
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 

วันที่  3  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
11. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ช่วยเหลือ 
ประธานสภาเทศบาล พ่ีน้องช่วงที่น้ าท่วม และทางผู้ใหญ่บ้านฝากบอกว่าดินที่ตักขึ้นช่วยถมให้ด้วยและ

ทางหมู่ 1 ที่ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าก็ฝากขอบคุณทางเทศบาลเรามา ทางผู้น า
บ้านชาดฝากขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ช่วยเหลือ อบต.
กรณีไฟไหม้  

//ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562   เชิญฝ่ายเลขาสภา 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ปลัดเทศบาล วันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม 

จ านวน  11 ท่าน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน   11 ท่าน   รายงานการประชุม
ตามท่ีฝ่ายเลขาน าเสนอท่าน ทั้งหมดท้ังสิ้น  15 หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาได้น าเสนอให้
ท่านได้อ่านตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา  หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้า
หากยังไม่มีเวลาอ่าน ได้อ่านทีหลังจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้เช่นกัน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม รายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล รับรอง รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 

14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
วันที่ 14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562  จ านวน  10  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู ก าหนดยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่ 19 ถึง 21  
สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง คือฝ่ายบริหาร
และผู้เสนอและผู้ตั้งงบประมาณมาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ
พิจารณา เมื่อวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม จึงขอรายงานผลการด าเนินการดังนี้   
ญัตติที่เสนอแปรลดงบประมาณ จ านวน 10 รายการ   มีผูย้ื่นแปรญัตติ 2 ท่าน 
คือท่านสุมาตร  ละราคี และท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์  โดยท่านสุมาตร  ละ
ราคี ยื่นแปรญัตติ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง ปรากฎตามหน้า 
61 และหน้า 62  จ านวน 5 รายการ คือ  
1. โครงการจัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 

171,000 บาท แปรลด 21,000 บาทคงเหลือ 150,000 บาท 
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2. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท แปรลด 50,000 บาทคงเหลือ 

200,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 84,000 บาท แปรลด 4,000 บาท

คงเหลือ 80,000 บาท 
4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท แปรลด 10,000 บาท

คงเหลือ 30,000 บาท 
5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท แปรลด 30,000 บาทคงเหลือ 

50,000 บาท 
โดยผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น คือ ประเด็นที่ 1 โครงการ
จัดท าและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 171,000 บาท 
โครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้ทุก อปท.ต้องปรับปรุงพัฒนา
ระบบการจัดเก็บภาษีในทุกๆปี ซึ่งปี 2562 เราตั้งงบประมาณไว้ที่ 250,000  
บาท เราได้ว่าจ้างบริษัทเพ่ือท าการปรับปรุง ซึ่งในปี 2563 นี้ก็เช่นกัน ยังคง
ต้องด าเนินการ เพียงแตจ่ะเป็นการส ารวจข้อมูลรายปี ซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายจะ
เท่ากับงบประมาณท่ีตั้งไว้ ซึ่งทางงานจัดเก็บได้ค านึงถึงจ าเป็นอย่างท่ีสุดแล้ว จึง
ขอน าเรียนให้คงไว้เท่าเดิม  และคณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่าง
เดิม 
ประเด็นที่ 2 ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาททางท่านผู้อ านวยการกอง
คลัง ก็ชี้แจงว่า เป็นการตั้งงบประมาณ ส าหรับทุกกอง ในส านักงานเทศบาล
ต าบลนาคู ซึ่งงบประมาณดังกล่าวทางงานคลังได้วิเคราะห์แล้วการตั้งไว้เท่ากับปี
ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะพอดีกับที่ใช้จริง ถ้าลดลงอาจส่งผลกระทบกับการจัดหา
วัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติ
เดิม 
ในประเด็นที่ 3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 84,000 บาท เป็นการตั้ง
งบประมาณส าหรับจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานกองคลังซึ่งมีอยู่ 1 คน มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากงานพัสดุมีงานที่ต้องด าเนินการส าหรับทุกงาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่าง
เทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที ่4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000 บาท เป็นการตั้ง
งบประมาณส าหรับค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความดูแล
ของกองคลัง หลายรายการที่มีอายุการใช้งานมานาน งบประมาณดังกล่าวตั้ง
ตามความจ าเป็น  คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที่ 5  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาทเป็นการตั้งงบประมาณ
ส าหรับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกกองจัดหาโดยกองคลัง เพื่อการ
ประหยัดงบประมาณการจัดหา เมื่อคิดค่าเสื่อมของคอมพิวเตอร์แล้ว 
งบประมาณนี้ยังถือว่าน้อย  คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่างเทศ
บัญญัติเดิม   และท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ ยื่นแปรญัตติ แผนงาน
สาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ปรากฏตามหน้า 71  
จ านวน 5 รายการ คือ  

//1. โครงการ... 
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1. โครงการจัดการขยะต้นทาง ตั้งไว้ 10,000 บาท แปรลด 5,000 บาท

คงเหลือ 5,000 บาท 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000 บาท แปรลด 50,000 บาท 

คงเหลือ 200,000 บาท 
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 30,000 บาท

คงเหลือ 70,000 บาท 
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 20,000 บาท

คงเหลือ 80,000 บาท 
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท แปรลด 50,000 บาท

คงเหลือ 250,000 บาท 
โดยท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่ 1 โครงการ
จัดการขยะต้นทาง ตั้งไว้ 10,000 บาท  จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะในปัจจุบัน
นับวันจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ในโครงการนี้ทาง
กองสาธารณสุข ได้ตั้งงบประมาณเพียงเพ่ือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้น การ
จัดการขยะต้นทางเท่านั้นเพราะถ้าใช้งบประมาณจัดการจริงๆ คงต้องมากกว่านี้ 
จะพยายามให้ชุมชนจัดการขยะร่วมกัน งบประมาณดังกล่าวถ้าเปรียบเทียบกับ
จ านวนหมู่บ้านแล้วไม่ถึงสองพันบาทด้วย การตั้งงบประมาณ ได้ค านึงถึงจ าเป็น
อย่างที่สุดแล้ว   คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที่ 2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000 บาท เป็น
งบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอย่าง
รถยนต์กองสาธารณสุข มีอายุการใช้งานมากท าให้ค่าบ ารุงรักษาเพ่ิมมาก ทั้ง
อาคารตลาดสดเทศบาลก็ต้องซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ การตั้งงบประมาณได้ค านึงถึง
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที่ 3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 100,000 บาท  ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ในทุกปีเทศบาลต าบลนาคูมีความจ าเป็นต้องจัดหาถังขยะเพ่ิมเติม
โดยเฉพาะถังขยะพลาสติกท่ีตั้งตามตลาดสด และริมถนนทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งไม่
เหมือนถังจากล้อยางรถยนต์จะทดแดดทนฝน อีกท้ังต้องจัดซื้อน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือ
สุขอนามัยของพนักงาน ก็ใช้มากเหมือนกัน อย่างปีนี้เราจะมีรถขนขยะเพ่ิมอีก
น้ ายาส าหรับฆ่าเชื้อก็ต้องเพ่ิมตาม  คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงตามร่าง
เทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที่ 4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท มีความ
จ าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่ายางรถยนต์รถตักหน้าขุดหลัง เปลี่ยนแต่ละครั้ง
เป็นเงินจ านวนมาก ทั้งรถขนขยะเก่า โดยสภาพก็อย่างที่เห็น รถมีแต่คันเก่าท้ัง
จะมีคันใหม่มาเพ่ิมอีกก็ต้องมีค่าวัสดุเพ่ิม  คณะกรรมการแปรญัตติ ก็มีมติให้คง
ตามร่างเทศบัญญัติเดิม 
ประเด็นที่ 5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท  อย่างที่
ปรากฏทั้งรถขนขยะเก่าก็มีปัญหาทางเครื่องยนต์ต้องเลี้ยงน้ ามันเครื่อง ราคา
น้ ามันก็มีแต่ข้ึน ไม่มีลด ทางกองสาธารณสุขจะได้รถขนขยะมาเพ่ิมค่าใช้จ่ายส่วน
นี้ก็ต้องเพ่ิมขึ้น การตั้งวัสดุเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ค านึงถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งแล้ว 

//คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม ขอน าเรียนท่าน
สมาชิกสภาเพ่ือทราบ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตว่าไม่มีการอภิปราย ด้วยเป็นการรายงานของคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติต่อสภา ขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาเทศบาล วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากระเบียบวาระนี้ไม่มีการอภิปราย จะขอมติจาก

ท่านสมาชิกสภา ท่านสมาชิกเห็นชอบ ญัตติขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบญัตติขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน 10  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านวิภพ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิภพ  วรรณทอง  เนื่องจากวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ผ่านไปแล้ว กระผมขอเสนอญัตติด่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อที่ประชุมสภา บรรจุระเบียบวาระการประชุม ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ขอผู้
รับรองครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ผู้รับรอง 2 ท่านคือท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ และ ท่านสุดตา  รังระรื่น 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอญัตติด่วน คือญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ท่านสมาชิก
เห็นสมควรบรรจุระเบียบวาระ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติให้บรรจุระเบียบวาระ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  จ านวน  10  เสียง 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6.2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ท่านสมาชิกเห็นชอบ             

ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โปรดยกมือ 

 
 
 

//มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม มติ เวลา 10.30 น. เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน    10  เสียง   
ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง  และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัด 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ลงมติในวาระที่ 3  
ปลัดเทศบาล เห็นชอบ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 เทศบาลต าบลนาคจูะเสนอ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เสนอนายอ าเภอ เพ่ือเห็นชอบและ
ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอขอบคุณ
ท่านอีกท่านครับ ต่อไปคงเข้าสู่เรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกมีประเด็นปัญหาที่เสนอที่
ประชุมก็ขอเรียนเชิญครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน เรายังจะได้ประชุมกันอีก 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู เรื่องการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายซึ่งจะได้โอน กับอีกเรื่องทางกระทรวงมหาดไทยให้

จ่ายขาดเงินสะสม ให้เสร็จภายใน 31 ตุลาคม ก็จะมอบทางท่านปลัดไปดูว่าจะ
ใช้ได้เท่าไหร่ มีอยู่ 26 ล้านหรือเท่าไหร่ ตามนโยบายรัฐบาลให้จ่ายเงินสะสมได้ 
ก็ต้องท าเพราะเราไม่รู้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่วันไหน ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมต้อง
สภาอนุมัติ ถ้าเราหมดวาระทางปลัดก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีสภา ค่อยประชุมอาจจะ
กลางเดือนหรือปลายเดือน  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายนรินทร์  สุริยโคตร  มีพ่ีน้องหมู่ 2 เราจากซอยข้างบ้านขออนุญาตเอ่ยนาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ มาถึงบ้านลุงทัก มุมวัดใต้ ท่อเมนประปาไม่ถึงไม่รู้กี่

เมตร คือเขาอยากได้ตรงนั้นจะได้สะดวกจะได้ไม่ใช้งบประมาณมากเวลาต่อ
ประปา ตอนท าครั้งแรกไม่รู้ว่า 
ท าไมไปจบอยู่ตรงนั้น ฝ่ายบริหารท าอย่างไงก็ไม่ทราบ ท าไมไม่ถึงมุมตรงโน้นเลย
ผมก็งง อยากขอความกรุณาจากฝ่ายบริหารช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ ประมาณ 
50-60 เมตร ฝากท่านนายก ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

//นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ไม่มีปัญหาจะขยายให้หมด เรามีท่ออยู่ประมาณ 700 ท่อน  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  และขอเพ่ิมเติมซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสมใน 5 ด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน 

การศึกษา ส่งเสริมอาชีพ  ก็คงครอบคลุมทุกอย่างก็เล่าให้ท่านสมาชิกฟังหนังสือ
ยังไม่มา มีแต่ไลน์ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  ขอบคุณค่ะ 
  
เลิกประชุม เวลา 10.50 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 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2562  วันที่ 3  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 
ทราบ 

(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 


