
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันที่  9  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
4. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
8. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
12. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนรินทร์  สุริยโคตร รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายสมพจน์  ตรัสศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
7. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
8. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวลัดดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

10. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
12. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี 
 
 

//ระเบียบวาระ.. 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เชิญฝ่ายเลขา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ปลัดเทศบาล ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

ประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10  คน จ านวน 10 หน้า
หากมขี้อความแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญเสนอครับ 

นายอดุลย์ศักดิ์  วารสาร ขอแก้ไข หน้า 8 บรรทัด ที่ 7 “นายอดุลย์” เป็น “นายอดุลย์ศักดิ์” 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (กรณีการด าเนินการก่อสร้าง) 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านอดุลย์ศักดิ์ ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ประเด็นกระทู้ถามเรื่องการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขอย้อนนิดหนึ่งว่าผม 
รองประธานสภาเทศบาล เคยขอในที่ประชุมว่าโครงการใดที่ยังไม่ด าเนินการหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการ 

ผ่านท่านประธาน ฝ่ายจัดการฝ่ายปฏิบัติงานช่วยส่งโครงการให้ด้วย ตั้งแต่บัดนี้ก็
ไม่มี ประเด็นค าถามมีชาวบ้านและผมเองผ่านมามีโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  มีการเทคอนกรีต วันที่ 6 พอผมมาเข้าเวรที่จุดแรกรับ วันที่ 16 
ผมเห็นทุบ ผมเลยสงสัยว่ามันผิดพลาดอะไร มีการรื้อทุบซึ่งดูตามเนื้องานก็เยอะ
เหมือนกัน ส าหรับเนื้องานงบประมาณที่ศูนย์ไปไม่ทราบว่ามีที่ไปที่มายังไงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  สืบเนื่องจากการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มันไม่ได้ตามแบบแปลนตามที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ทางเทศบาลก าหนด ส่วนรายละเอียดต่างๆ  ขอให้ทางปลัดฝ่ายงบประมาณท่ี

ดูแลเป็นผู้ชี้แจง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ในส่วนที่ของท่านรองประธานสภาได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการก่อสร้างโดมอาคาร 
ปลัดเทศบาล อเนกประสงค์ ซึ่งอยู่ข้าง ๆ ส านักงานทางทิศตะวันออก ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติ

จากสภาชุดก่อน ขออนุญาตเอ่ยนามชุดท่านนายกประเสริฐ เป็นผู้บริหาร และมี
สมาชิกสภาบางส่วนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้อนุมัติ เมื่อเราอนุมัติมาแล้วช่วง
ที่ด าเนินการครบวาระพอดี ช่วงที่ผมปฏิบัติหน้าที่นายกก็มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เพราะงบประมาณมันมีแล้วก็ด าเนินการตามระเบียบทุกประการ ผมเอง ทั้ง ผอ. 
กองช่าง ทั้งช่าง ถ้าจ าไม่ผิดจากมีท่านรองปลัด ส านักปลัด พร้อมกับผู้บริหาร
หลายท่านไปดูหน้างานก่อนว่าถ้าเผื่ออนุมัติเราจะท างานแบบไหน   ซึ่งสภาพ
เดิมโดมเราจากพ้ืนมันจะต่ าไปทางบ้านหินลาด จะเอียงไปฝั่งเวลาฝนตก  
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มันจะคล้อยลงไป หลักการก่อสร้างได้คุยกันเบื้องต้นก่อนจะออกแบบประมาณ
การ เราต้องถมดินฝั่งทางบ้านหินลาดให้สูงขึ้นก่อน แล้วมาวัดระดับตรงนี้ให้
ด้านหน้าตามระดับน้ าขึ้นไป โดยหลักเราต้องถมดินก่อนหรือรื้อคอนกรีตเดิมออก
ค่อยถมดินมีอยู่ 2 กรณี จับระดับน้ าต้องขุดดินออกให้เหลือถมดินอะไรก็แล้วแต่
ให้มันเหลือ 15 เซน เราจะได้วางคอนกรีตให้มันในระดับเดียวกับตัวหน้า อันนี้
คือหลักการค านวณ ช่างได้ก าหนด TOR คอนกรีตประมาณร้อยกว่าตารางเมตร
ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดถึงเสาที่ก่อสร้างเดิมคืนไปประมาณการเป็นอย่างนั่น โครงการ
ข้างบนก็ไม่มีปัญหาหมายถึงเฉพาะพ้ืน ในแบบการท าด้านหน้าโดมต้องได้รื้อ
คอนกรีตเพราะว่าต้องฝังคอคานรอบบริเวณท้ังหมด การเทน่าจะเป็นวันเสาร์
หรืออาทิตย์ซึ่งผมกับคณะผู้บริหารไปดูงานด้านเตาเผาขยะ พอมาวันจันทร์เห็น
เขาเทคอนกรีตเรียบร้อย มันสูงกว่าพ้ืน 15 เซน ผู้รับจ้างเททับพ้ืนคอนกรีตเดิม
ทั้งหมด ทางหน้าสูงขึ้นประมาณ 15 เซน ผมสอบถาม ผอ.กองช่าง ถ้าเท
คอนกรีตน้อยคอนกรีตใหม่จะไม่จับคอนกรีตเดิม เขาตอบผมอย่างนั้น ผมเลย
ถามว่าแล้วท าไมต้องเททับเพราะคุยกันครั้งแรกไม่ให้เททับนั่นแสดงว่าผู้รับจ้าง
ท างานเกินหน้าที่ ท าไมผู้รับจ้างถึงถมตรงนี้บอกผมว่าช่างให้เท ผมว่าไม่ถูกแบบ
แล้วมันสูงครับ ความตั้งใจอยากให้มันอยู่ระดับเดียวกันทั้งหมด ก็เลยได้สั่งรื้อ ที่
เขาตัดคานดินมันลึกถึงเกิดรอยร้าว ผู้รับจ้างหวังดีเลยเททับเขาหมดเป็นแสนกว่า 
ถามต่อไปว่านี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบมันก็จะระหว่างช่างและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง
เขาท าตามผู้ควบคุมงาน ถ้าผู้ควบคุมงานไม่บอกเขาก็ไม่เท บังเอิญว่าคนคุมงาน
ให้เทเลยเททั้งหมด มันก็เลยผิดแบบตรงนี้ ในส่วนที่เหลือต้องให้เทเหมือนเดิมอัน
นี้คือที่ไปที่มาสาเหตุที่ต้องทุบ ถามว่าท าไมต้องใช้รถเทศบาลท าเพราะเป็นงาน
ของเรา เราต้องท าเอง งานดังกล่าวไมไ่ด้อยู่ที่ TOR หรือสัญญา  

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขออนุญาตเพ่ิมเติม ท่านปลัดวันที่ 6 วันศุกร์เทเสร็จขอให้เข้าใจตรงกัน  
รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตน า เรียนในว่า อะไรก็ตามที่เกิดในเนื้อที่หรือพ้ืนที่ของเรานายช่างผู้

ควบคุมงานแม้แต่หัวหน้าส านักงานหรือท่านปลัดเอง พูดง่าย ๆ ก็เหมือนอยู่หน้า
แข้ง เนื้องานอยู่ใกล้ๆ เท่านี้เองถ้าผิดพลาดขนาดนี้ผมว่าการใหญ่ไม่ต้องท าอะไร
แล้ว ผมก็เลยถามไปว่าถ้าเกิดผิดพลาดอย่างนี้ ฝากไปทางนายช่างและทางท่าน
ปลัด  งานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบถึงแม้จะได้มาฟรีๆ แต่ความปล่อยปละละเลย 
พอทุบทิ้งเรื่องงบประมาณใช้แรงงานของเทศบาลต าบลนาคู รถ เชื้อเพลิง รถขน
ไปทิ้ง เม็ดเงินทั้งนั้น ผมเองขันอาสาเป็นหูเป็นตาแทนพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบล
นาคูทั้ง 8 หมู่บ้าน ต้องมีคนรับผิดชอบ แล้วงบประมาณท่ีจะน ามาเทใหม่จะเอา
มาจากไหน ถ้าพูดแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายตอนนั้นคุยว่าไม่ทุบได้ไหมของ
ฟรีไม่ดีถึงร้อยก็ยังพอดูได้ ซึ่งผมมองจากข้างหน้าก็ดูได้จากที่เทสูงข้ึนมา 15 
เซนติเมตร ระหว่างจากท่ีเข้ามามีช่องว่างอยู่ประมาณไม่ถึง 20 เมตร เป็นแอ่ง
น้ าขังตลอดถ้าเกิดคุยกันแล้วมีแนวทางแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกัน ผมว่า
วันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ ส่วนการรับผิดชอบจะรับผิดชอบยังไงผู้ควบคุมงาน 
จะโทษวินัยหรืออะไรก็ว่ากันไป ตักเตือนลายลักษณ์อักษรแจ้งสภา สภาคือเป็นหู
เป็นตาเทนพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ขอบคุณมากครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  สืบเนื่องจากวันที่มีการเทปูน คณะผู้บริหารและท่านปลัดได้ออกไปดู 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู บ่อเตาเผาขยะมลพิษที่ยังตกค้าง ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่ได้ปล่อย

ปละละเลยงานพอมาเห็นก็ตกใจเหมือนกันยังพูดกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ด้วย
ภาระหน้าที่ถ้าไม่ไปดูเตาเผาขยะเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาขยะท่ีเราตั้งเป้าหมาย
กันไว้ ในการเทพ้ืนได้ประชุมกันว่าถ้าให้คงไว้เหมือนเดิมเราต้องได้มาเทพ้ืน
ข้างหน้าอีก งบประมาณที่ใช้เราต้องได้ลาดพื้นไปถึงอาคารผู้สูงอายุและอาคารที่
อยู่ด้านหน้าเกือบโรงจอดรถถึงหน้าเทศบาล ทางฝ่ายงบประมาณคุยกันอยู่
รายละเอียดเพ่ิมเติมให้ท่านปลัดชี้แจงต่อ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรื่องระดับที่ท่านรองประธานได้สอบถาม ทางผู้บริหารได้คุยกันกับช่าง  
ปลัดเทศบาล ระดับทางฝั่งท้ายกับข้างหน้าต่างกัน 30 เซน และเดิมมันเอียงอยู่แล้วพอจับจาก

ทางนั่นมานีห้่างกัน 30 เซนถ้าเอาตามเดิมเราไม่ทุบเราจะเทตรงขึ้นให้เท่ากัน
ข้างหน้าก็จะสูงกว่าตรงนี้ 15 เซน ตัวนี้มันจะยกสูง ถ้าเผื่อเรายกลาดไปทีแรกก็
คิดว่าจะลาดไปไกล แต่มันก็จะดูพ้ืนไม่สวย นั่นหมายความว่าถ้าเผื่อเราเอาไปฝั่ง
นี้น้ าก็จะท่วมอีก ก็หารือกันอยู่ไม่ใช่ไม่หารือ ถ้าตรงนี้สูงตรงนั้นก็ต้องสูงทั้งหมด
พ้ืนที่ทั้งหน้าส านักงานทั้งทางเข้าท้ังฝั่งทางนั้น ก็เลยตัดสินใจรื้อที่เทส่วนเกินนี้
ออก คือว่าเราหารือกันทั้งหมด 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 รายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการด าเนินการต่อสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เรียน ประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  วันนี้วันที่ 9 เดือน 9 เราจะก้าวไปด้วยกัน ก้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่อง

จากประชุมวันที่ 13 มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน โดย
มีท่านเชวง รังหอม ท่านชัยสิทธิ์ ทิทา และผมอดุลย์ศักดิ์ วรสาร ซึ่งผมได้รับ
ฉันทานุมัติให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มติที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลนาคู ก าหนดยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  วันที่ 19 ถึง 21  สิงหาคม 2564 และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง 6 กองกับ 1 ส านักให้ข้อมูล
รายละเอียดการจัดท าร่างงบประมาณประจ าปี 2565 ชี้แจงและพิจารณา
ร่วมกัน แล้วนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินการดังนี้    
ญัตติที่เสนอแปรลดงบประมาณ จ านวน 15 รายการ แยกเป็น 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
1. หน้า 78 เงินเดือนข้าราชการหรือแพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 

4,287,000 บาท แปรลด 200,000 บาทคงเหลือ 4,087,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ปรับลดตามเสนอ 
 

2. หน้า 81 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 
20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 
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แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
3. หน้า 85 ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท แปรลด 20,000 บาท

คงเหลือ 230,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. หน้า 89  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท แปรลด 10,000 

บาทคงเหลือ 30,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
5. หน้า 93  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 903,600 บาท แปรลด 28,000 

บาทคงเหลือ 875,600 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
6. หน้า 96 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 628,000 บาท แปรลด 

28,000 บาทคงเหลือ 600,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
7. หน้า 99  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท แปรลด 

50,000 บาทคงเหลือ 250,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
8. หน้า 99  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 20,000 

บาทคงเหลือ 80,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
9. หน้า 100 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 

20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
10. หน้า 100 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท แปรลด 

20,000 บาทคงเหลือ 230,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 
 

11. หน้า 101 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท แปรลด 10,000 บาทคงเหลือ 
110,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา   
12. หน้า 112 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 150,000 บาท แปรลด 30,000 บาท

คงเหลือ 120,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
13. หน้า 112 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 80,000 บาท แปรลด 10,000 

บาทคงเหลือ 70,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
14. หน้า 117 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 200,000 บาท แปรลด 50,000 บาท

คงเหลือ 150,000 บาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

 
15. หน้า 117 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท แปรลด 

10,000 บาทคงเหลือ 20,000 บาท 
มตทิี่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

สรุปมติคณะกรรมการแปรญัตติ  รายการที่ 1  ให้ตัดลดงบประมาณ  จ านวน  
200,000  บาท  และรายการที่ 2-15   ให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม 

 
ญัตติที่เสนอแปรเพิ่มงบประมาณ จ านวน 1 รายการ 
แผนงานงบกลาง   
16. หน้า 76 เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 450,000 บาท แปรเพิ่ม 200,000 บาท   

รวมเป็น  650,000 บาท 
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้เพิ่มงบประมาณ งบกลาง เงินส ารองจ่าย 

จ านวน 200,000  บาท 
ในการนี้ รายการที่  2-15 ผูย้ื่นแปรญัตติ ขอสงวนสิทธิ์มติกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือให้ชี้แจงต่อสภาเทศบาล  จึงเรียนรายงานเพ่ือสภาเทศบาลทราบร่วมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
ประธานสภาเทศบาล (วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ) ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปร

ญัตติ จึงขอให้ชี้แจงต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาตามล าดับ 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 81 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 100,000 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท 
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นายวีระ  สีระมาตร  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หล่อลื่น  เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี

และอ่ืนๆ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลางและเครื่องจักรกลอ่ืน ตามความจ าเป็น 
งบประมาณท่ีตั้งไว้เท่าที่จ าเป็น ปัจจุบันราคาน้ ามันสูงขึ้นท าให้มีผลต่อการ
ด าเนินงาน  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 81 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 100,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หน้า 85 ค่าวัสดุส านักงาน 
รองประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้ 250,000 บาท แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 230,000 บาท 
นายวิชัย  มูลสาระ  ขอชี้แจงต่อที่คณะกรรมการทุกท่าน หน้า 85 ค่าวัสดุส านักงาน  
ผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  เช่น สมุด  ปากกา  

ดินสอ  กระดาษ โดยกองคลังมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุส านักงานทุกรายการเพ่ือ
มอบให้แต่ละกองแต่ละงานมาเบิกไปใช้  เพื่อการควบคุมการใช้ด้วยจะได้มีสถิติ
การใช้ งบประมาณในแต่ละปีก็จะอยู่ประมาณ ขอเรียนว่ามีความจ าเป็นการตั้ง
ได้ค านึงถึงความเหมาะสมแล้ว จึงขอให้คงตามร่างเดิม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 85 ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 230,000 บาทโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รองประธานสภาเทศบาล 4. หน้า 89  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท แปรลด 10,000 

บาทคงเหลือ 30,000 บาท 
นายวีระ  สีระมาตร  เป็นรายจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับ  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทะเบียน 82-3337 กส(รถดับเพลิงเล็ก), ป 1706 กส (รถตรวจการ),

รถบรรทุกน้ า (รถมิตซูบิชิสีแดง),ทะเบียน 81-2698 กส(รถบรรทุกน้ าถ่ายโอน),
รถกู้ชีพกู้ภัย(รับโอน) และเครื่องเลื่อยยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 89  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 10,000 บาทคงเหลือ 30,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
รองประธานสภาเทศบาล หน้า 93  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 903,600 บาท แปรลด 28,000 บาท

คงเหลือ 875,600 บาท 
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นางสาวลัดดาวัลย์  ไวแสน หน้า 93  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 903,600 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา งานบ้านงานครัวเป็นเงิน 30,000 บาท ตามความจ าเป็น และ(1) ค่าจัดซื้อ

อาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาคู  เป็นเงิน 
249,600 บาท 
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู เป็นเงิน 509,600 บาท 
(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 1)  
(3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านวังเวียง เป็นเงิน 114,400 
บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 2) 
งบประมาณดังกล่าวเป็นงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่าย
ตามจ านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน เพื่อการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ได้รับ
ทุกคน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 93  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 903,600 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 28,000 บาทคงเหลือ 875,600 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
รองประธานสภาเทศบาล หน้า 96 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 628,000 บาท แปรลด 

28,000 บาทคงเหลือ 600,000 บาท 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 96 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 628,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ  เพ่ือจ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 2 ราย(210,000) คนงานด้าน
สาธารณสุข 1 ราย(108,000)  ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลนาคู (EMS)   ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ(10,00) จ้างเหมาฝังกลบ
ขยะ(250,000)หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างท าสิ่งของ(50,000)สามารถ
ถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสมจ าเป็น 
งบประมาณดังกล่าวได้ตั้งตามความจ าเป็น ซึ่งในขอบเขตงานที่รับผิดชอบยังไม่
ครอบคลุม จึงขอคงตามร่างงบประมาณเดิม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หนา้ 96 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 628,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 28,000 บาทคงเหลือ 600,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 99  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล  แปรลด 50,000 บาทคงเหลือ 250,000 บาท 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 99  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ

ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี
ครุภัณฑ์ที่ใช้งานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถบรรทุก ท าให้ต้องบ ารุงรักษา
ให้มีความพร้อมใช้งาน งบประมาณดังกล่าวตั้งไว้ตามความจ าเป็น 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 99  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 50,000 บาทคงเหลือ 250,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ ์ วรสาร   หน้า 99  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท แปรลด 20,000 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล  คงเหลือ 80,000 บาท 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 99  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ือจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น น้ ายาฆ่าเชื้อล้างรถขยะ ไม้กวาด

ทางมะพร้าว ถังขยะ อุปกรณ์ท าความสะอาด และอ่ืนที่จ าเป็น .ในปัจจุบันน้ ายา
ฆ่าเชื้อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับล้างรถขนขยะหลังจากการท างานแต่ละวัน
ซึ่งมีความจ าเป็นมาก ในส่วนอุปกรณ์ท างานไม้กวาดก็มีความจ าเป็น การตั้ง
งบประมาณเป็นงบประมาณท่ีใช้จริงใกล้กับปีที่ผ่านมา 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 99  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 100 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 100 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง

ใน น้ ามันเบรค  น้ ามันเครื่อง  กระจกมองข้างรถยนต์  นอตและสกรู ฟิล์มกรอง
แสง กันชนรถยนต์ เป็นต้น  รถยนต์โดยเฉพาะรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยล้อรถเป็น
ชนิดยางท าให้สึกหรอเร็วตกประมาณเส้นละสามหมื่นบาท ประกอบกับมีรถลาย
คันที่ใช้มานานอุปกรณ์เสื่อมสภาพจ าเป็นต้องจัดหา 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 100 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 80,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 100 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 230,000 บาท 
 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 100 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ือใช้จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามัน

เบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี เป็นต้น ส าหรับ รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-
1115 กส,81-1116 กส,82-2534 กส,81-5523 กส,เครื่องตัดหญ้า  ราคา
น้ ามันผันผวนมีแนวโน้มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาอย่างมาก การตั้งงบประมาณยังคงตั้ง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะไม่เพียงพอ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 100 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 20,000 บาทคงเหลือ 230,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 101 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท แปรลด 10,000 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล  คงเหลือ 110,000 บาท 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  หน้า 101 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลต าบลนาคูและค่าไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามความจ าเป็น  เป็นค่าไฟฟ้ามีความจ าเป็นต้องจ่ายประมาณการเท่ากับปีที่
ผ่านมา 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 101 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 10,000 บาทคงเหลือ 110,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
รองประธานสภาเทศบาล และการโยธา  หน้า 112 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 150,000 บาท แปรลด 

30,000 บาทคงเหลือ 120,000 บาท 
นายประสิทธิ์  เหลาแหลม  หน้า 112 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อ  
ผู้อ านวยการกองช่าง วัสดุก่อสร้าง  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัด ทุกกอง/ฝ่ายตามความจ าเป็น เพ่ือ

การซ่อมสร้างถนน รางระบายน้ า สิ่งก่อสร้างอาคารที่ใช้ร่วมกันในเขตเทศบาล 
งบประมาณนี้ตัดลดลงจากปีท่ีแล้วในทุกปีตั้งไว้ที่ 200,000 บาท การตั้งงบ
ตามความจ าเป็น 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 112 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 150,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 30,000 บาทคงเหลือ 120,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 112 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 80,000 บาท แปรลด 10,000 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล  คงเหลือ 70,000 บาท 
นายประสิทธิ์  เหลาแหลม  หน้า 112 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
ผู้อ านวยการกองช่าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับกิจการของเทศบาลต าบลนาคู  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์

ไฟฟ้าส าหรับไฟถนนและบริการประชาชน งานต่างๆ ที่จ าเป็น 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 112 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้ 80,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 10,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
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นายอดุลศักดิ์  วรสาร   แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หน้า 117 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
รองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท แปรลด 50,000 บาทคงเหลือ 150,000 บาท 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย หน้า 117 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 200,000 บาท  เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
รองปลัดเทศบาล วัสดุก่อสร้าง เช่น  ท่อน้ า  และอุปกรณ์ประปา  ปูนซีเมนต์หรืออ่ืนๆ  ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน งานประปามีการซ่อมบ ารุงที่มากเนื่องจากระบบประปาใช้มานาน
หลายปี ในการซ่อมจะต้องมีวัสดุก่อสร้างเพ่ือให้สภาพพ้ืนที่กลับสู่สภาพเดิม จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีงบประมาณให้เพียงพอ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 117 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 200,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 50,000 บาทคงเหลือ 150,000 บาท โปรดยกมือ  
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายอดุลศักดิ์  วรสาร   หน้า 117 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล  แปรลด 10,000 บาทคงเหลือ 20,000 บาท 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  หน้า 117 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
รองปลัดเทศบาล เพ่ือใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับครุภัณฑ์ในงานกอง

ประปา  เช่น  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันดีเซล  เบนซิน  เป็นต้น กองประปามีรถ
ประจ าการรถยนต์ 1 คันและรถจักรยานยนต์ 1 คัน การออกพ้ืนที่ก็จะมี
บ่อยครั้ง ประกอบกับค่าน้ ามันมีราคาเพ่ิมข้ึน  ทางกองการประปามีความจ าเป็น
ที่ต้องใช้คาดว่าจะเพียงพอตลอดปีงบประมาณ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม หน้า 117 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 30,000 บาท  
ประธานสภาเทศบาล  แปรลด 10,000 บาทคงเหลือ 20,000 บาท โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม   ให้ลดงบประมาณ จ านวน 1 เสียง,ให้คงตามร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 

และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  
ประธานสภาเทศบาล (วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ) ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปร

ญัตติและท่านสมาชิกได้รับค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว เป็นที่เข้าใจ ไม่
มีการอภิปราย จะขอมติจากท่านสมาชิกสภา ท่านสมาชิกเห็นชอบ ญัตติขั้นแปร
ญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มติเห็นชอบญัตติขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน 11  เสียง
ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง และงดออกเสียง จ านวน - เสีย 
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6.2 ขอความเห็นชอบ อุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ(อ าเภอนาคู) 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.2 ขอความเห็นชอบ อุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ(อ าเภอนาคู) 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านเลขาสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ด้วยอ าเภอนาคูขอรับอุดหนุนงบประมาณตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  
ปลัดเทศบาล ระดับอ าเภอ : กรณีป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  50,000  บาท 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๗ ทวิ  การจายเงินตาม
มาตรา ๖๗ (๘) ( เงินอุดหนุน) และการจายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท า
ไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ข้อ 5  เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล   ไม่เกินร้อย
ละ 3  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเพ่ือสมาชิกพิจารณาร่วมกัน 

ฯลฯ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล อุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการ อ าเภอนาคู ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล

สนามระดับอ าเภอ : กรณีป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 50,000  บาท  
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์เห็นชอบอุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการ อ าเภอนาคู ตาม
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับอ าเภอ : กรณีป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอนาคู  จังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 50,000  บาท   

 
นายวิภพ  วรรณทอง  เนื่องจากวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ผ่านไปแล้ว กระผมขอเสนอญัตติด่วน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ต่อที่ประชุมสภา บรรจุระเบียบวาระการประชุม ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ขอผู้
รับรองครับ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม ผู้รับรอง 2 ท่านคือท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ และ ท่านสุดตา  รังระรื่น 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอญัตติด่วน คือญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ท่านสมาชิก
เห็นสมควรบรรจุระเบียบวาระ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มติให้บรรจุระเบียบวาระ  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  จ านวน  11  เสียง 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม ระเบียบวาระท่ี 6.3 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ท่านสมาชิกเห็นชอบ ร่างเทศ

บัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็น     
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  มติ เวลา 12.25 น. เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     จ านวน  11  เสียง  ไม่เห็นชอบ 
จ านวน – เสียง  และงดออกเสียง จ านวน  - เสียง 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  อยู่ในวาระอ่ืนๆ เชิญ ท่านกฤษดา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ขอสอบถามข้อมูลโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรณีด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมในนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินแผนงาน ขอทราบข้อมูล

โครงการก่อสร้าง คือ   1. ใช้เงินอะไร งบประมาณมาจากส่วนไหน ใครคือช่างผู้
คุมงาน ใครคือผู้ตรวจงาน ปริมาณงานก่อสร้างแบบไหน ใครเป็นผู้ประกาศ และ
ใครเป็นผู้ท าสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง สัญญาเริ่มวันไหน สิ้นสุดวันไหน  
คณะกรรมการขอเอกสาร    2. สืบเนื่องได้เห็นการทุบที่เขาเทใหม่ๆ โดยใช้
เครื่องเจาะ เครื่องจักร หัวเจาะรถขน โดยที่ใช้พนักงานเทศบาลเป็นผู้กระท าการ
ทุบพ้ืนครั้งนี้ ผมในนามคณะกรรมการและในต าแหน่งเลขาคณะกรรมการตรวจ 
จึงมีข้อสงสัยในเหตุการณ์นี้จึงขอสาเหตุของการทุบท าพ้ืนอาคารอเนกประสงค์
ว่ามีเหตุผลใด    3. ช่างผู้คุมงานได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจทราบหรือไม่
ว่าผู้รับจ้างได้ท าผิดแผน ผิดแบบและมีเอกสารรายงานจากช่างผู้คุมงานต่อ
คณะกรรมการตรวจหรือไม่   4. คณะกรรมการตรวจได้รายงานให้ปลัด ผู้บริหาร
ทราบหรือไม่ และได้ให้แนวทางการแก้ไข มีเอกสารรายงานหรือไม่   5. ใครเป็น
คนสั่งให้ด าเนินการทุบมีเอกสารการสั่งทุบหรือไม่   6. การด าเนินการทุบผู้
รับจ้างได้ทราบหรือไม่และผู้รับจ้างยินยอมให้เข้าด าเนินการหรือไม่ เพราะวันนั้น
เห็นคนงานของเขาหยุดท างานไป ผมก็เข้ามาดูอยู่เขาไม่สามารถท างานได้ใน
ระหว่างที่เราทุบ   7. ถ้าเขายินยอมมีเอกสารที่ผู้รับจ้างให้เข้าทุบหรือไม่  8. หัว
เจาะท่ีถูกน ามาใช้ในการทุบ ในการเจาะครั้งนี้ ทางคณะกรรมการขอเอกสารใน
การซื้อหัวเจาะ ในนามคณะกรรมการการตรวจสอบติดตามจะได้ตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่งตามแผนงาน จึงใคร่ขอเอกสารที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในที่ประชุม ขอท่าน
ชี้แจงด้วย 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม เอกสารทั้งหมดที่มีทั้งหมด 8 ข้อ ขออนุญาตว่าในส่วนข้อที่ 1 ข้อที่ 2  
ปลัดเทศบาล ยกเว้นข้อที่ 3,4,5,6,7,8  ตอ้งขอเอกสารทีหลัง เพราะว่าไม่ได้ถามล่วงหน้า 

ต้องได้ใช้เวลา บังเอิญว่าวันนี้น่าจะถามสด ช่างโกนมาพอดีคุมงานมีใครบ้าง
ชี้แจงให้คณะกรรมการจะได้ทราบข้อมูลด้วยกัน 

นายสุกิจ  ศรีนิล คุมงานก็จะมีผมสุกิจ ศรีนิล กับธวัชชัย เหลือผล  กรรมการตรวจผมจ าได้แต่ 
ช่างโยธาปฏิบัติงาน ประธาน ผอ. กองช่าง ประสิทธิ์ เหลาแหลม อีก 2 คน ต้องดูในสัญญา  
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ตอนแรกเขาเทตามเนื้องาน ประมาณ 240 ตาราง เผอิญว่าตรงนี้มันร้าวเขาก็
เลยเทเพ่ิมให้  ไม่ได้สั่งให้เท แต่ว่าเขาเทเพ่ิมให้ เขากลัวว่าพ้ืนมันร้าวจะท าต่อไป
ไม่ได้ ที่เขาเทหนาเพราะว่าเขาเทบางมันจะไม่ยึดกับคอนกรีตเดิม 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ถ้าเผื่อมีปัญหาในการคุมงานหรือท าผิดสัญญา ในการด าเนินงานต้องรายงาน 
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการตรวจงานได้รับทราบ 
 
นายสุกิจ  ศรีนิล วันนั้นตอนเย็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ 2 วัน เพราะว่าเททับคานเสาด้วยมันก็เป็น 
ช่างโยธาปฏิบัติงาน ข้อผูกพันกัน เขาเลยเทเข้าไปเลย 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ถ้าเผื่อผู้รับจ้างอยากเทไม่ว่าหรอกแต่ว่าต้องรื้อของเก่าออกก่อน 
ปลัดเทศบาล น่าจะรื้อของเก่าออกค่อยเท อันนี้คือข้อเท็จจริง คือการท างานเราต้องรอบคอบ

ถ้ามีปัญหาอุปสรรคช่างผู้คุมงานต้องรายงานประธานในการตรวจทันที ประธาน
การตรวจก็จะรายงานผู้บัญชาตามล าดับ อันนี้ก็เป็นข้อคิดการท างานเทศบาล
ต้องระมัดระวัง ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยที่หลายครั้งที่ทาง
พนักงานเทศบาลที่ท าผิดพลาด ตักเตือนกันอยู่หลายครั้ง ให้พึงระมัดระวังใน
ส่วนนี้ก็ขอฝากว่าการท างานเราต้องรัดกุมและรอบคอบและถูกต้องตามระเบียบ 
มีปัญหาอุปสรรคเราต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นมาเรื่อยๆเพ่ือที่
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการด าเนินการตามระเบียบ ขออนุญาตที่ประชุม 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา กรณีการรื้อท่านปลัดบอกว่าได้คุยกันแล้วกับฝ่ายบริหารทุกท่านรับทราบกันหมด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ว่าสั่งให้รื้อ ใครเป็นคนสั่งให้รื้อหรือว่ามติทุกคนที่ร่วมประชุมกันวันนั้น 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม หลักการท างานนั้นก็คือท่านนายก เป็นคนอนุญาตเพราะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดใน 
ปลัดเทศบาล การบริหารจัดการ ท าไมต้องใช้รถหลวงไปท ามันอยู่นอกเหนือ TOR หรือ

นอกเหนือสัญญา จึงใช้รถของเทศบาลไปท า  เป็นงานเพ่ิมนอกเหนือจากที่เรา
สัญญาว่าจ้างครับ 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา การใช้หัวเจาะ รถขน ใช้พนักงานของเราในการทุบท าลายพ้ืนในครั้งนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านปลัดชี้แจงว่ามันสามารถท าได้ใช่ไหมครับ  เราไปท าจนพนักงานของเขาวัน

นั้นไม่สามารถท างานได้ เพราะว่ามันบริเวณงานติดกัน เราเข้าไปทุบเขาไม่
สามารถท างานต่อได้ คือสัญญาจ้างเขามีตามนี้  ท าให้เขาท างานได้ล่าช้าหรือไม่ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ วันนั้นช่างผู้ที่คุมงาน เป็นผู้หญิงที่เราลงไปคุย ตัวผู้หญิงที่เขาเป็นเจ้าของเขา 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ก็ไม่รูเ้รื่องว่าให้เทในส่วนนี้ เพราะว่าในตามแบบแล้วมันไม่มี เขาก็พูดอยู่ว่ามา

เห็นในเนื้องานที่คนงานเขาท าเขาก็ตกใจเหมือนกัน ว่าท าไมถึงเทเพราะว่าใน
แบบไม่มีเลย คือเราตกลงกันไว้ตั้งแต่อยู่ฝั่งข้างในที่ต้องยกพ้ืนให้ในระดับเดียวกัน 
แล้วก็คุยกันแล้วว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องได้ทุบ คนคุมงานชื่อ พิม เจ้าของร้านก็คุยกัน
แล้วว่าถ้ายังไงก็ต้องได้ทุบ เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราต้องทุบเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์
ไม่สวยเขาก็ว่าเขามองมาเขาก็รับไม่ได้เหมือนกัน ถึงได้สรุปว่าต้องได้ทุบ คุยกับ
ช่างก่อนแล้วที่จะได้ท า 
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นายกฤษดา  จิตปรีดา กรณีนี้คือท่านนายกกับท่านปลัดชี้แจงตรงนี้ ว่าคุยกับช่างกับผู้รับเหมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เอกสารได้ท าเป็นหนังสือตกลงกันไว้ว่าจะทุบหรือว่าจะยังไงยินยอมกันยังงั้น

อย่างนี้ไม่ได้ท ากันไว้เลยเพียงแค่คุยกัน ใช่ไหมครับ ก็อย่างที่ว่าถึงข้ันทุบมันเป็น
เรื่อง เท่าท่ีผมสืบข้อมูลมาจากช่างในฐานะกรรมการตรวจคือมันเป็นเรื่อง
ค่อนข้างรุนแรงเราจะโยนให้ช่างเป็นไปไม่ได้ที่จะให้รับผิด อย่างที่ท่านรอง
ประธานพูดว่าอันที่จริงถ้าได้คุยกันสักนิด ประโยชน์มันเกิด ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เลย แต่นี้มันเกิดขึ้นโดยมันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของทั้งหมด  

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร การรับผิดชอบผู้รับผิดชอบล าดับจะด าเนินการผมไม่ได้สนใจหรอกผมถามว่าจะ 
รองประธานสภาเทศบาล รับผิดชอบหรือจะด าเนินงานยังไงกับงานที่ผิดพลาดครั้งนี้ในเรื่องของการปฏิบัติ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม จะน าเสนอคณะกรรมการติดตาม 
ปลัดเทศบาล  
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
เลิกประชุม เวลา 12.40 น. 
 

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

 
              ตรวจแล้วถูกต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 

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

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2564  วันที่ 9  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2564   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  27   เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 


