
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันที่  13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

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

10. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. 
12. 

นายวีระ  สีระมาตร 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย 
 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
 

//ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563   เชิญฝ่ายเลขา 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อวันที่  28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล

นาคู  มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม จ านวน  11 ท่าน  ผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 14 ท่าน   มีรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาน าเสนอทั้งหมดทั้งสิ้น  
17 หน้า  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีหรืออ่านเจอภายหลังก็สามารถแจ้งทางเลขา 
ประธานสภาเทศบาล สภาฯ แก้ไขได้นะคะ มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชิญได้ ถ้าหากยังไม่มีเวลา

อ่าน ได้อ่านทีหลังจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกัน 
ก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2563 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯ แถลงคะ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูบัดนี้ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาคู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน   40,068,625.49   บาท 
1.1.2 เงินสะสม         จ านวน   24,492,871.92   บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  14,955,968.46  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 
โครงการ รวม 740,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 16 โครงการ 
รวม 65,660.68 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
2563    
(1) รายรับจริง จ านวน 44,140,119.55 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 221,253.42 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 374,129.60 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,301,478.63 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 1,571,772.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 18,337.20 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 200.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 19,154,890.70 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 21,498,058.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 684,754.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 34,021,822.24 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 11,032,407.41 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 14,895,585.60 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 6,419,713.06 บาท 
งบลงทุน จ านวน 244,440.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 169,676.17 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,260,000.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  
684,754.00  บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  4,070,790.00  บาท 
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(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
รายละเอียดต่อไปกระผมขออนุญาตท่านประธาน ผมจะมอบให้ท่านรองประภาส 
ผู้แถลงต่อที่ประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองฯ ประภาส 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประภาส  วรรณทอง   ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลนาคู   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตแจ้งเฉพาะ ประมาณการปี 2564   

 หมวดภาษีอากร 427,000.00  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 418,600.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,600,000.00 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,832,000.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 34,100.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน 50,100.00  บาท 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,361,800.00 บาท 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

 หมวดภาษีจัดสรร 24,630,400.00 บาท 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,630,400.00บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,507,800.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
22,507,800.00 

รวม 51,500,000.00 บาท 
รายจ่ายประมาณการ ปี 2564  จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง 14,340,400.00  บาท 
 งบบุคลากร 21,769,800.00  บาท 
 งบด าเนินงาน 11,865,300.00  บาท 
 งบลงทุน 1,784,500.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น 200,000.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน 1,540,000.00  บาท 
รวมจ่ายจากบประมาณ 51,500,000.00  บาท 

รวม 51,500,000.00  บาท 
 

 
//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะเชิญทางท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ส าหรับงบประมาณปี 

2564 ในฐานะท่ีผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมก็ได้จัดท างบประมาณ ร่าง
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการ
รายรับไว้ทั้งสิ้น 51,500,000 บาท แล้วกง็บประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 
51,500,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล ขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาฯ แค่นี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกฯ ก็ได้ฟังค าชี้แจงงบประมาณของปี 2564 แล้วนะค่ะก่อนที่ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกฯ จะรับหลักการมที่านสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 หรือไม่ เชิญค่ะ เชิญท่านอาจารย์เลยค่ะ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมนายนรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาฯ เขต 1 เกี่ยวกับ

งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเทศบาลต าบลนาคูที่ท่านตั้งไว้ 51,500,000 
บาท เป็นงบประมาณสมดุล แต่อยากเรียนท่านประธานฯผ่านไปยังผู้ที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีนี้อยากให้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยชี้แจงหรืออธิบายให้สมาชิกฯหรือผู้เข้าร่วม
ประชุมให้รับทราบพอเข้าใจว่างบประมาณท่ีท่านใช้ท าอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่อง
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ท่านตั้งไว้เท่าไหร่ ผมตั้งข้อสังเกตว่าโดยเฉพาะขณะนี้เวลานี้
เป็นฤดูฝน บริเวณในเขตเทศบาลเรา 7.54 ตารางกิโลเมตร อยากขอเรียนถาม
ว่าท่านเคยเดินลงไปดูไหมเวลานี้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรู้
ไหมว่าตรงไหนเป็นยังไง แล้วมาพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณตรงไหนเท่าไร 
อยากเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้อ านวยการกองฯ หรือท่านผู้บริหารที่พ่ี
น้องแจ้งมาหรือเขาโทรมาท่านอาจนึกภาพไม่ออกว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันไม่
กว้างนะครับ 7.54 ตารางกิโลเมตร ขอขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะมีท่านสมาชิกท่านอ่ืนเสริมเพ่ิมเติมอะไรไหมค่ะก่อนที่จะขออนุญาตให้กอง
ประธานสภาเทศบาล  สาธารณสุขฯ ช่วยอภิปรายเรื่องงบประมาณของกอง ค่ะเชิญพ่ีแจ่มจันทร์ 

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  เรียนท่านประธานฯ ทานนายกฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านนะคะ ก่อนที่จะให้ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจง ดิฉันก็อยากจะต่อเติมว่าขอทุกกองได้ไหมค่ะ 
    คร่าว ๆ ค่ะ ของทุกกองไม่ว่าจะกองคลัง กองการศึกษา ทุกอย่างนะค่ะขอชี้แจง 
    ครา่ว ๆ ค่ะ ว่าปีที่แล้วแตกต่างจากร่างปีนี้ เอาคร่าว ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

 
//นายประดิษฐ์… 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบ 
ปลัดเทศบาล และข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดท างบประมาณ ซึ่งในฐานะเจ้าหน้าที่

งบประมาณต้องให้แต่ละกองซึ่งทางเราก็มีส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง 
 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองการ
ประปา ได้ประชุมชี้แจงในเรื่องการจัดท างบประมาณ และได้มอบหมายให้แต่ละ
กองไปวิเคราะห์งานตัวเองว่ามีงานอะไรบ้าง เป็นไปตามแผนงานข้อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ของกรมฯ หรือไม่ซึ่งในการจัดท าส าหรับปีนี้ก็จะเป็นเหมือน
ปีที่ผ่านมา ได้วิเคราะห์งานอะไรต่าง ๆ ส่วนรายละเอียดโครงการส่วนใหญ่
โครงการจะเป็นที่กรมฯ และกระทรวงมหาดไทยที่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ 
LPA ซึ่งผมก็ได้มอบให้แต่ละกองวิเคราะห์แผนงานและโครงการและก็มา
วิเคราะห์รวมกันอีกครั้งหนึ่งและส่วนรายละเอียดเงินเดือนอะไรต่าง ๆ ก็เป็นไป
ตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดอยู่แล้วนะครับ เราตั้งให้ตามกฎหมาย
บังคับให้ตั้งเรื่องขั้นเรื่องอะไรต่าง ๆ คงจะแตะไม่ได้ ส่วนรายะละเอียดที่ท่าน
อาจารย์นรินทร์เสนอกองสาธารณสุขฯ และท่านแจ่มจันทร์ก็เสนอให้เป็นทุกกอง 
ถ้าง้ันก็เรียงเป็นกองสาธารณสุขฯ ก่อนละกันเป็นกองแรกก่อนก็ได้และกองอ่ืน ๆ
ก็เตรียมไว้เลย เสนอคร่าวๆ ก่อนก็ได้ส่วนรายละเอียดอะไรต่าง ๆ ก็คงจะเป็น
วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ อันนี้เอาคร่าว ๆ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
ก่อนว่าเราตั้งอันนี้เพราะอะไรเอาคร่าว ๆ ก่อนก็ได้ ก็ขออนุญาตเชิญกอง
สาธารณสุขฯ ก่อนครับ    

นายภาณุวัฒน์  พละสินธุ์ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ท่านครับ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ นะครับ ที่ท่านสมาชิกฯถามนะครับ ไม่

ทราบว่า ท่านพูดในส่วนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมรึป่าวครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขออนุญาตนะค่ะ คือเมื่ออภิปรายแล้วก็อยากให้ทางแต่ละกองชี้แจงว่าปีนีไ้ด้ต้ัง 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างไร แล้วก็มีอะไรเพ่ิมเติมที่ส าคัญ

เพ่ิมจากปีท่ีแล้วเท่านั้นนะค่ะ 

นายภานุวัฒน์ พละสินธุ์ ในส่วนกองสาธารณสุขฯ นะครับ ก่อนที่กระผมจะได้ตั้งงบประมาณกอง 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ ก็ดูรายละเอียดคร่าว ๆ จากรายจ่ายเดิมซึ่งเราจะมีข้อมูลสถิติอยู่ว่า

เราใช้ในส่วนของหมวดนี้หมวดนี้เท่าไร ซึ่งปีนี้เท่าท่ีดูผมตั้งไม่น่าจะเกินจากปีที่
แล้ว แล้วก็มีส่วนที่จะลดลงด้วยคือในส่วนนโยบายของท่านผู้บริหารให้ลดในส่วน
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็น ในส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะ
ครับ กระผมขออนุญาตตีความว่าเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในส่วนของความ
สะอาดของสิ่งแวดล้อม เรื่องของรางระบายน้ าซึ่งทางเราก็ได้ตั้งอยู่ตามเทศ
บัญญัตินะครับ อย่างในเรื่องของการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้า 109 
ตามใบแทรก แล้วกมี็งานบ าบัดน้ าเสียที่กองสาธารณสุขฯได้ตั้งไว้นะครับ เป็น 

 
 //ส่วนของการ… 



-7- 
 
 ส่วนของการขุดลอกรางระบายน้ ารอบเขตเทศบาลทุกปีนะครับ  เราตั้งทุกปีซึ่งมี 
 การท าทุกปี ผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหนมีปัญหามากน้อยอย่างไร ซึ่งผมก็ได้อาศัย

ท่านสมาชิกฯนี้แหละแจ้งเข้ามา แล้วก็ให้ช่างไปส ารวจแล้วก็ด าเนินการขุดลอก
ทุกปี  ในส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเราก็ท าอยู่ตลอดนะครับ  ท่านสมาชิกฯ ทุก
ท่านครับ คือตรงไหนที่มีปัญหาก็แจ้งเราเข้ามา เราก็ด าเนินการเป็นคราวเป็น 

 วาระไป ผมไม่ทราบว่าท่านอยากให้ตั้งเป็นโครงการพัฒนาทุกเดือนทุกไตรมาส
อย่างนี้รึเปล่าครับไม่ทราบ แต่ก่อนเราเคยท า เมื่อไดม้ีการวิเคราะห์แล้วว่าเป็น
การสิ้นเปลืองงบประมาณไม่ยั่งยืนก็เลยยกเลิกไป โครงการประกวดสิ่งแวดล้อม
อะไรต่าง ๆ ซึ่งถ้าทางท่านสมาชิกฯ เห็นว่าเราควรจะรื้อฟ้ืนขึ้นมาท าอีกก็
สามารถท าได้ครับเดี๋ยวทางกองสาธารณสุขฯ จะด าเนินการตั้งโครงการขึ้นมาได้
นะครับ ขออนุญาตขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญทางท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนของกองสาธารณสุขฯ กระผมใคร่ขออนุญาต 
ปลัดเทศบาล เพ่ิมเติมในส่วนนี้นะครับ  ผมเข้าใจว่าอาจารย์นรินทร์อยากเห็นสภาพแวดล้อม

ของเทศบาลสวยงามและก็สะอาดนะครับ แต่ที่จริงในส่วนของการท าความ
สะอาดเรามีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนหนึ่งที่มีด าเนินการ ไม่ใช่มีเฉพาะ
เงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของพวกเรา ซึ่งในส่วน
หลักประกันสุขภาพเราก็ได้ด าเนินการในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว  อีกประการหนึ่ง
ก็คือในปีนี้ ซึ่งกระผมคาดหวังและคาดเอาไว้ว่าในปีงบประมาณ 2564 
สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล ถนนผมไปทุกแห่งครับ มันจะมีหญ้ารกรุงรังมาก 
ถนน 4 เมตรมันจะเหลือสัก 2 เมตรกว่าหรือ 3 เมตร บางแห่งนะครับ ซึ่งปีนี้ผม
ได้ดูรายละเอียดและคาดว่าจะด าเนินการแผนงาน จะใช้คนงานของพวกเรา 
เพราะเรามีรถตักไปดันดิน บางแห่งถนนดินมันจะพูนขึ้นมีหญ้ามีอะไรขึ้นทั่วไป
ตามถนนในบ้าน ผมก็จะให้คุณอ๊อฟ ไพรรัตน์ ไปดันแล้วก็ขึ้นรถขยะเราไปทิ้ง ใน
ส่วนนี้ส่วนที่อยู่นอกเขตชุมชนและเลียบคลองชลประทานจะมีหญ้าเยอะมากๆ
ทุกเส้นอย่างวัดป่าศรีหนองแคน เส้นทางไปนาท่านอาจารย์นรินทร์ก็เยอะ หญ้า
คาอะไรต่าง ๆ ทีนี้จะพาน้อง ๆ ส านักงานไปตัดโดยเบิกเฉพาะค่าน้ ามันไปตัด คง
จะใช้งบประมาณไม่เยอะในส่วนนี้ ในปี 2564 จะวางแผนงานและโครงการจะ
ให้ทาง ผอ. สาธารณสุขฯ เขียนแผนงานและโครงการเดือนนี้ไปเส้นไหนเส้นไหน
ทุกเส้นในเขตเทศบาล ท่านอาจารย์ครับ  ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะก็คงจะเป็นกองต่อไปเลยนะค่ะ กองไหนก่อนค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญกองคลังเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

 
//นายวิชัย… 
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นายวิชัย  มูลสาระ เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายวิชัย  
ผอ.กองคลัง มูลสาระ ผอ.กองคลัง ขอชี้แจงการตั้งงบประมาณของปี 2564 จากปีที่แล้ว 

2563 ตั้งไว้ฝ่ายเงินเดือนบุคลากร 1,845,000 บาท ปีนี้ 1,964,000 บาท
ต่างจากปีท่ีแล้วก็ประมาณ 7% เพราะเราตั้งไว้เพ่ิมข้ึนปีละครั้งปีละ 1 ขั้น ส่วน
เงินประจ าต าแหน่งคงเท่าเดิมเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลง ผอ.คลังก็คนเดิมหน้าเดิม 
หัวหน้าฝ่ายก็ 3 ก็เท่าเดิม ส่วนค่าตอบแทนก็เท่าเดิมก็ไม่เพ่ิมไม่ลดไม่ได้ขึ้นแต่ละ
ปี เงินเพ่ิมต่าง ๆว่ามันเป็นกลไกของรัฐบาลที่สั่งการมาว่าคนที่ลูกจ้างที่เกณฑ์ถึง
ก็ลดลงไป ปีนี้ก็ลดเหลือ 2 รายเท่านั้น ภารกิจนะครับ ส่วนค่าตอบแทนปีที่แล้ว
ก็ตั้ง 220,000 บาท ไม่พอนะครับ  เพราะว่าค่าตอบแทนตอบแทนอะไรเยอะ
จัง ก็เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีตรวจงาน  ควบคุมงาน  ก็เผอิญโครงการปี
ที่แล้วมันเป็นเงินอุดหนุนเข้ามาเยอะจ านวนมาก  เบิกเยอะเบิกทุกโครงการ ปีนี้
ตั้ง 300,000 บาท  แต่พอดีได้ปรับลด  ตามนโยบายของผู้บริหารเหลือ
150,000 บาท ถ้าไม่พอก็คงจะได้โอนถ้ามีที่โอน   ถ้าไม่มีที่โอนก็กรรมการ
ขาดทุน เงินช่วยเหลือบุตรเฉพาะกองคลังมี 1 รายเบิกท้ังปีก็ 4,800 บาท แต่
ตั้ง 5,000 ก็ได้ปรับลดเป็น 4,800 บาท เท่าท่ีจะเบิกจ่าย  ส่วนค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการก็ปรับลดลง 20% เพราะว่าอาจจะคงจะเต็มที่แล้วละการ
อบรมก็คงจะมีบ้างตามความจ าเป็นก็ไม่ได้เพ่ิมเป็นลดนะครับ โครงการเก็บภาษี
ปรับปรุงภาษี  ที่จริงเราให้ตั้งครัวเรือนละ 1,700 บาท ปรับปรุงแต่ละปี ปีนี้ก็
คงไว้แค่  100,000 บาท ถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันเพราะว่ายังไงก็ต้องได้ท าทุกปี   
เพราะกรมฯ เขาสั่งมาถ้าใครไม่ท าแผนที่ภาษีจะอะไรตกไปเขาท้ังขู่เข็นเลย
จ าเป็นนะครับ ส่วนอื่นๆ ก็ครุภัณฑ์ ก็มีบ้างก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นก็มีโต๊ะ คอมพิวเตอร์
ต้องอัพเกรดตลอด ก็คงต้องเพ่ิมปีละเครื่องสองเครื่องเท่าท่ีงบประมาณมี กอง
คลังก็สรุปว่าเกือบคงเดิม เพ่ิมนิดหน่อย ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานฯ ที่เคารพครับ ในส่วนของกองคลังที่ท่านผู้อ านวยการฯ ได้เสนอที่ 
ปลัดเทศบาล  ประชุมและชี้แจงก็คงจะเป็นทีเ่ข้าใจนะครับ ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของแผน

ทีภ่าษีนิดหนึ่งที่ทางท่าน ผอ.กองคลัง เสนอที่ประชุมไปเมื่อตะกี๊ เป็นเรื่องที่
จ าเป็นจริง ๆ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเราต้องปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา มีการ
แยกท่ีดินหรือตั้งร้านอะไรใหม่ ๆ อย่างที่ท่าน ผอ.กองคลัง น าเรียนว่าครัวเรือน
หนึ่งกรมฯ ประมาณค่าใช้จ่าย 1,700 บาท/ปี ที่ต้องปรับปรุง  ทีนี้ในส่วนนี้ก็ไม่
เป็นไรเราตั้งไว้ 100,000 บาท ไม่พอเราต้องโอนเงินในส่วนที่ไม่จ าเป็น ขอ
อนุญาตน าเรียนว่าในเรื่องแผนที่ภาษีเป็นเรื่องที่กรมฯและกระทรวงมหาดไทยเร่ง
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและให้เป็นปัจจุบันตลอด เพราะเป็นหัวใจส าคัญที่
ท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ตรงนี้ โดยเฉพาะภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้างที่ออกใหม่
เป็นเรื่องที่จัดเก็บเราต้องด าเนินการออกไปส ารวจเราต้องจ้างช่างที่ออกไป 

 
//ส ารวจนะครับ… 
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 ส ารวจนะครับ ไปวัดความกว้าง ความยาว ตัวอาคารมีก่ีห้องมีพ้ืนที่เท่าไหร่ถึง

ต้องขนาดนั้นนะครับ อันนี้เราต้องด าเนินการในส่วนนี้ด้วย ขออนุญาตน าเรียน
ชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ส าหรับปีนี้ค่าภาษทีี่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างทางรัฐบาลลดให้เก็บแค่ 10% ปี 2563 ไม่ได้เก็บ 100% นะครับ 
ภาษี 100% เก็บแค่ 10% ทีนี้รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองน้อยมากเราต้องพึ่ง
จากรัฐบาล แล้วปีต่อไปสามปีแรกรัฐบาลลดให้ 50% ปีถัดไปก็ 50% จนถึงปีที่
สี่รัฐบาลจะเก็บ 100% นั่นหมายความว่าปีนี้ลด 90% ปีหน้าลด 50 ปีต่อไป
ลด 50 ปีถัดต่อไปปีที่สี่เราถึงได้เก็บ 100% แผนที่ภาษีเราต้องปรับปรุง
ตลอดเวลา ขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ต่อไปเชิญกองต่อไปเลยนะค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดฯ  ค่ะ 

นายวีระ  สีระมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ ในส่วนแผนงานที่ทางส านักปลัดเทศบาลรับผิดชอบมี 
หัวหน้าส านักปลัดฯ แผนงานบริหารทั่วไปและแผนงานรักษาความสงบภายใน ในส่วนงบประมาณ

ที่ตั้งตามแผนงานบริหารงานทั่วไปนั้น งบบุคลากรก็ตั้งตามความจ าเป็นซึ่งน่าจะ
พอดีกับค่าใช่จ่าย ในส่วนงบด าเนินงาน ค่าตอบแทนมีส่วนที่เพ่ิมขึ้น คือตาม
หนังสือซักซ้อมการตั้งงบประมาณก าหนดให้ อปท.ตั้งงบประมาณการจัดการ
เลือกตั้งจึงได้ตั้งค่าตอบแทนเพ่ิมจากปีที่แล้วตั้งไว้ที่ 120,000 บาทเพ่ิมอีก 
120,000 บาทรวมเป็น 240,000 บาท ซึ่งจากการค าณวนค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง 130,000  บาท ในส่วนงบค่าใช้
สอย ซึ่งเป็นโครงการส่วนมากเป็นโครงการเกี่ยวกับงานราชพิธีซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องตั้งไว้ตามสมควร โดยโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ที่ 
300,000 บาท ส าหรับโครงการที่เพ่ิมข้ึนมาคือโครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) ส าหรับส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาคู ประจ าปี 
2564 นั้นตั้งไว้ที่ 180,000 บาท โดยเราได้ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากทุก 
อปท.ในเขตอ าเภอนาคู อปท.ละ 30,000  บาท และส่วนงานรักษาความสงบ
ภายในเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการตามกิจการหรือหน้าที่ที่ต้องท าของเทศบาล 
และในส่วนค่าวัสดุได้ตั้งตามประมาณการเดิม มีเพ่ิมข้ึนคือค่าไฟฟ้าซึ่งมีความ
จ าเป็น ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณนี้ไม่ได้ขอตั้ง
งบประมาณครับ ขอน าเรียนที่ประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนค่าใช้จ่ายที่ส านัก 
ปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาลได้น าเรียนที่ประชุมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ สืบเนื่องมาจากคาดว่าปี 

2564  น่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งทางกรมฯ และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ 
 

//แจ้งเวียนมาให้… 
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 แจ้งเวียนมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้

จะแยกเป็นค่าตอบแทนตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดฯ น าเรียนที่ประชุมมี
ค่าตอบแทน หมายถึงค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งทุก
หนว่ย ซึ่งของเรามีทั้งหมด 9 หน่วยเลือกตั้ง การแบ่งเขตอะไรเราเรียบร้อย
หมดแล้ว ก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ 2564 ประมาณนี้นะครับ 
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นค่าบริหารจัดการเลือกตั้งหมายถึงเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ตั้งแต่
ค่าหีบบัตรเลือกตั้งค่าเอกสาร ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่ากระดาษ ค่าอะไรต่างๆ 
ประมาณนี ้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย ก็ขออนุญาตน าเรียนในส่วนนี้
ให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะขอบคุณค่ะ เชิญกองต่อไปเลยนะค่ะ เชิญกองช่างค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประสิทธิ์  เหลาแหลม เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับ 
ผอ.กองช่าง  กองช่างงบประมาณของปี 2564 ที่ตั้งไว้ของกองช่างจะมีอยู่ 3 หมวด คือ 

หมวดเงินเดือนและค่าตอบแทนก็คงเพ่ิมขึ้นตามกฎหมายนะครับ ส าหรับงบที่
สองคืองบด าเนินงาน จะมีค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ก็จะตั้งไว้ที่ 
578,000 บาท ส าหรับค่าตอบแทนปีนี้รู้สึกว่าจะตัดออกว่าไม่มีใครเบิกค่าเล่า
เรียนบุตรนะครับ ส าหรับค่าซ่อมแซมเคยตั้งไว้ 200,000 เราก็ตั้งไว้ 
200,000 เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีนี้
เรามีอยู่ 5 โครงการนะครับตั้งไว้อยู่ 1,784,500 บาท ส่วนงบลงทุนปีที่แล้วปี 
2563 ของเราจะไปปรากฏอยู่ที่งบลงทุนของกองสาธารณสุขฯ ที่บ่อขยะกอง
ช่างก็เลยไม่มีปีที่แล้ว  ปีนี้ก็จะมีงานวัสดุไฟฟ้าและถนนที่กองช่างต้องซื้อเป็น
ประจ ามาซ่อมพวกไฟฟ้าถนนต่าง ๆ นะครับ เราตั้งไว้ 100,000 บาท เท่ากับปี
ที่แล้วนะครับแล้วก็มีงานสวนสาธารณะอีกตั้งไว้ 5,000 นะครับ ก็เท่ากับปีที่
แล้วนะครับ ของกองช่างรวม ๆ ก็มีแค่นี้นะครับ ส่วนมากก็จะตั้งเท่าปี 2563 
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนของกองช่างผู้อ านวยการกองช่างก็ได้น า 
ปลัดเทศบาล เรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบซึ่งเป็นเรื่องที่ทางคณะผู้บริหารได้จัดท า ปนีี้

อย่างที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างน าเรียนที่ประชุมนะครับ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง มีอยู่ 5 โครงการ ซึ่งจะได้น าเรียนให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งปีที่
ผ่านมา 2563 กองช่างจะไม่มี จะปรากฏอยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการ และค่าก่อสร้างโรงเก็บขยะ ซ่ึง
ตอนนั้นมีอยู่ 2 โครงการด้วยกัน นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตน าเรียนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

 
 

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ต่อไปเชิญกองต่อไปเลยนะค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล กองการศึกษา เชิญค่ะ 

นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ในส่วน 
ผอ.กองการศึกษา ของกองการศึกษานะค่ะ ในแผนงานการศึกษาท่านจะเห็นความแตกต่าง มีค่า

เงินเดือนของพนักงานเพ่ิมในส่วนของครูผู้ดูแลเด็ก อันนี้เราได้รับการบรรจุ
ข้าราชการครูมา 1 ท่าน ท าไมต้องตั้งรับมันเป็นระเบียบนะค่ะเราต้องตั้งรับใน
เทศบัญญัติ  แต่เป็นเงินอุดหนุนนะค่ะ แต่คุณครูคนนี้ได้บรรจุตั้งแต่วันที่ 2  
ธันวา ก็จะขวบปีแล้ว การติดตามงบประมาณในส่วนของเงินเดือนก็จะได้รับอยู่ 
แต่ในส่วนของปีนี้ ปี 2563 ทางส านักงบประมาณ ทางกรมฯ ก็บอกจะอุดหนุน
มาในปีหน้าสองปีพร้อมกันเลยค่ะก็เลยจ าเป็นต้องตั้งรองรับไว้ ในส่วนของ
พนักงานจ้างตอนนี้เรามีพนักงานจ้างตามภารกิจอยู่ 5 ท่านแล้วก็มีพนักงานจ้าง
ทั่วไปอยู่ 4 ท่าน โดยจ านวนนี้จะมีที่เรารับจัดสรรจากรมฯ อยู่ เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจอยู่ 2 ท่านและพนักงานจ้างทั่วไปอยู่ 3 ท่าน อันนี้เราไม่มีต าแหน่ง
ทางกรมฯ ไม่มีต าแหน่งให้เราเลยต้องใช้เงินงบประมาณของเทศบาลสมทบ  อัน
นี้ในส่วนที่เพ่ิมนะค่ะ ในส่วนของแผนงานอ่ืน  งานกีฬาวัฒนธรรมก็คงเดิมนะค่ะ   
แต่ปีนี้เป็นภาวะโรคร้ายนะค่ะก็เลยไม่ได้จัด แต่ถ้าปีหน้าไม่ได้เป็นเช่นนี้ก็คงตั้งไว้
เหมือนเดิมนะค่ะ ในส่วนของค่าวัสดุ และอ่ืน ๆ ก็เท่าเดิมนะค่ะ ค่าอาหาร
กลางวันก็เป็นเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนตรงนี้เราตั้งตามจ านวนนักเรียนเราก็
อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาคูและก็อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านวังเวียง สองโรงเรียน
ในเขตเทศบาลของเรา    ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เป็นเงินอุดหนุน
เหมือนกันแต่เราตั้งรับไว้นะค่ะ มันเป็นระเบียบ  ในส่วนของวัสดุที่เพิ่มเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง  ซึ่งตรงนี้เพ่ิมมาเพราะว่าดิฉันได้เห็นความจ าเป็นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัสดุบางส่วนที่อยู่ในศูนย์เด็กอย่างเช่น ก๊อกน้ า ส าหรับเด็กเล็กจะช ารุดบ่อยจึง
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรองรับส าหรับวัสดุตรงนี้ไว้นะค่ะ ในส่วนที่เพ่ิมคือวัสดุ
ก่อสร้างค่ะ ในส่วนอื่น ๆ  เงินอุดหนุนของสภาวัฒนธรรมก็คงเดิมค่ะ ในส่วนของ
กองการศึกษาก็น าเรียนเท่านี้ค่ะ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ในส่วนของกองการศึกษาที่ท่านผู้อ านวยการ 
ปลัดเทศบาล  กองได้น าเรียนที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ ในส่วนกองการศึกษาจะมีหลายงานด้วยกัน

ที่ด าเนินการ  ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันที่รับผิดชอบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลก็จะมี 2 โรงเรียนด้วยกัน ทั้งอาหารเสริม(นม)
นะครับ อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมใคร่ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเงิน
ค่าตอบแทนบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราจะมีครูผู้ช่วย 1 ท่านที่มาบรรจุ
ใหม่นะครับอันนี้เราจะได้รับเงินจัดสรรจากกรมฯ อุดหนุนมาให้  แต่สืบ 

 
//เนื่องมาจากว่า… 
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 เนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้เทศบาลต้องส ารองเงินของเทศบาลไปก่อน ท าเรื่องไป

กรมฯ รอที่จังหวัด จังหวัดน่าจะไม่รายงานกรมฯ กระผมก็ท าเรื่องแจ้งไปที่
จังหวัดอีกท่ีหนึ่งแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่เทศบาลต าบลนาคูจ่ายเอง มี 2 
อย่างด้วยกัน   ทีนี้ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงสภาพตอนนี้
ผมว่าเชื่อเด็กของเราน่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามสถิติไม่น้อยกว่าอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า
จะเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอนาคูของเรา มีบุคลากรและผู้ปกครองให้ความ
สนใจให้พวกเราดูแลแทนเขานะครับ วัสดุอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างท่ีไม่พร้อม 
ท่านนายกก็ไปดูก็คุยกับท่านผอ.กอง ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่
เราต้องปรับปรุงเพ่ือให้เป็นศูนย์ที่ได้รับมาตรฐานเพื่อให้ผู้ปกครองได้ไว้วางใจ
พวกเรา ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้อ านวยการได้น าเรียน ก็เป็นการด าเนินการใน
ส่วนของนโยบายรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลด้วยเช่นกัน ก็ได้ตั้งงบประมาณ
อย่างที่ผู้อ านวยการได้น าเรียน ก็ขออนุญาตชี้แจงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอบคุณมากค่ะ เชิญกองต่อไปเลยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เคารพทุกท่าน  ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมเงินเดือนไม่เพ่ิมเยอะ ในส่วนของ

ตัวโครงการกองสวัสดิการในปีนี้นะค่ะได้ปรับลงเช่น ตัวอย่างนะค่ะ โครงการ 
30,000 บาท เราจะปรับลงเหลือ 20,000 บาท ถ้า 20,000 บาท ก็จะเท่า
เดิม ถ้าถามว่าโครงการปรับลงเหลือ 20,000 บาท พอไหมไม่พอก็ต้องพอนะ
ค่ะเพราะว่าที่เราตั้งโครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่กรมฯ สั่งมาและก็มีในการ
ตรวจ LPA ด้วย เราไม่ได้ตั้งนอกเหนือจากที่สั่งการมา และได้อุดหนุนโครงการ
ต่อต้านยาเสพติดและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนให้กับสถานีต ารวจภูธร
นาคู 30,000 บาท ก็เท่าเดิม เราก็ท ามาเป็นปีที่สอง เราไม่ได้ท าเองให้ สภ.นาคู 
ด าเนินการ และตั้งไว้ในงบกลางคือ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ต้ังงบประมาณตาม
แนวทางท่ีกรมฯ ก าหนดไว้ ในปี 2564 เราจ่ายแบบขั้นบันไดก็เพ่ิมขั้นมาไม่
เยอะค่ะ รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการต่อไปเราก็ได้จ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนกัน ผู้ที่
มีอายุต่ ากว่า 18 ปี รายละ 1,000 บาท และก็ 18 ปีขึ้นไป 800 บาทค่ะ 
รายการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เราก็ตั้งเท่าเดิม 15 คน  ตอนนี้มี 11 คน ก็ตั้งเผื่อ
ไว้ค่ะเผื่อวันหนึ่งเพ่ิมข้ึนมา ส าหรับครุภัณฑ์ก็ไม่มี  ส าหรับกองสวัสดิการสังคมก็
มีเรื่องชี้แจงเท่านี้ค่ะ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม เรียนท่านประธานสภาฯ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมนะครับ อย่างที่ท่าน 
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองได้น าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ ซึ่งบาง 

 
//ท่านอาจจะไม่… 
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 ท่านอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดในครั้งแรกนะครับ LPA นั่นหมายความว่าการ

ประเมินประสิทธิภาพของท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กรมฯ ก าหนดตัวชี้วัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการ LPA ก็ย่อมาจาก Local  Performance 
Assessment นะครับ การประเมินประสิทธิภาพของท้องถิ่น ตัวชี้วัดตัวนี้จะเป็น
เกณฑ์วัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งในปะเทศไทยว่าได้ด าเนินการตาม
โครงการนี้ไหม มีทั้งหมดอยู่ 5 ด้านด้วยกัน อันนี้ผมก็มอบให้กองสวัสดิการ
ด าเนินการ และมีหลายกองที่ต้องด าเนินการ มีทุกกองพูดง่าย ๆ ก็ขออนุญาตน า
เรียนเพ่ิมเติม ว่าเป็นโครงการที่จ าเป็น ก็ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานฯ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญกองการประปาค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิชัย  มูลสาระ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ พบอีก 
ผอ.กองคลัง รอบสองนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งกองนะครับแผนงานพาณิชย์กองการ

ประปา ก็โดยสรุปงบด าเนินการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุก็เพ่ิมเล็กน้อยนะ
ครับเพราะว่าที่เพ่ิมก็เงินเดือน ส่วนงบอื่น ๆ นะครับ งบลงทุนจะไม่มีนะครับ ก็มี
งบอ่ืน ๆ เท่าเดิมนะครับ เพราะว่าเป็นค่าที่เราซื้อน้ าประปาชลประทานนะครับ
เท่าเดิม ประมาณ 200,000 บาท นะครับ ส่วนค่าสาธารณูปโภคปีนี้ต้องได้เพ่ิม
นะครับเป็นค่าไฟเราก็เช็คไปตามไฟข้ึนลงนะครับ เพราะว่าไม่มีลงไม่แต่ข้ึนนะ
ครับจาก 700,000 บาท ก็เป็น 800,000 บาท นะครับ จะถึงล้านนะครับอีก
สามปีข้างหน้า  เพราะว่าดูกองการประปาแล้วระหว่างเราบริการเงินเก็บมากับ
เราจ่ายไม่สมดุลนะครับขาดทุน เพราะว่าค่าน้ าเก็บได้และอ่ืนๆ ไม่ถึงล้าน 
ประมาณเก้าแสนกว่าไม่ถึงล้านนะครับ ส่วนค่าวัสดุก็มีการช ารุดครุภัณฑ์ก็ช ารุด 
พวกฟุตวาล์ว วาล์วอะไรต่าง ๆ ก็มีเพ่ิมบ้างตามความจ าเป็นเพราะเราต้อง
ซ่อมแซมตลอด ในส่วนกองการประปาก็ขอน าเรียนชี้แจง พอสังเขปแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาฯ ในส่วนของกองการประปา ตามที่ผู้รักษาราชการฯ 
ปลัดเทศบาล  กองการประปาไดเ้รียนชี้แจง  กระผมใคร่ขออนุญาตน าเรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ 

 ทรงเกียรติทุกท่านด้วยความเคารพว่าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564 นั้น บางรายการจะเป็นรายการที่คาดการณ์ อย่างเป็นค่าน้ า 
ค่าไฟ ก็จะเป็นประมาณการ  ค่าน้ ามันก็อย่างเช่นเดียวกันไม่รู้น้ ามันขึ้นหรือลง  
แต่ไม่เป็นไร  รวมถึงว่าอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันของเด็กก็เช่นเดียวกัน 
เด็กอาจจะเพ่ิมหรือลด รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ก็เช่นเดียวกันนะ
ครับ  เราจะตั้งเผื่อหรือลดไว้ประมาณนี้ เผื่อไว้น่าจะดีกว่า ถ้าหากมีการย้ายมาก็
สามารถจ่ายได้ทันที  เป็นการจัดท างบประมาณแบบคาดการณ์ให้ใกล้เคียงกับ
งบประมาณปี 2563 มากที่สุด  เป็นที่ไปที่มาของการตั้งงบประมาณปี  2564  
ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมครับ ด้วยความเคารพครับ 

 
//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกสภาฯ ก็คงจะไดร้ับฟังค าอภิปรายของแตล่ะกองพอคร่าว ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  นะคะ ถ้าจะลงลึกอีกทีหนึ่งคงจะเป็นในวาระต่อไป ขั้นแปรญัตตินะคะ  

ท่านสมาชิกฯ ดูเทศบัญญัติในเอกสารถ้าไม่เข้าใจหรือข้อสงสัยก็สามารถ 
ยื่นแปรญัตติหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในคราวต่อไป นะคะ 

 ขอบคุณมากค่ะ มีท่านอ่ืนอีกมั๊ยก่อนที่จะได้รับหลักการ ถ้าไม่มีจะขอมติ 
 ท่านสมาชิกเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ท่านสมาชิกเห็นสมควร   
รับหลักการโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  มติเอกฉันทร์ับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 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. นายสุริยนต์  สุล านาจ 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายธีรศักดิ์  รังหอม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มติเป็นเอกฉันท์ เมื่อรับหลักการร่างเทศบัญญัติแล้ว ก็ต้องมีคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ เชิญท่านเลขาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่จะคัดเลือกตามระเบียบการประชุมฯ ข้อ 103  
    คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณี 
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง ข้อ 108 เมื่อมีญัตติ
จะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้น
ไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณา
ญัตตินั้น  ก็ขอน าเรียนระเบียบฯขอเชิญท่านประธานสภาฯส่วนของร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ซึ่งสภาได้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือให้สภาพิจารณาร่วมกัน
ว่าจะแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบแต่งตั้งได้ 3 ท่านครับ จะขอ
อนุญาตหารือที่ประชุมว่าท่านใดจะเสนอท่านใดและขอผู้รับรองด้วย ผู้รับรองจะ
รับรองได้ครั้งเดียว เรียนเชิญท่านประธานฯ ด าเนินการครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ เราสามารถตั้งคณะกรรมการได้ 3 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้เสนอกับผู้รับรองจะซ้ ากันไม่ได้ก็เรียนปรึกษาหารือท่านสมาชิกฯ 

//จะเสนอใคร… 
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จะเสนอใครบ้างคะ เชิญค่ะมีท่านใดจะเสนอ  ท่านแจ่มจันทร์ เชิญค่ะ 

นางแจม่จันทร์ ละอองศรี  ขอเสนอท่านเจน  ท้าวสบาย  รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ และ ท่านทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
      คุณเจนว่าอย่างไรคะ  ขอเชิญท่านต่อไปค่ะ คนที่ 2  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านเจน  ท้าวสบาย รับหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจน ท้าวสบาย  เรียนประธานสภาฯและฝ่ายบริหาร ถ้าสภาเสนอมาผมก็น้อมรับครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านต่อไปค่ะ เสนอคณะกรรมการแปรฯคนที่ 2 ขอเชิญท่านสุดตาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
นายสุดตา รังระรื่น   ขอเสนอท่านอาจารย์นรินทร์  สุริยโคตร ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านวิภพ  วรรณทอง และ ท่านสุมาตร  ละราคี 
      ท่านอาจารย์นรินทร์เชิญค่ะ คนที่ 2  

นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนประธานสภาฯนายกเทศมนตรี ผมอายุมากแล้วนะครับคงไม่เหมาะสม   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็ขอขอบคุณที่เสนอ แตผ่มอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ขอปฏิเสธ   

ครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็ถือว่าเป็นโมฆะนะคะสามารถเสนอใหม่ได้นะคะ เชิญคุณวิภพ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิภพ  วรรณทอง เสนอ  ท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านวิภพ วรรณทอง  เสนอท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี ท่านรับหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ คุณเจน  ท้าวสบาย กับ คุณ สุดตา  รังระรื่น  
 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ค่ะก็ขอบคุณนะคะ ต้องขออนุญาตค่ะหลานก าลังโต ก าลังยุ่งยากอยู่หลาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อย่างค่ะ ยังมีภาระหลายอย่างค่ะขอเว้นนะคะอีกอย่างคือสุขภาพ 

//สมองไม่ไหล… 
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สมองไม่ไหลเลยค่ะไว้โอกาสหน้านะคะ  ขอบคุณค่ะ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปท่านที่ 2 เชิญท่านสุดตา  รังระรื่น 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุดตา รังระรื่น  เสนอ  นายวิภพ วรรณทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านสุมาตร  ละราคี กับ นายธีรศักดิ์  รังหอม 
    ท่านวิภพ  รับหรือไม่คะ 

นายวิภพ  วรรณทอง รับครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปท่านที่ 3 เชิญท่านสุมาตร  ละราคี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุมาตร ละราคี  เสนอ  นายธีรศักดิ์  รังหอม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านสุริยนต์ สุล านาจ กับ ท่านนรินทร์  สุริยโคตร 
    ท่านธีรศักดิ์  รับหรือไม่คะ 

นายธีรศักดิ์ รังหอม    รับครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะท่านธีรศักดิ์ ขอเชิญเลขานุการสภาได้ 
ประธานสภาเทศบาล  สรุปคณะกรรมการแปรฯค่ะ เชิญค่ะ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  ขออนุญาตทบทวนนะครับท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี    
เลขานุการสภาเทศบาล  เสนอ  ท่านเจน  ท้าวสบาย เป็นกรรมการแปรฯท่านที่ 1 โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน 

คือ 1. ท่านค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 2. ท่านทองฤทธิ์  ปัตนาสา 
กรรมการแปรฯคนที่ 2 ท่านสุดตา รังระรื่น  เสนอ ท่านวิภพ  วรรณทอง 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1.ท่านสุมาตร  ละราคี 2.ท่านธีรศักดิ์  รังหอม 
กรรมการแปรฯคนที่ 3 ท่านสุมาตร ละราคี เสนอท่านธีรศักดิ์  รังหอม 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ 1.ท่านสุริยนต์  สุล านาจ 2.ท่านนรินทร์  สุริยโคตร 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปเป็นระเบียบการยื่นแปรญัตติว่าก าหนดยื่นได้ภายในกี่วัน  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญเลขานุการสภาค่ะ เชิญค่ะ 
 
 

//นายวารินทร์… 
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นายวารินทร์ ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  กระผมขออนุญาตน าเรียน ระเบียบฯ ข้อ 49  วรรคสอง และข้อ 45 วรรคสาม
    ญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
    พิจารณาวาระที่สอง ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
    ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ภายใน  24 ชั่วโมงก็สามารถยื่นได้แล้วใช่ไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตน าเรียนเลขานุการสภาเทศบาลทราบครับ 24 ชั่วโมงหมายความว่า 
ปลัดเทศบาล  วันหนึ่งไดก้ าหนด 8 ชั่วโมง ก าหนดวันท างานภายใน 3 วันแล้วก็คณะกรรมการ

แปรฯสะดวก ท่านจะยื่นแปร ในวันอาทิตย์ก็ได้ครับแล้วแต่คณะกรรมการครับ 
ถ้าสะดวกที่สุดก็น่าจะเป็นวันท างานก็ไม่เป็นไรเราเสนอก่อนวันที่ 15 สิงหาคม
อยู่แล้ว ตามข้อกฎหมาย 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  คณะกรรมการแปรญัตติเริ่มอาทิตย์หน้าได้ไหมคะ  ขอปรึกษาหารือ 
ประธานสภาเทศบาล  การก าหนดยื่นวันแปรญัตติ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานสภาฯ การยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
เลขานุการสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย 2564 อยากจะขอให้ชัดเจนไปเลยครับว่าช่วงเวลาใด  

สามารถยื่นค าแปรญัตติ สมาชิกสภาหรือฝ่ายบริหารก็สามารถยื่นได้ ก็ควรจะรู้
 ช่วงการยื่นแปรญัตติ กระผมขอเสนอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯก าหนด
 เป็นวันที่ 19 - 20 - 21 เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. คือเวลาวันท าการ   

ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2563  
เป็นต้นไป   ก็ขอเรียนท่านประธานฯ ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดอยากจะแปรหมวดไหน 
ประธานสภาเทศบาล กองไหนจะยื่นค าแปรญัตติได้  ถ้าง้ันก็ขอก าหนดระยะเวลายื่นค าแปร ก็คือตั้งแต่ 

วันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ในเวลาราชการนะค่ะ หลังจากวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ไปแล้วท่านจะยื่นค าแปรฯอีกไม่ได้  เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ส่วนว่าคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็จะสามารถแปรกี่วันก็ข้ึนอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จากนั้นก าหนดวาระต่อไปก็อยู่ที่ค าแปรฯ
ว่ามีมากน้อยแค่ไหนรอคณะกรรมการแปรก าหนดอีกครั้งหนึ่ง  หมดวาระนี้แล้ว
คงจะขึ้นเป็นระเบียบวาระอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็คงจะเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะค่ะ  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล มีใครจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือสอบถามอะไรไหมค่ะ เชิญท่านสุริยนต์ค่ะ 
 
 

//นายสุริยนต์… 



-18- 
 
นายสุริยนต์ สุล านาจ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท่านได้ส่งแบบฟอร์มใบเสนอปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนา  ผม

ยื่นไปแล้วไม่เห็นโครงการเลยผมอ่านดู  โครงการทีผ่มเสนอคือขยายประปาจาก
บ้านวังเวียงทางทิศใต้ ถนนลาดยางนาคู-ห้วยผึ้ง ไปถึงบ่อขยะของเทศบาล 
เพราะเห็นปัญหาหนึ่งเวลารถไปทิ้งขยะ รถบรรทุกขยะเทลงแล้วรถส้วมดูดลง
แล้วสิ่งปฏิกูลติดล้อรถ เวลาออกมาก็ติดล้อรถออกมาด้วย  ผมอยากให้มีน้ าหรือ
บ่อน้ ามีเคมีฆ่าเชื้อด้วย ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ท่วมถึงล้อเวลาออกมา       
ถ้าออกมาเลยจะมีน้ าซึม สิ่งปฏิกูลติดล้อออกมาด้วย ถึงไฟแดงก็หยดเลอะถนนดู
น่าเกลียด    ผมอยากจะให้สะอาดหรือล้างก่อนตรงโน้น แล้วมาล้างอีกครั้งที่หอ
ประปาของเรา น้ าจะได้สะอาดปลาจะบริโภคได้ จุดประสงค์ของผมอยากแก้ตรง
นี้ครับ ไม่ใช่ว่าผมอยากได้ประปาขยายไปใช้ ผมอยากให้มันสะอาด รถขยะก็
อยากให้สะอาดเวลาวิ่งเข้ามาชุมชนของเรา  อนาคตนะครับ หวังว่าฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณจะได้บรรจุโครงการนี้ให้ผมด้วย ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากคะ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมคะ เชิญพ่ีแจ่มจันทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันก็อยากเสนอฝ่ายบริหารเกี่ยวกับที่ดินของเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ของเราอยากให้ท่านไปดูและก็ปรับปรุงหรือท าอะไรก็ได้ที่ดินตรงหมู่ที่ 11  

ตรงหน้าเมร ุเพราะดูแล้วรกทิ้งร้างไม่มีผู้ดูแลอยากให้เราได้ปรับปรุงหรือว่าเอา
มาใช้ประโยชน์ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  สองเรื่องแล้วนะคะ  เชิญอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่เคารพทุกท่านครบั คืออย่างไรเราก็รับแล้วหละครับ(รับหลักการ) แต่อยากให้

ท่านไปดูหน้า 108 ท าไมมีสองหน้าในเทศบัญญัติ ครับ และก็มีโครงการที่ 2 อยู่
ในแผนพัฒนาปี 61 ถึงปี 65  ท าไมความลึกไม่เท่ากันครับ ในร่างเทศบัญญัติฯ 
หน้า 108  หรือใบแทรกหน้า 108 รางระบายน้ า  ลึก 42 ซม.  แต่ใน
แผนพัฒนา ปี 61 ถึงปี 65  อยู่ที่หน้า 24 ล าดับที่ 13  ความลึกในแผน 50 
ซม.ในร่างเทศบัญญัติ  ความลึก  42 ซม  ท าไมต่างกันจะเอาอันไหนกันแน่ 
อยากให้เป็นอันเดียวกัน บังเอิญไปอ่านเจอครับ อ่านแล้วท าไมไม่เท่ากัน 
ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

//นายประดิษฐ์… 
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ประดิษฐ์ ศรีประไหม    ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องไล่ทีละหน้าท าสารบัญให้ถูกต้อง    
ปลัดเทศบาลต าบลนาคู  ในส่วนของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 1  อยู่ในแผนอันนี้สามารถปรับ 

ได้  ขอให้ผอ.กองช่างดู ปร.4 ปร.5 ได้ในราคา 44,500.-บาท ตามร่างเทศ
 บัญญัติ ลึก  42 ซม. ยึดตามร่างเทศบัญญัติ ครับในแผนเป็นประมาณการ
 เท่านั้นนะครับ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  จะยึดตามร่างเทศบัญญัติ ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 3 
 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  ขอบคุณค่ะ  
 
เลิกประชุม เวลา 11.20 น. 
 

(ลงชื่อ)   วารินทร์  ท้าวสบาย    ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวารินทร์  ท้าวสบาย) 
    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 1 

ประจ าปี 2563  วันที่ 13  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
- ทราบ 

 
(ลงชื่อ)   ทักษณิ  แจ่มพงศ ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
 
 


