่ 6   งบประมาณ  
493,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยก
มือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 7. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนกลาง) หมู่ 6   
งบประมาณ  493,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  10.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานสังคมสงเคราะห์   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลด

รวม  409,400   บาท  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลดรวม  76,599.45  บาท  
หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  6,960.55  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  
493,000  บาท   รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 17 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ 9   
ช่วงที่นา นายประเวศ  พลนาคู ถึงท่ีนา นางพรรณี  สุล านาจ   ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 200  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม. 
งบประมาณ  493,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามก่อนหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติต่อท่านสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล รายการที่ขอโอนรวม 4 รายการ งบประมาณท่ีขอโอน 493,000 บาท   

//เพ่ือตั้งจ่าย... 
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เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝาย
ล าห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ 9  งบประมาณ  493,000  บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  8. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ 9  
งบประมาณ  493,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  11.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  12,564.45  บาท  

หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  122,870  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลด
รวม  115,565.55  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  251,000  บาท  รายละเอียด
ตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 18-21 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนา
คู หมู่ 9   ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 85  ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 425  ตร.ม. งบประมาณ 251,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ขอโอนทั้งหมด 18 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  251,000 บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9งบประมาณ  
251,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยก
มือด้วยค่ะ 
 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   9. โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9
งบประมาณ  251,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง  12.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม   7,304.45  บาท  หมวด

ค่าสาธารณูปโภค  ขอโอนลดรวม  19,568.35  บาท  แผนงานสังคม
สงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ขอโอนลดรวม  18,000   บาท  หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  57,920  
บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลดรวม  321,207.20   บาท  รวมขอโอน
ทัง้สิ้น 424,000 บาท รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 22-23 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7   
ช่วงที่นานายกองสี  ฤทธิ์ศรีบุญ  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 170  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 680  ตร.ม. งบประมาณ 424,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ขอโอนทั้งหมด 8 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาที่ขอโอน 424,000  บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7  งบประมาณ  
242,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยก
มือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  10. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7  งบประมาณ  
242,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  13.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ขอโอนลดรวม  99,484.80    

บาท  หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  13,800  บาท  หมวดค่าใช้สอย ขอ
โอนลดรวม  85,524  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม  187,322  บาท  
หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอโอนลดรวม  1,000  บาท  งานไฟฟ้า  หมวด
ค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม  890.08  บาท  งานสวนสาธารณะ หมวดค่าวัสดุ  ขอ
โอนลดรวม  5,000  บาท   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าใช้
สอย  ขอโอนลดรวม  5,890  บาท  หมวดค่าครุภัณฑ์ ขอโอนลดรวม  8,000  
บาท  งานบ าบัดน้ าเสีย หมวดค่าใช้สอย  ขอโอนลดรวม  67,089.12  บาท  
รวมขอโอนทั้งสิ้น  474,000  บาท   รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ 
หน้า 24-26 

//ขอโอนตั้ง 
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ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7   
ช่วงที่นานายโฮม  เครือชัย  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 190  ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 760  ตร.ม. งบประมาณ 474,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ขอโอนทั้งหมด 19 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,000  บาท ขอโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7  
งบประมาณ  474,000  บาท ท่านสมาชิกเหน็สมควรให้โอนและตั้งเป็น
รายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ  

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 11. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7  งบประมาณ  
474,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  14.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดค่าใช้สอย  ขอโอนลดรวม  11,610.88  บาท  แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่า
ใช้สอย  ขอโอนลดรวม  85,265  บาท  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าวัสดุ ขอโอนลดรวม  290  
บาท  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย  ขอโอนลดรวม  97,000  
บาท  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ขอโอน
ลดรวม  70,320  บาท  หมวดค่าตอบแทน ขอโอนลดรวม  250  บาท  
หมวดค่าใช้สอย ขอโอนลดรวม  11,000  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ขอโอนลดรวม  
14,275  บาท   หมวดค่าสาธารณูปโภค ขอโอนลดรวม  18,455.05  บาท  
หมวดรายจ่ายอื่น  ขอโอนลดรวม  4,669.40  บาท  แผนงานงบกลาง งบ
กลาง ขอโอนลดรวม  272,164.67  บาท  รวมขอโอนทั้งสิ้น  498,000  
บาท  รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 27-29 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 11   
ช่วงหลังบ้าน อ.นิรมัย  สิรินิธกิร  ถึงที่นานายสมพร  ศรีสุข  ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 195  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780  ตร.ม. 
งบประมาณ 498,000  บาท  

//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ขอโอนทั้งหมด 22 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 498,000 บาทขอตั้งเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 11  งบประมาณ  498,000  
บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    12. 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 11  
งบประมาณ  498,000  บาท จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  15.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง งบกลาง ขอโอนลดรวม   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 491,000  บาท  รายละเอียดตามร่างบัญชีโอนงบประมาณ หน้า 30 

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2   ข้างที่นา นางสินทุ  สุ
ล านาจ  ถึงที่นา นางขจรกลิ่น  พลนาคู  ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 195  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780  ตร.ม. งบประมาณ 491,000  
บาท 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ รายการที่ขอโอนทั้งหมด 4 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 491,000 บาทขอตั้งเป็นรายการใหม ่โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  งบประมาณ  491,000  บาท ท่านสมาชิก
เห็นสมควรให้โอนและตั้งเป็นรายการใหม่โปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 13. โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  งบประมาณ  491,000  บาท 
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอเข้าระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญฝ่ายบริหาร 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เนื่องจากงบประมาณที่ทางสภาอนุมัติโอนแล้ว เป็นเงินเหลือจ่ายซึ่งถ้าเบิกจ่าย 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ไม่ทันก็จะตกเป็นเงินสะสม จึงจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน จึงขอ

อนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน 
18  รายการ ขอมอบให้รองประภาส  วรรณทอง  แถลงต่อที่ประชุมครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายประภาส  วรรณทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ฯ 
ขอเสนอ 1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 11  งบประมาณ 
742,000  บาท เพ่ือวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ขนาด 1.40 x 1.57  เมตร จ านวน 5 บ่อ จากสี่แยกถนนพงษ์พานิชตัดถนน
บิณฑครุป ถึงถนนพงษ์พานิชตัดถนนชมะนันท์ หมู่ 11  ความยาว 109 เมตร 
ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หน้า 89 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง โครงการที่หนึ่งที่ได้เสนอไปเป็นโครงการที่สภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ของเราอนุมัติไปในปีงบประมาณ 2562 แตอ่ยู่ระหว่างรอการซื้อจ้าง เป็น

โครงการที่อยู่บริเวณศูนย์เรียนรู้เพ่ือระบายน้ าท่วมบริเวณนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่
ยิ่งใหญ่ของพ่ีน้องบริเวณนั้น ประกาศครั้งแรกไม่มี ครั้งที่สองมีห้างที่ยื่นเสนอมา
แต่คุณสมบัติไม่ครบ เลยตกไป และก าลังจะประกาศคัดเลือกเป็นครั้งที่สาม ถ้า
หากยังไม่มีก็น่าจะทบทวนราคากลาง เชื่อว่าราคาน่าจะเปลี่ยนแปลงตามราคา
กลาง ก็ขออนุญาตกันเงิน ถ้าสภาไม่เห็นด้วยก็คงตกไป ขออนุญาตชี้แจงต่อสภา
ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา โครงการนี้แก้ปัญหาเรื่องน้ า ที่ทางกรมโยธาธิการมาศึกษา  ตอนแรกไม่มีผู้รับ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู จ้างผมว่าจะโอน แต่ถ้าไม่มีผู้รับจ้างก็จะต้องเลือกเป็นวิธีคัดเลือกเจาะจง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการที่หนึ่งหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร ตามหลักการแล้วช่างต้องเป็นคนออกแบบใช่ไหมครับ ออกแบบมาว่าจะแก้ไข 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปัญหาตรงนี้แล้วแบบนั้นจะท าอย่างไงแล้วประมาณการว่าต้องราคาประมาณนี้ 

และต้องคาดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใช่มั๊ยครับที่ออกแบบ ผมหรือสมาชิกทุกท่าน
เชื่อมั่นในศักยภาพของกองช่างหรือนายช่างในเทศบาลเรา ว่าท่านออกแบบดี
แล้วที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้กับชาวกองช่างหรือฝ่าย
บริหารว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ มันนานมาแล้วก็รอไปเรื่อย เคยมีคนที่มาท า
วิจัยมาประชุมที่นี่ผมก็มาด้วยแต่ก็หลายปีแล้ว ก็ยังไม่มาท าไม่ทราบเหตุอะไร ก็
ฝากท่านฝ่ายบริหารได้โปรดช่วยปัดเป่าพี่น้องเราที่อยู่บริเวณนั้นด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของแบบแปลน ซึ่งผมกับช่างก็ออกดู ในช่วงฤดูฝนน้ าจะ 
ปลัดเทศบาล ท่วมระบายช้ามาก สาเหตุที่ระบายน้ าไม่ได้เพราะว่าเรามีรางระบายพร้อมท่ออยู่

สี่สิบเซนต์ ท่อมันเต็มน้ าก็ออกไม่ได้เราลอกไม่ได้นี่คือปัญหา ก็เลยมีแนวคิดว่าจะ
รื้อท่อสี่ออกแล้ววางท่อขนาดหนึ่งเมตรแล้วเพ่ิมบ่อพักห้าบ่อ เป็นบ่อขนาดใหญ่ 
ถ้าเป็นท่อเมตรถ้ามันตันเราสามารถเข้าไปท าความสะอาด ลอกได้ เมื่อท าเสร็จ
น่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ แต่ว่าระดับน้ าเท่าที่สังเกตุมันท่วไม่เกินหนึ่งถึงสองชั่วโมง
มันจะลดนั่นหมายความว่าทางปลายทางเป็นบ่อขนาดแปดสิบและหกสิบ ผมก็
เป็นห่วงว่าน้ าจากท่อร้อยเอาไปลงแปดสิบและหกสิบ มันจะสามารถระบายน้ าได้
ดีปรือว่าเร็วกว่าเดิม คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิมในระดับหนึ่ง ขออนุญาต
ชี้แจงครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอ่ืนจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ โครงการที่ 1 โครงการวางท่อ 
ประธานสภาเทศบาล ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 11    งบประมาณ  742,00  บาท ท่าน

สมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพัก หมู่ 11  งบประมาณ  742,000  บาท จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง โครงการ 2. จัดซื้อกล้องพร้อมติดตั้งและขยายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู (CCTV)   จ านวน  5 ชุด  งบประมาณ 245,250 บาท  ตามมติที่ประชุมสภา

อนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562   
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ขออนุมัติกันเงิน โครงการที ่2. จัดซื้อกล้องพร้อมติดตั้งและขยาย  
ประธานสภาเทศบาล ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)   จ านวน  5 ชุด  งบประมาณ 245,250 

บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ
ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  จัดซื้อกล้องพร้อมติดตั้งและขยาย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)   จ านวน  5 ชุด  งบประมาณ  
245,250  บาท    จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านประภาส ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง โครงการ 3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู (ระบบ Inverter) จ านวน  3  ชุด  งบประมาณ  144,300  บาท  ตามมติที่

ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 
2562 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบ 
ประธานสภาเทศบาล แขวน(ระบบ Inverter) จ านวน  3  ชุด  งบประมาณ  144,300  บาท  ท่าน

สมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) จ านวน  3  ชุด  
งบประมาณ  144,300  บาท    จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง โครงการ 4.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารศูนย์ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  ด้านทิศเหนือ  หมู่ 9   

งบประมาณ  164,000  บาท  ขนาด กว้าง 12  ม.  ยาว  15  ม.  หนา  
0.15  ม.และ ลาน คสล.รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ขนาดฐาน 5  ม.  สูง  42  ม. 
หนา 0.15  ม.  ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการ 4.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารศูนย์ 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  ด้านทิศเหนือ  หมู่ 9   

งบประมาณ  164,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 

 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็กข้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาคู  
ด้านทิศเหนือ  หมู่ 9   งบประมาณ  164,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ  155,000  บาท    ขนาดกว้าง 4.50 

ม. ยาว 63  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 283.50  ตร.ม.  
ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 
กันยายน 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ  155,000  บาท  ท่านสมาชิก

เห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก คันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ  
155,000  บาท    จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง ล าดับที่ 6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 6 จุด  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งบประมาณ  141,000  บาท จุดที่ 1 กว้าง 2.20 ม. ยาว 5.40  ม. , จุดที่ 2 

กว้าง 2.60  ม. ยาว 12.80  ม. , จุดที่ 3  กว้าง 3.80 ม. ยาว 5.40 ม. ,จุดที่ 
4  กว้าง 2.80 ม. ยาว 7.70 ม. , จุดที่ 5 กว้าง 5  ม. ยาว  24.30 ม.และจุด
ที่ 6  กว้าง 5.18 ม. ยาว 7  ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 248.00  ตร.ม.    
ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 
กันยายน 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการ 6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 6 จุด 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  141,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อม

ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก  จ านวน 6 จุด งบประมาณ  141,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  ล าดับที่ 7. โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6   งบประมาณ   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 208,000  บาท ข้างบ้านนายนารี  มุ่งสวัสดิ์ ถึงท่ีดิน นายจันใด  ภูมิรัง  ขนาด

กว้าง 2.50 ม. ยาว 57  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
142.50 ตร.ม. และรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 57 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.42  ม.   ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6    
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  208,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อม

ปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ 6   งบประมาณ  208,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7    
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งบประมาณ  224,000  บาท  หลังบ้าน นายวิโรจน์  แสงสาร  ถึง หลังร้าน

กัปตันคาแคร์  ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาว 90  ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 360  ตร.ม.  ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 224,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

โปรดยกมือด้วยค่ะ 
//มติที.่.. 



-20- 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ 7   งบประมาณ  224,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  งบประมาณ   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 493,000  บาท ข้างที่นา ด.ต.ประดิษฐ์  ปัตลา  ถึงท่ีนา นางสงวน  วรรณทอง  

ขนาดกว้าง 4.00  ม. ยาว 200  ม. หนา 0.15  ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 800  ตร.ม.  ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 493,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่  6  งบประมาณ  493,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง   โครงการที่ 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู (ตอนกลาง) หมู่ 6 งบประมาณ  493,000  บาท    ช่วงที่นา นายศราวุธ  วงศ์

ลุนลา ถึงท่ีนา นายประภาส  พลนาคู  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติ
โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง 
ประธานสภาเทศบาล (ตอนกลาง) หมู่ 6 งบประมาณ  493,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุ

มติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนกลาง) หมู่ 6 งบประมาณ 493,000 
บาท   จ านวน  9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู (ตอนบน) หมู่ 9   งบประมาณ  493,000  บาท  ช่วงทีน่า นายประเวศ  พล

นาคู ถึงท่ีนา นางพรรณี  สุล านาจ   ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติ
โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

//นางทักษิณ... 



-21- 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง 
ประธานสภาเทศบาล (ตอนบน) หมู่ 9   งบประมาณ  493,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุ

มติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กข้างฝายล าห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ 9  งบประมาณ  493,000  
บาท จ านวน 9  เสียง  

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ 251,000  บาท    ขนาดกว้าง 5.00 

ม. ยาว 85.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 425.00  ตร.
ม.  ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ 251,000  บาท   ท่านสมาชิก

เห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ  
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กคันสระเก็บน้ าดิบ เทศบาลต าบลนาคู หมู่ 9  งบประมาณ 
251,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 424,000  บาท  ช่วงที่นานายกองสี  ฤทธิ์ศรี

บุญ  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 680.00  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
ประธานสภาเทศบาล ชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 424,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติ

กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 424,000  บาท  
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 

//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 474,000  บาท ชว่งที่นานายโฮม  เครือชัย  

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 760.00  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
ประธานสภาเทศบาล ชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 474,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติ

กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7 งบประมาณ 474,000  บาท  
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ชลประทาน หมู่ 11 งบประมาณ 498,000  บาท ชว่งหลงับ้าน อ.นิรมัย  สิริ

นิธิกร  ถึงที่นานายสมพร  ศรีสุข  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00  ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780.00  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภา
อนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

 
นางทกัษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลอง 
ประธานสภาเทศบาล ชลประทาน หมู่ 11 งบประมาณ 498,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุ

มติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ 11 งบประมาณ 498,000  บาท  
จ านวน 9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งบประมาณ 491,000  บาท ข้างที่นา นางสินทุ  สุล านาจ  ถึงที่นา นางขจร

กลิ่น  พลนาคู  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 780.00  ตร.ม. ตามมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอน
งบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2562 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2  งบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล 491,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 

โปรดยกมือด้วยค่ะ 
//มติที.่.. 
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มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ 2  งบประมาณ 491,000  บาท  จ านวน 9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  17. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบทรายล าห้วยกุดข้ีควาย  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 9 บ้านสายนาค า  ต าบลนาคู  กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร  

งบประมาณ  88,800 บาท 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 17. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบทรายล าห้วยกุดข้ีควาย 
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 9  งบประมาณ  88,800 บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิก

เหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ

กระสอบทรายล าห้วยกุดขี้ควาย หมู่ที่ 9 บ้านสายนาค า  ต าบลนาคู  กว้าง 2 
เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร  งบประมาณ  88,800 บาท  จ านวน  9  
เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่  18. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบทรายล าห้วยกุดข้ีควาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 11 บ้านสายนาค า(บ้านนาคู)  ต าบลนาคู  กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร 

สูง 2 เมตร  งบประมาณ  74,400 บาท 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 18. ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบกระสอบทรายล าห้วยกุดข้ีควาย 
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 11 บ้านสายนาค า(บ้านนาคู)  งบประมาณ  74,400 บาท ท่านสมาชิก

เห็นสมควรอนุมติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
 
มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  ก่อสร้างฝายผสมผสานแบบ

กระสอบทรายล าห้วยกุดขี้ควาย หมู่ที่ 11 บ้านสายนาค า(บ้านนาคู)  ต าบล
นาคู  กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร  งบประมาณ  74,400 
บาท  จ านวน  9  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านเลขา 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจง โครงการที่ขออนุมัติโครงการที่ 17,18 สบืเนื่องมาจากว่าทาง 
ปลัดเทศบาล เทศบาลของเราได้ของบประมาณจากกรม เพ่ือมาท าฝายชะลอน้ าเป็นล าห้วย

ตรงสะพาน จุดที่สองบริเวณหน้าบล๊อกนานายบวร   เป็นโครงการเร่งด่วนส่งวัน
สุดท้ายก็ได้มา ตัวโครงการเขาให้จ้างแรงงาน 50 เปอร์เซ็นต์ครับ ครึ่งหนึ่งของ 

//งบประมาณ... 
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งบประมาณผมเลยค านวณเมื่อกี้ ขออนุญาตครับโครงการที่หนึ่งเป็นค่าแรงงาน 
44,400 บาท โครงการที่สอง เป็นค่าแรงงาน 37,200 บาท แต่ที่นี้ในหนังสือ
เขาให้จ้างแรงงานผู้มีสัญชาติไทยและต้องเป็นคนในพ้ืนที่ ถ้าไม่มีคนในพ้ืนที่ให้
เอาคนในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณจังหวัดเดียวกันได้  ผมเลยหารือกับท่าน
นายกก่อนที่จะขึ้นมา เพ่ือหารือท่ีประชุมว่าเราน่าจะให้พ่ีน้องในเขตเทศบาล 
การขอเสนอโครงการไปก็เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน 
ใน่สวนของค่าแรงงานถึงแม้จะสร้างฝายไปน้ ามาไม่เต็มก็เป็นเรื่องของน้ า เห็นว่า
น่าจะเป็นประโยชน์เลยขอไปและได้มา ที่ขออนุมัติสภาวันนี้เป็นการเร่งด่วนพอดี
หนังสือเพ่ิงได้รับหนังสือมาเมื่อเช้าเลยต้องน าเข้าสภาด่วน เพ่ือกันเงินไว้ก่อนโดย
จังหวัดบอกว่าต้องหาคู่สัญญาในวันนี้แล้วส่งส าเนาสัญญาให้จังหวัดกันเงินที่กรม
อีกเป็นล าดับ ทีนี้หัวข้อหารือท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารเงินค่าจ้างแรงงานเราจะ
มีวิธีจ้างครัวเรือนละหนึ่งหรือยังไง  จะมีค่าด าเนินการเช่นซื้อทราย กระสอบ
ทราย ไม้ยูคา เชือกในล่อน ผมว่าถ้าพ่ีน้องเยอะไม่น่าจะหลายวัน กว้าง 2 เมตร 
ยาว 12 เมตร โครงการแรกกระสอบทรายประมาณ 1,643 ใบ ทรายประมาณ 
48 คิว เลยว่าเราจะจ้างคนงานไปแบบไหน ค่าจ้างขั้นต่ า 300 กว่าบาท เลย
หารือว่าเราจะรับวิธีไหน ผมว่าประกาศรับสมัครครัวเรือนไม่ต่ ากว่า 1 คน  

นางทกัษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมมีความรู้สึกว่างานอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้มีเสียงครหา จากพ่ีน้องฮักพุ้นแพงพ่ี  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ประกาศเลยครับ ใครจะมาท างานแบบนี้บอกหรือเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านก านัน ต้อง

บอกให้เขาว่าเดี๋ยวนี้เรามีโครงการนี้จะท าอย่างนี้ วันหนึ่งจะเอากี่คนไปท า น่าจะ
ดีกว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมน่ะ แต่ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหาร แล้วแต่ที่ประชุมจะ
พิจารณาใครจะแสดงความเห็นอย่างไง แต่ผมรู้สึกว่าแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนได้
ทราบทุกครัวเรือน ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  ผมมีความคิดว่าถ้าเราจะท าฝายตรงนี้นะครับ สมมุติว่าคนงานก็มีแล้ว 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถามว่าใครจะพาเขาท า ต้องท าอย่างไรแล้วต้องให้จบด้วยครับ สมมุติว่าตอนนี้

เป็นค่าแรงอยู่ 44,400 จะเป็นแรงงานอยู่ 148 แรง ต้องมีหัวหน้างาน
รับผิดชอบ ต้องมีคนคุมงาน อันที่สองคือเราจะท าฝายแบบไหน ช่างเราต้องเป็น
ด้วยเพราะว่าค่าแรงมันจบแล้ว อันที่สองคือมีค่าแรงอยู่ 124 แรงถ้าวันหนึ่งไป 
50 คนจบเลย ผมกลัวมันจะไม่เสร็จแล้วมันมีแบบเบาะท่านปลัด ถ้ามีแบบมี
แปลนก็แต่งตั้งไปเลยว่าใครรับผิดชอบอะไร ต้องมีแผนกบัญชีให้ค่าแรงด้วย  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  งานแรกประมาณ 146 คน คนละ 300 บาท โครงการที่ 2 ประมาณ 124  
ปลัดเทศบาล รวมแล้ว 370 คน ถ้าเราประกาศว่าต้องเป็นคนสามารถท างานได้  ถ้าเรา

ประกาศรับคนถึง 370 แล้วเราปิดรับใช่มั๊ย รับครัวเรือนละ 1 คนหรือยังไงนี่คือ
ปัญหา พอได้แล้วเราค่อยมาวางแผนว่าท างานกี่วันวันละกี่คน งานแรกต้องท า
อะไร วันแรกก่ีคน วันที่สองกี่คน วันที่สามกี่คน ให้จบจะไม่มีปัญหา ผมว่าน่าจะ
ไม่เกินสามวัน เลยหารือว่าเราจะรับสมัครวิธีไหนก่อน 

//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  น่าจะเป็นครัวเรือนละหนึ่งก่อนตามจ านวนที่เราคุยหรือว่าเฉลี่ยเป็นแต่ละหมู่  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายก 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เอาแบบนี้ดีมั๊ยถ้าเกิดรับสมัคร เราจะสมัครก่ีวันถ้าหมดเขตปิด ถ้าสมมุติเขามา 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เกินลดค่าแรงลงมา เฉลี่ยกันหรืออย่างไรขอหารือ 
 
มติที่ประชุม แบ่งการรับสมัครเป็นหมู่บ้าน หมู่ 1 ได้  33 คน  หมู่ 2 ได้  52 คน  หมู่ 6  ได้ 

38 คน หมู่ 7 ได้ 24  หมู่ 9 ได้ 27 คน  หมู่  10 ได ้35 คน   หมู่ 11  ได้ 
37 คน  หมู่ 12 ได้ 22 คน เฉลี่ยตามครัวเรือน  คุณสมบัติครัวเรือนละ 1 คน 
ไม่จ ากัดชายหญิง ต้องท างานได้ อายุตั้งแต่ 20 -59 ปี ประกาศรับ 3 วันท าการ 
การรับสมัครเทศบาลต าบลนาคูประกาศและแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าก่อน  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นจะเสริมอะไรหรือไม่  เชิญท่านอาจารย์  
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรื่องท่ีผมจะเรียนในที่ประชุมวันนี้  เรื่องท่ี 1 การส่งหนังสือของส านักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลต าบลนาคู ถึงบุคคลต่าง ๆ  รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่มีคนส่งหนังสือเลย

หรือ เห็นฝากคนนี้ไปคนโน้นไป  เจ้าหน้าที่ท่ีส่งหนังสือ  
เรื่องท่ี 2 เรื่องน้ าประปา เมื่อวานหรือวันเสาร์ได้ซักผ้าเอง รู้สึกว่ามีคลอลอยใน
น้ าเยอะ ขุ่นเหมือนเราไม่ได้กรอง  ซักผ้าขาวไม่ได้แน่นอน  ไม่ทราบว่าเป็น
เพราะสาเหตุอะไร 1. เครื่องกรองกับเครื่องที่ดูดน้ ามา เครื่องกรองเล็ก ที่น้ ามา
แรงเกินกรองไม่ทัน  เปิดไปอีกไปประมาณถังด าเต็มผมก็ได้เททิ้งใช้ไม่ได้เลย ทาง
เทศบาล ประปาจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ผมก็เข้าใจนะครับเหมือนแก้ปัญหาไม่
ตรงจุด  ฝากด้วยครับ 
เรื่องท่ี 3 เมื่อวานผมมีโอกาสออกไปทางกุดขี้ควาย  ก็มีชาวบ้านที่เสียเงินให้เรา
นั่นแหล่ะครับ เขาบ่นตัดกิ่งไม้มาวางแถว ๆ ขยะ เจ้าหน้าที่เราก็ไม่เก็บ เขาได้เอา
ไปทิ้งเอง  เขาบอกรถเต็ม  อยากฝากท่านฝ่ายบริหารด้วยเราจะแก้ไขปัญหา
อย่างไร  เขาพูดกันบ่อย ผมก็เลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารก็พยายามพูดอยู่นะ จะท า
อย่างไรคนบ้านเดียวกัน  ผมก็เลยฝากเสียงจากชุมชนนะครับ มาเรียนให้ท่านได้
ทราบเราควรจะปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณนะครับ ผมอยากทราบว่า  น้ าไม่ใสอยู่บริเวณที่บ้านท่าน   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ส่วนกิ่งไม้ที่ไม่เอาอยู่บ้านหลังไหนครับ 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ซอยบริเวณเลี้ยวขวาไปกุดข้ีควายติดถนนใหญ่เส้นหลัก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณมากครับ ส่วนน้ าที่ไม่ใสทางผมกับทีมงานได้วิเคราะห์เรื่องการกรองน้ า 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู กลั่นน้ า  การพักน้ าอยู่ที่นี่น้ าใส   วิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็นท่อแตกน้ าจะพุ่งออก

แต่ส่วนหนึ่งน้ าจะไหลเข้าไปแทนที่ท าให้น้ าขุ่น แต่ผมจะไปเช็คดูจะได้แก้ไขตรง
ท่อแตกเสร็จน้ าคงจะใส  ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

//นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  จิตปรีดา  วันเสาอาทิตย์ทีไรผมต้องถามดูว่าใครอยู่เวร  พยายามดูที่สุด 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู แล้วเมื่อคืนไฟฟ้าดับวันเสาร์ไม่ไหล มีบางคนไม่ท า ถ้าปกติแล้วน้ าจะไหลทั้งคืน 

วันเสาร์กลางคืนน้ าไม่ไหล  ต่อไปจะไม่ให้แกอยู่เวร  ก็เอาไปท างานอ่ืนแทน  
วันหยุดทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับขอให้ปรับปรุงแก้ไข 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาตอีกนิดนะครับ  บางวันจะเป็นฟองนิดๆ ขึ้นมาปล่อยไว้จะหยุดทันที 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่ไหล  วิชาการเรียกคลอลอยปนอยู่ในน้ า  คือถ้าผมไม่ท างานแบบน้ าไม่เปิดใช้

คงจะไม่ทราบครับ   ขอบคุณมากครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เหลืออีกหนึ่งหัวข้อค่ะ เรื่องการส่งหนังสือ เชิญท่านปลัด 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตน าเรียนนะครับเกี่ยวกับการส่งหนังสือมีปัญหาเยอะเรามีคนใหม่ท า 
ปลัดเทศบาล คือเรายังไม่มีผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยตรง  ผมได้ก าชับ ผู้อ านวยการทุกกอง เวลา

ไปส่งหนังสือภายนอกให้มีหนังสือหลักฐานการรับหนังสือด้วย หากไม่มีคนอยู่ก็มี
คนรับแทน  หรือหมายเหตุไว้ไปบ้านแล้วไม่มีใครอยู่บ้านก็หมายเหตุไว้ 
เหมือนกับไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐาน  ในบางกรณีเร่งด่วนคนส่งไม่อยู่ก็จะให้คน
ในกองนั้นไปส่งแทน  บางครั้งคนไปส่งหนังสือไปจังหวัด ก็ต้องมีผู้ท างานแทน 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านแจ่มจันทร์ยกมือ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี   ขอแผ่บุญน าค่ะ  คือมีเจ้าอาวาสวัดนาคูเหนือ จะจัดงานในวันที่ 6 ต.ค. 2562 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอฝากอีกเรื่องนะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือนางสุภาณี ละราคี  แจ้งถนนไปนาตรงท่อ 
ประธานสภาเทศบาล  ระบายน้ าช ารุด 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  อีกเรื่องไฟส่องสว่างเปลี่ยน 2-3 วัน ไม่ออกไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ไม่ออก  สาเหตุมาจากอะไร บางครั้งวาบๆ เหมือนจะได้  แล้ว

เจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะไปดูมั๊ยฝาเหล็กช ารุด ฝากกองช่างหรือฝ่ายสาธารณสุขครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ขับรถไปไม่ค่อยสบายใจเลยคือบางสายถนนสูงกว่าเยอะ จะท าอย่างไร   
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ดูแล้วไม่สวย เช่น ฝาหมู่ที่ 12 มอบช่างส ารวจทั้งหมด  ซ่อมให้ดีนะครับ ออก

ส ารวจแล้วซ่อมให้เหมือนเดิม จัดการทั้งหมดในเขตเทศบาลนะครับ  มอบให้กอง
ช่างส ารวจ  

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอฝากอีกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างจ านวน 2 สายคือ 1. ถนนสายเส้นจากหน้าเมรุ 
ประธานสภาเทศบาล ไปบ้านนาคลองเขาฝากขอไฟส่องสว่างมา  และ 2. ถนนสายฝายน้ าล้นจากหมู่ที่ 

9 ไปบ้านผู้ช่วยโฮม ถ้ามีหลอดไฟเหลือก็ขอฝากอีกเส้นหนึ่งด้วยนะคะ ไม่
ต้องการทุกเสาขอเป็น บางเสาก็ได้ค่ะ 

 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  อันนี้เลยห้วยไปเขาอยากได้แต่ช่างแอแจ้งมาว่าจะต้องขยายอะไรนี่หล่ะ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ไฟฟ้าไม่พอ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.50 น. 
 
 

(ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  ศรีประไหม ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

 
(ลงชื่อ  เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
      (นายเจน  ท้าวสบาย) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 25  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ทราบ 

(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 


