
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

วันที่  27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
2. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
12. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 

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

10. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.25 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน  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 13  คน จ านวน 15 หน้า
หากมีข้อความแก้ไขเพ่ิมเติม เชิญเสนอครับ 

นายกฤษดา  จิตปรีดา ขอแก้ไข หน้า 13 บรรทัด ที่ 21 “ไหม” เป็น “ไม”่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

วันที่  9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  6.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ.2564  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จ านวน 32,500  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  
งบประมาณคงเหลือ  36,992.00  บาท ขอโอนลด   32,500.00  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 76 
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2 
รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงิน 32,500 บาทรวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงิน 
32,500 บาท  ขอโอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติฯประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 หน้า 102  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
จ านวน  32,500 บาท  เดิมมีงบประมาณ  44,500  บาท  รวมเป็น 
77,000  บาท 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพิ่ม โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จ้านวน  32,500 บาท  เดิมมีงบประมาณ  
44,500  บาท  รวมเป็น 77,000  บาท จ้านวน 11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่1.โต๊ะท างาน หน้ากระจก  จ านวน  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 37,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป เงินเดือนพนักงาน คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 37,000  บาท 
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 74  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ
คงเหลือ หน้า  2  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน หน้ากระจก ขนาด 2 เมตร  
จ านวน 1 ชุด ราคา 37,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  9 

นายกฤษดา  จิตปรีดา สอบถามจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประกอบด้วย โต๊ะตัวใหญ่ 1 ตัวและชั้นวางเอกสารเป็นโต๊ะตัวเล็ก 1 ตัว  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  
นายธีรศักดิ์  รังหอม มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

1.โต๊ะท้างาน หน้ากระจก  จ้านวน  37,000  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 2.เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  19,000  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เงินเดือน

พนักงาน  คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 19,000  บาท ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 74  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  5  ตัวๆละ 3,800  บาท รวม 
19,000  บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  9 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

2.เก้าอ้ีส้านักงาน จ้านวน  19,000  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 3.ชุดโซฟารับแขก จ านวน 21,600  บาท   
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน

พนักงาน คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 21,600  บาท  ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 74   รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด ราคา 21,600  บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) 
หน้า  9 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 3.ชุดโซฟารับแขก จ านวน 21,600  บาท   
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

3.ชุดโซฟารับแขก จ้านวน 21,600  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 4.ตู้โชวผ์ลงาน  จ านวน  15,000  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   เงินเดือน

พนักงาน คงเหลือ 283,195 บาท  ขอโอนลด 15,000  บาท   ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 74  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้โชว์ผลงาน  จ านวน  1 ชุด ราคา 15,000  บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) 
หน้า  9 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 4.ตู้โชวผ์ลงาน  จ านวน  15,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

4.ตู้โชว์ผลงาน  จ้านวน  15,000  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 

//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 5.เคาเตอร์เจ้าหน้าที่  จ านวน 7,500  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   เงินเดือน

พนักงาน คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 7,500  บาท    ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 74  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคาเตอร์เจ้าหน้าที่  จ านวน  1 ชุด  ราคา 7,500  บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) 
หน้า  9 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 5.เคาเตอร์เจ้าหน้าที่  จ านวน 7,500  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

5.เคาเตอร์เจ้าหน้าที่  จ้านวน 7,500  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 6.ชั้นวางเอกสารรอบเสา  จ านวน  14,000  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน

พนักงาน คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 14,000  บาท  ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 74  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  2  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ชั้นวางเอกสารรอบเสา  จ านวน  2 ชุดๆละ 7,000  บาท  
รวม 14,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  9 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 6.ชั้นวางเอกสารรอบเสา  จ านวน  14,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

6.ชั้นวางเอกสารรอบเสา  จ้านวน  14,000  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 7.แผงกั้นห้องเรียน จ านวน  23,200  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

เงินเดือนพนักงาน  คงเหลือ 152,010 บาท ขอโอนลด 23,200 บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 88  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณ 

//คงเหลือ... 
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คงเหลือ หน้า  7  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ครุภัณฑ์ส านักงาน  แผงกั้นห้องเรียน ศพด. 
(หลังใหญ่ สีเขียว) จ านวน  23,200  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  9 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 7.แผงกั้นห้องเรียน จ านวน  23,200  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

7.แผงกั้นห้องเรียน จ้านวน  23,200  บาท  จ้านวน 11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 8.ถังบ าบัดน้ าเสียพร้อมปั๊มเติมอากาศ  จ านวน  80,000  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข ค่าวัสดุ  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   คงเหลือ 100,000 
บาท ขอโอนลด 80,000 บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 97  รายละเอียด
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  10  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  ถังบ าบัดน้ าเสีย
พร้อมถังเติมอากาศ  ราคา  80,000  บาท  - ถังบ าบัดน้ าเสียไฟเบอร์กลาส
ทรงแคปซูล ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
ความยาวไมน่้อยกว่า 3.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร  - ปั๊มเติม
อากาศขนาด 120 ลิตรต่อนาที ส าหรับเติมอากาศในถังบ าบัด  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  10 

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี ถังบ าบัดน้ าเสีย นี้จะไปติดตั้งตรงไหน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ จะไปตั้งไว้บริเวณหลังตลาดข้างอาคาร 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม การติดตั้งจะเป็นการด าเนินการโดยเทศบาล เราเพียงซื้อถังบ าบัดน้ าเสียพร้อม 
ปลัดเทศบาล ปั๊มเติมอากาศ  มาติดตั้ง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 8.ถังบ าบัดน้ าเสียพร้อมปั๊มเติมอากาศ  จ านวน  80,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

8.ถังบ้าบัดน้้าเสียพร้อมปั๊มเติมอากาศ  จ้านวน  80,000  บาท  
จ้านวน 11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  
เสียง 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 9.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ทต.นาคู (กองการศึกษา)  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู จ านวน 51,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานการศึกษา  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือนพนักงาน  คงเหลือ 152,010 บาท 
ขอโอนลด 51,000 บาท   ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 88  รายละเอียดตาม 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  7  ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ทต.นาคู (กองการศึกษา)  เพ่ือรื้อถอน
ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบรอบนอกด้านหน้าอาคารเรียนหลังเก่า และติดตั้งฝ้า
เพดานเมทัลชีท ขนาดกว้าง  0.90 ม. ยาว 44.00 ม., ติตตั้งกันสาดบังแดด
ด้านหลังอาคารเรียนหลังเก่า ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 30.00  ม.และติดตั้ง
กันสาดบังแดดด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.นาคู ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 14.00 ม.  ราคา 51,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  4 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 9.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ทต.นาคู (กองการศึกษา)  
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  51,000  บาท มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

9.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ทต.นาคู (กองการศึกษา) จ้านวน  
51,000  บาท   จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 10.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 123,000  บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน

พนักงาน  คงเหลือ 283,195 บาท ขอโอนลด 123,000  บาท  ปรากฏใน
เทศบัญญัติ หน้า 74 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 2
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (ส านักปลัดเทศบาล)  
เพ่ือก่อสร้างเสาธงชาติสูง 12.00 เมตร พร้อมฐาน คสล.(แบบฐานรากแผ่) 
ขนาด 3.00 x3.00 เมตร หรือพ้ืนที่ 9.00  ตารางเมตร  ราคา 123,000  
บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 
8) หน้า  4 

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี จะก่อสร้างที่ไหน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม จะด าเนินการก่อสร้างบริเวณหน้าส านักงานเทศบาล 
ปลัดเทศบาล 

//นายกฤษดา... 
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นายกฤษดา  จิตปรีดา อยากจะทราบรายละเอียดการก่อสร้าง ขนาดปริมาณงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายสุกิจ  ศรีนิล แบบรายการเป็นแบบมาตรฐานจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 
นายช่างโยธา (น าภาพแบบเสาธงและรายละเอียดมาเสนอสมาชิก) 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 10.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 123,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             

10.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (ส้านักปลัดเทศบาล) จ้านวน 123,000  
บาท  จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 จ านวน 240,000 บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ   แผนงานงบกลาง  งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ  

คงเหลือ 384,000 บาท ขอโอนลด 240,000  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  
หน้า 114  รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  1   
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 1 ถนนสายข้างที่นา นายบุญส่ง  บุญแสน ถึงล าห้วยยาง หมู่ที่ 
1 งานดินคันทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 
เมตร หรือมีปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร และ งานรองพ้ืน
ทางวัสดุมวลรวม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรองพ้ืนทางไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ  240,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  7 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 จ านวน 240,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             

11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 จ้านวน 240,000 
บาท  จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 จ านวน 45,000 บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ   แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ  คงเหลือ 

384,000 บาท ขอโอนลด 45,000  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  
//รายละเอียด... 
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รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  1   
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 6  ถนนสายข้างบ้านนายจันได  ภูมิรัง ถึงข้างที่นา นางเหลื่อม
ศรี  ยอแสง หมู่ที่ 6 งานดินคันทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 152.00 ลูกบาศก์
เมตร และ งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรองพ้ืนทางไม่น้อยกว่า 76.00 
ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  45,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  7 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 จ านวน 45,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 จ้านวน 45,000 
บาท  จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 6 จ านวน  49,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ   แผนงานงบกลาง  

งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ คงเหลือ 384,000 บาท ขอโอนลด 49,000 
บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  1  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 36.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร บริเวณถนนประชาสุขสันต์ ซอยบ้านนางสว่าง  ช่วง
ข้างบ้านนางสว่าง  หะนันตะ  ถึงปากซอย  หมู่ที่ 6 ต าบลนาคู  งบประมาณ  
49,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  4 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 6 จ านวน 49,000 บาทมีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 
หมู่ที่ 6 จ้านวน 49,000 บาท  จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 14. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  จ านวน 56,000  บาท 

ขอโอนลดงบประมาณ   1) แผนงานงบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 
คงเหลือ 384,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท   2) งบกลาง เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  คงเหลือ 29,500  บาท ขอโอนลด 6,000  บาท  ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 114 รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  1 
รวมโอน 2 รายการ 56,000  บาท  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6 ต าบลนาคู    
ทางเท้า คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
รางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  บริเวณถนนรอบบ้านวังเวียง ซอยบ้านนาย
เพ็ญ  ช่วงข้างบ้านนายธง  แสงสาร ถึง บ้านนายเพ็ญ  ระไพเพิด  งบประมาณ  
56,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  6 

นายเชวง  รังหอม โครงการนี้เป็นโครงการที่พ่ีน้อง หมู่ที่ 6 ได้รับความเดือดร้อน ในการระบายน้ า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิมเมื่อด าเนินการเส้นนี้ก็สมบูรณ์ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 14. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาเทศบาล รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  จ านวน 56,000  บาท มีสมาชิกจะสอบถาม

หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

14. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  จ้านวน 56,000  บาท  จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 6 จ านวน 121,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ   1) แผนงานงบ

กลาง  งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  คงเหลือ 99,037 บาท ขอโอน
ลด 80,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  2) แผนงานงบกลาง  
งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 
41,000  บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  รายละเอียดตาม รายงาน
ยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  1  รวมโอน 2 รายการ เปน็เงิน 121,000  
บาท ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

// โครงการ… 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณถนนรอบบ้านวังเวียง ซอยบ้าน ชรบ.แสงฤทธิ์  
ช่วงบ้านนายแสงฤทธิ์      อุตโม ถึงปากซอย   งบประมาณ  121,000  บาท  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) 
หน้า  6 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร การก่อสร้างนี้โดยสภาพเดิมจะต่ าตรงกลาง ถ้าท าถนนให้สูงขึ้นจะดีไหม ถ้าท าได้ 
รองประธานสภาเทศบาล จะประหยัดงบประมาณอีก น้ าก็ให้ไหลไปตามสภาพเดิม 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม การที่จะให้น้ าไหลตามแบบเดิมต่อไปคงไม่ได้ อยู่ที่ว่าจะวางไว้ด้านข้างหรือ 
ปลัดเทศบาล ตรงกลาง เพื่อจะรับน้ าได้ดีก่อนก่อสร้างก็ต้องดูสถานที่อีกครั้ง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 6 จ านวน 121,000  บาท  มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 
หมู่ที่ 6 จ้านวน 121,000  บาท จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 7  จ านวน 613,000  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานงบ

กลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คงเหลือ 600,000 บาท ขอโอนลด 
600,000 บาท   2) งบกลาง เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์ คงเหลือ 23,500 บาท 
ขอโอนลด 13,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  รายละเอียดตาม 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า 1  รวมโอน 2 รายการ 613,000  บาท 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 7 ต าบลนาคู  ขนาดกว้าง 0.70 เมตร 
ยาว 153.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร  บริเวณไหล่ถนนสายเมรุวัดนาคู – 
บ้านนาคลอง  ช่วงหน้าบ้านนายปัจจัย  จรัสแผ้ว  ถึงหน้าบา้นนายนุช   รังหอม   
หมู่ที่ 7 ต าบลนาคู งบประมาณ  613,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  5   

นายธีรศักดิ์  รังหอม 16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 7  จ านวน 613,000  บาทมีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 
หมู่ที่ 7  จ้านวน 613,000  บาท จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมู่ที่ 9 จ านวน 197,000  บาทขอโอนลดงบประมาณ  1)แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  เงินเดือนนายก/รองนายก  
คงเหลือ 127,056 บาท ขอโอนลด 127,056  บาท 
2)แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก คงเหลือ 39,968 บาท ขอ
โอนลด 39,968  บาท 
3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก คงเหลือ 39,968 บาท ขอโอนลด 
29,976  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 114  
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  1 
รวมโอน 3 รายการ เป็นเงิน 197,000  บาท 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 9 
ต าบลนาคู   ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 146.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.42 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณซอยถนนโพธิ์ศรีเจริญ ช่วง ข้างบ้าน
นายสงัด  บุญแสน ถึงข้างที่ดิน นายบุญส่ง  บุญแสน   งบประมาณ  197,000  
บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 
8) หน้า  5  

นายธีรศักดิ์  รังหอม 17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 9 จ านวน 197,000  บาท มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่

ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

17.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด 
หมู่ที่ 9 จ้านวน 197,000  บาท จ้านวน 11  เสียง   

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างที่ดิน 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู นายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.เดิม จ านวน 184,000  บาท 

ขอโอนลดงบประมาณ 
1)แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน คงเหลือ 152,010 บาท ขอโอนลด 77,810  บาท  
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 88    2)แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายระจ า) 

//เงินประจ า... 
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เงินประจ าต าแหน่ง  คงเหลือ 7,500 บาท ขอโอนลด 6,190  บาท 
ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 89 
3)แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าใช้สอย
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ  คงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด 100,000  
บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 92  รายละเอียดตาม รายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ หน้า  7-8  รวมโอน 3 รายการ เป็นเงิน 184,000  บาท 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสถานีวิทยุ สท.หนวด  ช่วงหน้าสถานีวิทยุ สท.หนวด หมู่ที่ 10  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณ  184,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  5 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างที่ดิน 
ประธานสภาเทศบาล นายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.เดิม จ านวน 184,000  บาท มีสมาชิกจะ

สอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างท่ีดิน   
นายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.เดิม จ้านวน 184,000 บาท จ้านวน 
11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้านนางเริง  รังกลิ่น จ านวน  96,000  บาท 

ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  คงเหลือ 387,680 
บาท ขอโอนลด 96,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 99  รายละเอียด
ตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  11 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้านนางเริง  รังกลิ่น 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  ช่วงข้างบ้าน นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้าน
นางเริง  รังกลิ่น งบประมาณ  96,000  บาท  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  6 
 
 

//นายธีรศักดิ์  ... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน  
ประธานสภาเทศบาล นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้านนางเริง  รังกลิ่น จ านวน  96,000  บาท        

มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน     
นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้านนางเริง  รังกลิ่น จ้านวน  96,000  บาท 
จ้านวน 11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  
เสียง 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ านวน 29,000 บาท 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  คงเหลือ 
387,680 บาท ขอโอนลด 29,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 99  
รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  11    
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร  จากบ้านนายบุญยัง  ภูดี  ถึง
หน้าบ้านนายยูน  ภูดี  หมู่ที่ 11  งบประมาณ  29,000  บาท  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  5 

นายสมจัน  สิมสาร ถนนเส้นนี้เสนอเข้าแผนพัฒนามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังไม่ได้ท าสักที  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พ่ีน้องเดือดร้อน การก่อสร้างเขาพร้อมที่จะอุทิศที่ดินเพ่ือด าเนินการ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ านวน 29,000 บาท 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จ้านวน 29,000 
บาท  จ้านวน 11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  
-  เสียง 

นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 21. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11    
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู จ านวน 142,000 บาท  ขอโอนลดงบประมาณ   

1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน คงเหลือ 387,680 บาท ขอโอนลด 
142,000  บาท  ปรากฏในเทศบัญญัติ  หน้า 99  รายละเอียดตาม รายงาน
ยอดงบประมาณคงเหลือ หน้า  11 

//ขอโอนตั้ง... 
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ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที่ 11  ก่อสร้างบ่อพักบริเวณข้างก าแพงวัดนาคูเหนือ บ่อพัก คสล.ใหม่ 
ขนาด 1.40 x 1.57 เมตร ลกึ 2.00 เมตร จ านวน  2  บอ่ และต่อเติมบ่อพัก 
คสล. เดิม ขนาด 1.30 x 1.30 เมตร ส่วนที่ต่อเติมสูง สูง 0.75 เมตร จ านวน 
1 บ่อ  งบประมาณ  142,000  บาท   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) หน้า  5 

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สถานที่ก่อสร้างโครงการนี้มีบ่อข้างนอกหรือไม่อย่างไร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ จะก่อสร้างบ่อพักใหม่  2 บ่อ ทั้งด้านนอกและข้างในวัด และต่อเติมตัวเดิม 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถัดมาอีกหน่อย ที่อยู่ภายในรั้ว 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 21. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11    
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 142,000 บาท  มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

21. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11   
จ้านวน 142,000 บาท  จ้านวน 11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และ
งดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอเชิญรายการต่อไป  
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ 22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6   
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู จ านวน 145,000 บาท   

ขอโอนลดงบประมาณ  1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  1) โครงการอบรมเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  คงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 20,000  บาท 
10) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เลี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ คงเหลือ 30,000 บาท 
ขอโอนลด 30,000  บาท 
11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน  คงเหลือ 
20,000 บาท ขอโอนลด 20,000  บาท 
2) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ คงเหลือ 20,000 บาท 
ขอโอนลด 20,000  บาท 
4) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึง  คงเหลือ 
20,000 บาท ขอโอนลด 20,000  บาท 
5)โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตส านึกความเป็นไทย  คงเหลือ 20,000 
บาท ขอโอนลด 20,000  บาท 
 
 

//6) โครงการ... 
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6) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสตรี  คงเหลือ 20,000 บาท ขอโอนลด 
15,000  บาท  รวมโอน  7 รายการ เป็นเงิน 145,000  บาท  ปรากฏในเทศ
บัญญัติ  หน้า 104-106    รายละเอียดตาม รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
หน้า  13-14    
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยูชนิดมีผาปิด และบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 
27.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร และบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 1.40 x 1.40 
เมตร ลึก 1.20 เมตร จ านวน 2 บ่อ และ บ่อพักน้ า คสล. ขนาด 1.50 x 1.80 
เมตร ลึก 1.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ  งบประมาณ  145,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 8) 
หน้า  6   

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม รายการโอนดังกล่าวเป็นโครงการที่กองสวัสดิการสังคมไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก 
ปลัดเทศบาล เกิดสถานการณ์โควิด  ท าให้การประชุมอบรมต้องงด ท าให้มีงบประมาณ

คงเหลือ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6   
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 145,000 บาท  มีสมาชิกจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม มติอนุมัติให้โอนลดงบประมาณ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่            

22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6  
จ้านวน 145,000 บาท  จ้านวน 11  เสียง  ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และ
งดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 

 
6.2  ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   
นายธีรศักดิ์  รังหอม ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี   
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้อนุมัติโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
ปลัดเทศบาล สิ่งก่อสร้าง แล้วนั้น ยังมีรายการที่มีความจ าเป็นต้องกันเงินเบิกเหลื่อมปีอีก   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  ฯ 

 จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ   
นายธีรศักดิ์  รังหอม 1. ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ   จ านวน 500,000 บาท   
ประธานสภาเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ  ขยายเวลา กันเงินเบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 2 (งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563)   
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

//มติที.่.. 
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มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  1. ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ  

งบประมาณ 500,000 บาท จ้านวน  11  เสียง 
    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 77,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   เทศบัญญัติ
ประจ าปี 2564  หน้า   
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 งบประมาณ  77,000 บาท จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 3. โต๊ะท างาน หน้ากระจก งบประมาณ  37,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  3. โต๊ะท้างาน หน้ากระจก 
งบประมาณ  37,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 4. เก้าอ้ีส านักงาน งบประมาณ   19,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  4. เก้าอ้ีส้านักงาน งบประมาณ   
19,000  บาท จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 5. ชุดโซฟารับแขก งบประมาณ  21,600  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  5. ชุดโซฟารับแขก งบประมาณ  
21,600  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติบ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
 

//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 6. ตู้โชว์ผลงาน  งบประมาณ   15,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  6. ตู้โชว์ผลงาน  งบประมาณ   
15,000  บาท จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 7. เคาเตอร์เจ้าหน้าที่  งบประมาณ  7,500  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  7. เคาเตอร์เจา้หน้าที่  
งบประมาณ  7,500  บาท จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 8. ชั้นวางเอกสารรอบเสา  งบประมาณ   14,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เทศบัญญัติ

ประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 8. ชั้นวางเอกสารรอบเสา  
งบประมาณ   14,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 9. แผงกั้นห้องเรียน งบประมาณ   23,200  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  เทศบัญญัติประจ าปี 

2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 9. แผงกั้นห้องเรียน งบประมาณ   
23,200  บาท จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 10. ถังบ าบัดน้ าเสียพร้อมปั๊มเติมอากาศ  งบประมาณ   80,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เทศบัญญัติประจ าปี 

2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 10. ถังบ้าบัดน้้าเสียพร้อมปั๊มเติม
อากาศ  งบประมาณ   80,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 11. 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพต.ทต.นาคู (กองการศึกษา)  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  51,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 11. 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร ศพต.ทต.นาคู (กองการศึกษา) งบประมาณ   51,000  บาท  
จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 12.2. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ (ส านักปลัดเทศบาล) งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 123,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 12.2. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 
(ส้านักปลัดเทศบาล) งบประมาณ  123,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 13. 3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1  งบประมาณ    
ประธานสภาเทศบาล 240,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 13. 3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร หมู่ที ่1 งบประมาณ  240,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 14. 4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6  งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 45,000  บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ เทศบัญญัติประจ าปี 2564 โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 14. 4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร หมู่ที ่6  งบประมาณ  45,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
 
 

//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 15. 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 6  งบประมาณ   49,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  
โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 15. 5. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  หมู่ที่ 6  งบประมาณ   
49,000  บาท   จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 16. 6. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาเทศบาล รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  หมู่ที่ 6  งบประมาณ  56,000  บาท   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 16. 6. โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล. และรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  หมู่ที่ 6  
งบประมาณ  56,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 17. 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 6  งบประมาณ  121,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  
โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 17. 7. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 6  งบประมาณ  
121,000  บาท   จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 18. 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 7  งบประมาณ  613,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  
โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 18. 8. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 7  งบประมาณ  
613,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 19. 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  
ประธานสภาเทศบาล หมู่ที่ 9  งบประมาณ  197,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  
โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 19. 9. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด  หมู่ที่ 9  งบประมาณ  
197,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 20. 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างที่ดิน 
ประธานสภาเทศบาล นายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.เดิม งบประมาณ  184,000  บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  20. 10. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างท่ีดินนายมิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน 
คสล.เดิม งบประมาณ  184,000  บาท   จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 21. 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน  
ประธานสภาเทศบาล นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้านนางเริง  รังกลิ่น งบประมาณ   96,000  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  21. 11. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ช่วงข้างบ้าน นายสังข์ทอง  บุญแสน ถึงบ้าน
นางเริง  รังกลิ่น งบประมาณ   96,000  บาท    จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 22.12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  งบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล 29,000  บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปการ เทศบัญญัติประจ าปี 2564 โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  22.12. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  งบประมาณ  29,000  บาท             
จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
//นายธีรศักดิ์... 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 23. 13. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. และต่อเติมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11    
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  142,000 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงนิเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  23. 13. โครงการก่อสร้างบ่อพัก 
คสล. และต่อเติมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 11   งบประมาณ  142,000 บาท 
จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 24. 14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  145,000 บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เทศบัญญัติประจ าปี 2564  โครงการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 24. 14. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.  หมู่ที่ 6  งบประมาณ  145,000 บาท  
จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 25. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  งบประมาณ  513,000  บาท 
ประธานสภาเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ค่าก่อสร้าง

สิ่งสาธารณูปการ  ปรากฏตามเทศบัญญัติ ปี 2564 หน้า 101   
ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม มติอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  25. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
งบประมาณ  513,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
6.3  ขออนุมัติท้ากิจการนอกเขต 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ระเบียบวาระท่ี 6.3  ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ด้วยเทศบาลต าบลนาคูขอรับอุดหนุนงบประมาณซึ่งได้มาส่งโครงการตามที่ 
ปลัดเทศบาล น าเสนอให้กับสภาทราบและอีกโครงการเป็นถนนลูกรังเช่นเดียวกันซึ่งจะ

ด าเนินการในเขตเลยไม่ได้น าเข้าเสนอท่ีประชุมสภาจะคงเหลือเฉพาะโครงการนี้
คือโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บริเวณถนนสายข้างสะพานห้วย
จระเข้ ช่วงที่นานางชวน เครือไชย ถึงที่นานายประเวทย์ ละราคี บ้านนาคู หมู่ที่ 
11  งานดินคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 832 เมตร หนา 0.52 เมตร หรือมี
ปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,730.56 ลูกบาศก์เมตร และงานรองพ้ืนทาง 

//วัสดุมวล... 
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วัสดุมวลรวม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 832 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังรองพ้ืนทางไม่น้อยกว่า 665.60 ลูกบาศก์ เมตร เทศบาลต าบลนา
คู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ  488,000  บาท 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ถนนเส้นนี้ออกไปส ารวจและไปช่วงที่ชาวบ้านได้ไปกับตัวช่วง covid  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ในบริเวณนั้นทางไปล าบาก เงื่อนไขคือถ้าสภาอนุมัติแล้วก็คงจะต้องขอท่าน

นายอ าเภอผ่านไปยังท่านผู้ว่า เพ่ือขออนุมัติท ากิจการนอกเขตต่อไป แต่เบื้องต้น
ได้เรียนกับทางท่านนายอ าเภอไว้แล้ว ท่านรับปากจะพยายามช่วยให้จังหวัด
อนุมัติการท ากิจการนอกเขตให้เร็วที่สุด 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอเรียนชี้แจงในโครงการทั้งสองท่ีได้รับอนุมัตินี้เราต้องหาผู้รับจ้างภายในวัน 
ปลัดเทศบาล  พรุ่งนี้ อย่างช้า แต่โครงการนี้ต้องขออนุมัติสภาก่อน โดยจะเขียนเงื่อนไขใน

หนังสือเชิญชวนว่า จะท าสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติให้ท ากิจการนอกเขต จึงเรียนให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ 

นายกฤษดา  จิตปรีดา ต้องท าความเข้าใจในเรื่องการท ากิจการนอกเขตตามที่ได้ไปอบรมที่ผ่านมา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยากรได้พูดไว้ชัดเจนว่าตามหลักการสามารถท าได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของ

กฎหมายตามมาตรา 57 ทวิได้เขียนไว้ว่า (๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าา และเป็น
การที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน  (๒) 
ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือ
สภาต าบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ  (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เป็นหลักการที่เข้าใจง่ายๆว่าอะไรควรท าไม่ควรท าในการ
ปฏิบัติจริงๆ แล้วจะไม่อนุมัติกัน ถ้ามาตรา 57 เขาบอกไว้ชัดเจนจึงอยากจะ
เรียนน าสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าอันไหนท าได้อันไหนท าไม่ได้ 

นายอดุลศักดิ์  วรสาร ขอหารือที่ประชุม ก่อนที่จะลงมติยกมือเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
รองประธานสภาเทศบาล รับโดยหลักการก่อนจนกว่าเอกสารจะสมบูรณ์ได้หรือไม่ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ต้องแยกต่างหากนะครับว่ามติของแต่ละท่ีไม่เหมือนกันตามระเบียบแล้วไม่ได้ 
ปลัดเทศบาล บอกว่าอันไหนก่อนหลัง สามารถท าได้และทราบว่าทาง อบต.นาค ูมีมติแล้ว 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ อบต.นาค ูมีประชุมเม่ือวันพฤหัสที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมประชุมกับคณะสภา  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู อบต.นาคูด้วย เพราะมีเรื่องการขอใช้พ้ืนที่สนามบินเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลด้วย  

ทั้งปีงบประมาณก็จะหมดแล้ว  ได้สอบถามไปทางเลขาสภา อบต.นาคู แล้วก าลัง
ด าเนินการจะท ารายงานการประชุม ซึ่งสภาอนุมัติแล้วตามที่เราได้ขอไป 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  มติสภาของเทศบาลต าบลนาคูกับมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 
ปลัดเทศบาล มีมติและเมื่อผมจะส่งขอต้องรวบรวมเอกสารให้ครบแล้วก็ส่งตามระเบียบซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวภายใต้ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ทวิอย่างที่
ท่านกฤษฎาได้น าเรียนที่ประชุม 

นายวิภพ  วรรณทอง เมื่อเรามีมติแล้วอยากจะสอบถามว่าเราจะท าจะผิดหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ตามท่ีท่านพิภพสอบถามจะผิดหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะอ านาจอนุมัติเป็นของ 
ปลัดเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด  เมื่อเราส่งไปถ้าท่านผู้ว่าอนุมัติก็สามารถท าได้ถ้าท่านไม่

อนุมัติก็ไม่สามารถท าได้  ที่ผ่านมามีแต่ท าได้และท าไม่ได้ 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกัน จนมีข้อยุติ จึงขอมติสภาเทศบาล เพ่ือขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล ท ากิจการนอกเขต  1.ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บริเวณถนนสายข้าง

สะพานห้วยจระเข้ ช่วงที่นานางชวน เครือไชย ถึงที่นานายประเวทย์ ละราคี 
บ้านนาคู หมูท่ี่ 11    งานดินคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 832 เมตร หนา 
0.52 เมตร หรือมีปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,730.56 ลูกบาศก์เมตร 
และงานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 832 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรองพ้ืนทางไม่น้อยกว่า 665.60 ลูกบาศก์ 
เมตร เทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ  488,000  
บาท 

มติที่ประชุม มติอนุมัติให้ท้ากิจการนอกเขต 1.ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บริเวณ
ถนนสายข้างสะพานห้วยจระเข้ ช่วงที่นานางชวน เครือไชย ถึงที่นานายประ
เวทย์ ละราคี บ้านนาคู หมู่ที่ 11    งานดินคันทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 832 
เมตร หนา 0.52 เมตร หรือมีปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,730.56 
ลูกบาศก์เมตร และงานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
832 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกว่า 
665.60 ลูกบาศก์ เมตร เทศบาลต้าบลนาคู อ้าเภอนาค ูจังหวัดกาฬสินธุ์  
งบประมาณ  488,000  บาท  จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่อนุมัติ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอท ากิจการนอกเขต เรื่อง ขอใช้พื้นที่สนามบินเพ่ือท าสาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เรื่อง ขอใช้พื้นที่สนามบินเพ่ือท าสาธารณะประโยชน์ส าหรับอ าเภอนาคูโดยรวม 
นากเทศมนตรีต าบลนาคู ตามท่ีเทศบาลต าบลนาคูได้เคยเป็นผู้ประสานงานขอใช้พื้นที่สนามบิน จาก

กองทัพอากาศเพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลนาคูแล้วนั้น บัดนี้ทางโรงพยาบาลมีความ
ต้องการขยายอาคารเพ่ือบริการส าหรับพ่ีน้องประชาชนให้ทั่วถึง จึงอยากจะขอ
ใช้พื้นที่สนามบินเพ่ิมเติมและทางเทศบาลต าบลนาคูได้ประสานกับทาง
กองทัพอากาศผู้รับผิดชอบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่าถ้าจะขอใช้พื้นที่
เพ่ิมเติมต้องให้เทศบาลต าบลนาคูเป็นผู้ขอ โดยพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์เนื้อที่
ประมาณ 27 ไร่ โรงพยาบาลนาคูใช้ 17 ไร่และเทศบาลต าบลนาคู ขอใช้ 10 
ไร่ ดังนี้ โรงพยาบาลนาคูจะก่อสร้างอาคารบริการและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
1. อาคารพักพยาบาล  25 ยนูิต  1 หลัง 
2. อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  1  หลัง 
3. อาคารคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  1 หลัง 
4. อาคารโรงครัว  1  หลัง 
5. อาคารจอดรถของทางราชการ  1  หลัง  

//6. อาคาร… 
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6. อาคารจอดรถยนต์ผู้ป่วย  3  หลัง 
7. อาคารจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่  3  หลัง 
8. บ้านพักเจ้าหน้าที่ ระดับ 7-8  1  หลัง(ระดับช านาญการ - ช านาญการ
พิเศษ) 
9. บ้านพักเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-6     4 หลัง (ระดับปฏิบัติการ) 
10. อาคารกายภาพแผนไทย  1  หลัง 
11. อาคารทันตกรรม  1  หลัง 
12. อาคารสุขภาพองค์รวม  1  หลัง 
13.สวนสุขภาพและสวนสมุนไพร 
เทศบาลต าบลนาคู จะก่อสร้างอนุสรณ์สนามบินเสรีไทที่ค่ายนาคูและสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
จึงขออนุมัติท ากิจการนอกเขต เรื่อง ขอใช้พืน้ที่สนามบินเพ่ือท าสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณข้างโรงพยาบาลนาคู พ้ืนที่ 27 ไร่  

นายธีรศักดิ์  รังหอม เมื่อที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้ว ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติท ากิจการนอกเขตต่อสภาเทศบาลต าบลนาคู เรื่อง ขอใช้พ้ืนที่สนามบิน

เพ่ือท าสาธารณะประโยชน์ บริเวณข้างโรงพยาบาลนาคู พ้ืนที่ 27 ไร่และ
ก่อสร้างอาคารบริการและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

มติที่ประชุม มติอนุมัติท้ากิจการนอกเขต เรื่อง ขอใช้พื้นที่สนามบินเพื่อท้าสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณข้างโรงพยาบาลนาคู พื้นที่ 27 ไร่ จ้านวน  11  เสียง 

    ไม่เห็นชอบ จ้านวน – เสียง และงดออกเสียง จ้านวน  -  เสียง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม สอบถามสมาชิกท่านใด มีเรื่องเสนอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกฤษฎา  จิตปรีดา จากการประชุมครั้งที่แล้ว  สอบถามเอกสารโครงการการก่อสร้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อาคารเอนกประสงค์  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

แผนงาน  ผมในฐานะเลขานุการได้รับเอกสารแล้วตามท่ีท่านเลขาสภามอบให้  
ตามท่ีคณะกรรมการได้ตรวจสอบ  และคณะกรรมการจะได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานต่อไปขอบคุณมากครับ 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
เลิกประชุม เวลา 12.40 น. 
 

(ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ศรีประไหม      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 
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              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 3 

ประจ าปี 2564  วันที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่     ครั้งที่   
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่      เดือน                พ.ศ. 2564 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 


