
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
5. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
12. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายนรินทร์  สุริยโคตร รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายสมพจน์  ตรัสศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.29 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญสมาชิกสภาร่วมส่งพนักงานเทศบาลนางสาวนวลละออง พละสาร  
ประธานสภาเทศบาล  ในวันที่  7  มกราคม  2564 เวลา 10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 

//ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ   

นายธีรศักดิ์  รังหอม ระเบียบวาระท่ี 6.1  ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายกเทศมนตรีแถลงต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ฯ 

 จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ   ดังนี้ 
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
งบประมาณ  2,400,000  บาท  
โดยสภาเทศบาลต าบลนาคู โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินเบิกเหลื่อม
ปีงบประมาณ  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 
2564  เป็นจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ความจุไม่
น้อยกว่า  6  ลูกบาศก์เมตร ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130  แรงม้า  เป็นเงิน  
2,100,000  บาท เป็นครุภณัฑ์ตาม แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการขยะในเขต
เทศบาลต าบลนาคู ซึ่งหากไม่กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณจะไม่สามารถจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จะเป็นผลให้การบริการสาธารณะไม่บรรลุเป้าหมายและต้อง
ด าเนินการกันเงินไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564  จึงขอสภาเทศบาลโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ชี้แจงต่อที่ประชุมครุภัณฑ์ดังกล่าว ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ    
ปลัดเทศบาล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ  
2,400,000  บาท  ด้วยขนาดที่ใหญ่กลัวว่าจะเข้าเก็บขยะตามซอยไม่ได้จึงขอ
มติสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เป็น จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 
ขนาด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า  6  ลูกบาศก์เมตร ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
130  แรงม้า  เป็นเงิน  2,100,000  บาท โดยราคานี้เป็นราคาท่ี 

//คณะกรรม... 
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คณะกรรมการก าหนดราคาในการจัดหา เป็นราคาที่อิงจากราคาตลาดโดยขอให้
ผู้ประกอบการเสนอราคา จึงได้ราคา 2,100,000 บาท ท าให้ลดงบประมาณลง
ไป  300,000  บาท ซึ่งงบดังกล่าวจะตกเป็นเงินสะสมต่อไป 

นายกฤษดา  จิตปรีดา สอบถามถ้าสภาอนุมัติกันเงินแล้ว ราคาเดิมสองล้านสี่แสนบาทและเปลี่ยน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คุณลักษณะ เป็นสองล้านหนึ่งแสนทางสมาชิกสภาจะมีความปิดหรือไม่ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม คุณลักษณะนั้นสามารถเปลี่ยนได้ แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนี้ 
ปลัดเทศบาล ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นมติของสภาเทศบาลชุดที่

ผ่านมา ซึ่งในระบบบัญชีแล้วงบประมาณไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่การก าหนด
ราคากลางเราสามารถก าหนดได้ตามที่กรรมการก าหนดราคาสืบมาในกรณีนี้ 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร สอบถามขนาดแรงม้าท่ีต่างกันท าให้ราคาต่างกัน ปริมาณบรรทุกหรือขนาดตัวรถ 
รองประธานสภาเทศบาล ที่ต่างกันจะได้รถตามที่ต้องการหรือไม่ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม เดิมราคานั้นตามมาตรฐานครุภัณฑ์สองล้านสี่แสน แต่ตัวรถที่เปลี่ยนแปลง 
ปลัดเทศบาล ค าชี้แจง ไม่ใช่มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงก าหนดราคาตามท้องตลาด จ านวนสองล้าน

หนึ่งแสนบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ก าลังแรงม้าทีมากกกว่า 130 แรงม้าเพราะ
ปัจจุบันเทคโนโลยีรถยนต์บรรทุกเขาท าแรงม้ามากแล้ว  

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติกันเงิน  
ประธานสภาเทศบาล เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ  2,400,000  บาท โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด    
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี หรือก่าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณ  
2,400,000  บาท  จ่านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ่านวน – เสียง และงดออกเสียง จ่านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม สอบถามสมาชิกสภาว่ามีเรื่องจะเสนอท่ีประชุมหรือไม่  เมื่อไม่มีขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
 
เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 
 

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

 
              ตรวจแล้วถูกต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 

  
(ลงชื่อ)  วิภพ  วรรณทอง     ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  ค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ ์   กรรมการ 
       (นายวภิพ  วรรณทอง)        (นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์) 
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          ตรวจแลว้ถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล     กรรมการ/เลขานุการ  
         (นางหอมพร  บัวบาล)  

 
 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564  วันที่ 30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่     ครั้งที่    
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่        เดือน                     พ.ศ. 2564 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 


