
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นายสุดตา รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาล 
5. นายธีรศักดิ์ รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายนรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายเจน ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาล 
9. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายสุริยนต์ สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
12. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์ ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 15 ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญตักบาตร เริ่มเวลา 7.00 น.  
ประธานสภาเทศบาล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และต่อด้วยโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ

โครงการเทศบาลต าบลนาคูเคลื่อนที่  ณ วัดนาคูใต้  หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 10 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2561   เชิญฝ่ายเลขา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
ปลัดเทศบาล เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2561   มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 9 ท่าน    

ลาประชุม 2 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน รายละเอียดตามท่ีเสนอสมาชิก
สภาทศบาลแล้ว ถ้ามีการแก้ไขขอเชิญได้ครับ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขก็
ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  
วันที่ 17  พฤษภาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาเทศบาล  (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นตอน แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร แล้ว เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
ก่อนที่จะมีการลงมติ ขอเชิญผู้บริหารแถลงต่อที่ประชุม 
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นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาคู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 39,278,755.68 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 23,478,086.05 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,631,730.40 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11 โครงการ รวม 
1,498,590.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
(1) รายรับจริง จ านวน   41,821,533.48   บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร   จ านวน  694,325.11  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน  215,729.80  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  1,121,379.89  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    
จ านวน  1,289,968.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  45,876.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน    0.00   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  17,816,145.68  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  20,638,109.00   บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
จ านวน 5,424,000.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 29,050,603.44 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง   จ านวน  9,911,932.33  บาท 
งบบุคลากร   จ านวน  12,157,865.00  บาท 
งบด าเนินงาน   จ านวน  5,603,378.59  บาท 
งบลงทุน   จ านวน  84,300.00  บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน  145,127.52  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จ านวน  1,148,000.00  บาท 

//(4) รายจ่าย… 
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(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    
จ านวน  4,424,000.00  บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 245,000.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
ขอน าเรียนต่อที่ประชุมครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาคู แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปลัดเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระผมขอเรียนเพ่ิมเติมว่า การจัดท า

งบประมาณนั้นเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องดูสถานะการเงินการคลังและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมจัดท างบประมาณเสนอผู้บริหาร และกระผมพร้อมด้วยผู้อ านวยการ
กองทุกกองได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 งบประมาณทั้งสิ้น 50,500,000 บาท สาเหตุที่ไว้เพราะว่าใน
ปีงบประมาณ 2561 นั้น ทางเทศบาลก็ตั้งไว้เท่ากัน เนื่องจากว่าข้อมูล  ณ  
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เรามีเงินเข้ามารวม 41,821,533.48  บาท 
ยังคงเหลือที่ไม่เข้าประมาณ 8 ล้านกว่าบาท ผมถามท้องถิ่นหลายแห่งก็มีปัญหา
เหมือนกัน เนื่องจากทางรัฐบาลจัดสรรเงินให้เราน้อย ส่วนใหญ่รัฐจะจัดสรรให้
ท้องที่ โครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้าง มีปัญหาทุกแห่งและอีกอย่างคืองบบุคลากร
จะเห็นว่ามาก เนื่องจากว่าเงินเดือนพนักงานจะเพ่ิมข้ึนทุกปีและค่าใช้จ่ายอื่นก็
เพ่ิมข้ึนจึงตั้งไว้ห้าสิบล้านห้าแสนบาท จึงร่างงบประมาณเสนอผู้บริหารและ
ผู้บริหารอนุมัติร่างเพ่ือเสนอสภาในวันนี้ ส่วนรายละเอียดมีทั้งหมด 116 หน้า 
ตามท่ีเสนอต่อท่าน ในปีนี้การจัดท าร่างงบประมาณท าตามหนังสือสั่งการ 
ส าหรับโครงการใหญ่ก็จะมีรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ซึ่งราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์นั้นสองล้านสี่แสนบาท เนื่องจากรถคันเดิมเก่ามากการซ่อมบ ารุงก็
สิ้นเปลือง เสียบ่อย จึงขออนุญาตตั้งงบประมาณจัดซื้อ นอกนั้นก็เป็นไฟฟ้า
ภายในส านักงาน ขอน าเรียนว่า  ณ  ปัจจุบันนี้ส านักงานเทศบาลต าบลนาคูมี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ทั้งในอาคารส านักงาน ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงใน
อนาคตก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งหลังและศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์ไอซีที อีกแห่ง ทราบว่า
ทั่วประเทศ 36 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์เขาเสนอเรา เป็นศูนย์ไอซีที ต้นแบบ 
ปัญหาคือเวลาเราใช้ไฟเยอะระบบจะตัดท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแอร์
ช ารุด ก็เลยให้ไฟฟ้าส ารวจท่านเลยบอกว่าสาเหตุที่ไฟฟ้าตัด เนื่องจากหม้อแปลง
เล็ก เรามีแค่ 50 Kva สายไฟก็เล็ก ไฟฟ้าสมเด็จเลยประมาณการติดตั้งให้ ต้อง
ใช้หม้อแปลง 250 Kvaและขยายระบบสายให้ใหญ่ขึ้นจาก 50 เป็น 95 ราคา
ประมาณการจึงอยู่ที่ สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันกว่าบาทครับ รายเอียดตามเอกสารที่
มอบให้ท่าน ระบบ 50 Kva จะใช้กับเฉพาะระบบประปา นอกจากนั้นก็เป็นค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่เคยน าเรียนท่านว่าคอมพิวเตอร์เราใช้มานาน การ
ท างานต้องท าบนระบบขอน าเรียนท่านสมาชิกสภาได้รับทราบขอขอบคุณครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ก่อนจะอภิปรายข้อแก้ค าผิด ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 66 บรรทัดที่ 11 สระเอตกค าว่า”เพ่ือ” และ
หน้า 81  บรรทัดที่ 12 ค าว่า”แก่” ตกไม้เอก”ให้แก่” และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4 ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 5 ช่องวัตถุประสงค์ “โค”เป็น”ปัญหาโรค” และ
หน้าที่ 7 วัตถุประสงค์ ตรง”พระบาทสมเด็จภูมิพล” ขอให้เคาะมาในบรรทัด
เดียวกัน และหน้าที่ 13 วัตถุประสงค์ “เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ภาณพาหนะ” เป็น 
“เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ” และการเข้าเล่มขอให้เอาหัวเรื่องเข้าด้านใน 
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายก่อนจะยกร่าง 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมอยากให้ดูร่างเทศบัญญัติ ปี 62 หน้า 55 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตรงที่ว่างานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แห่เทียนเข้าพรรษาปี 62 ไม่ได้ตั้งงบไว้

เลยใช่มั๊ยครับ ไม่เข้าใจว่าอย่างลอยกระทงก็มีหนึ่งแสน เจ้าปู่มีสามหมื่น วัน
สงกรานต์หกหมื่นแล้ววันเข้าพรรษาไม่มี ท าไมไม่ใส่ตรงนี้ ผมไม่เข้าใจ ที่อ่ืนเห็น
ครับแต่ตรงนี้ ช่วยชี้แจงครับ ผมอ่านแล้วก็งง ขอบคุณมากครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จะปรากฏในหน้า 38 และในรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล จะเป็นงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลนาคู หน้า 80 โดยอุดหนุน 3 

โครงการมี งานบุญข้าวจี่ ห้าหมื่น  งานบุญบั้งไฟหกหมื่น และงานแห่เทียน
เข้าพรรษา หนึ่งแสน และขอสอบถามหน้า 66-67  งบค่าตอบแทน ที่บอกว่า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลและค่าตอบแทน
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็น ตั้งไว้ที่ 150,000  บาท และสอดคล้องกับ
หน้า 67 ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหนึ่งแสนบาท อันนี้ซ้ ากันหรือไม่ขอให้
ชี้แจง 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ตามหนังสือสั่งการซักซ้อมให้แยกรายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย   
ปลัดเทศบาล   ออกต่างหาก แต่ก่อนเราท าเป็นโครงการ ขอน าเรียนครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  อีกท่ีหนึ่งคือกองสาธารณสุข หน้าที่ 84 อุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบด้านการ 
ประธานสภาเทศบาล จัดการขยะ หนึ่งแสนบาทและหน้า 83 โครงการ ที่ 7 จัดการขยะต้นทางหนึ่ง

หมื่นบาท มันซ้ าซ้อนกันหรือไม่ ช่วยอธิบาย 
 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  โครงการจัดการขยะต้นทาง จะด าเนินการเขตเทศบาลทุกชุมชน  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ส่วนอุดหนุนหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะ นั้นจะเป็นอุดหนุน หมู่ที่ 12 

เพ่ือเป็นต้นแบบครับ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  โครงการที่ส าคัญอีกโครงการที่ทางคณะผู้จัดท าร่างน าเสนอต่อผู้บริหารคือ  
ปลัดเทศบาล โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 12 ด้วยชาวบ้านเดือดร้อนจริงช่วงสามแยก

บ้านยายหมู ผมกับกองช่างได้ออกไปส ารวจ เนื่องจากเม่ือมีฝนตกน้ าจะท่วม 
//เพราะที่นั่น... 
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เพราะทีน่ั่นเป็นแอ่งกระทะรับน้ าจาก หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 1 ด้วยท่อ
ระบายน้ าเดิมฝั่งบ้านยายหมูถูกปิดแล้ว เทศบาลได้ท ารางระบายน้ าพร้อมวางท่อ 
40 ซม.  บังเอิญบ่อพักท่อนั้นตัน กองสาธารณสุขก็ไปฉีด ลอก ก็ไม่ออกเพราะ
มันเต็มท่อ ก็เลยออกแบบวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักขนาดใหญ่ เพ่ือรับน้ า
บริเวณต้นฉามฉาแล้ววางท่อข้ามมาฝั่งข้ามและท าบ่อพักอีกบ่อ น้ าหรือดินไหล
ลงบ่อพักแล้วน่าจะท าความสะอาดง่าย พร้อมวางท่อ 100 ซม.  น่าจะแก้ปัญหา
ตรงนั้นได ้จะวางท่อไปพร้อมบ่อพักทุก 10 เมตร ประมาณ  17 บ่อ มาถึงตรงที่
บ้านอ้ายเหลียวตัดถนน  แต่คงจะมีปัญหาว่าท่อที่เชื่อมเป็นท่อ 60 ซม.  แต่ถ้า
ในอนาคตคงจะได้ด าเนินการต่อมาถึงบ้านยายใสแล้วตัดมาเชื่อมกับท่อ 100 
ซม. คงจะแก้ปัญหาได้พอสมควร ก็ขอน าเรียนโครงการที่ทางคณะผู้บริหารได้
อนุมัติครับ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ตอนแรกผมว่าจะตั้งกระทู้ถาม แต่คิดว่าเกี่ยวข้องกับผังเมือง ที่ว่าจะมาท าให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทีม่าประชาคมต้ัง 2 – 3 ครั้ง มันก็เลยเป็นปัญหา เขาเรียกว่าเป็นมะเร็ง น้ าเสีย

ที่เป็นปัญหาในหมู่บ้าน เทศบาลต าบลนาคูต้องแก้ปัญหาต้องเอายาตัวไหนมาใส่
ให้มันหายฝนตกนิดเดียวก็มีปัญหาแล้ว ก็ว่าจะเรียนที่ประชุมแต่ว่าท่านได้พูด
แล้วก็ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มีสมาชิกจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  อยากให้ท่านดูในร่าง หน้า 47  มีโครงการก่อสร้างมาเรื่อยๆ รู้สึกว่า ปี 62  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่มีโครงการก่อสร้าง เลยอยากถามว่าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 6 23,000 บาท หน้าขวางช่องปี 62 แล้วต่อไปไม่มีเลยครับ ปี 62 
มีโครงการเดียวใช่มั๊ยครับ แล้วถนนที่เคยเสนอในที่ประชุม ที่ว่าถนนเพื่อ
การเกษตรไปที่นานายทด  มันเป็นอย่างไรกรุณาชี้แจง ขอบคุณมากครับ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงในฐานะที่จัดท าร่างปี 2562 ตามท่ีน าเรียนในเบื้องต้นนั้น 
ปลัดเทศบาล ตั้งไว้ที่ 50,5000,000  บาท ที่จ าเป็นที่สุดคือรายจ่ายประจ าเงินเดือนต่างๆ 

ท่านอาจจะสงสัยว่าปี 61 ท าไมงบประมาณเราเยอะ จะเห็นว่าปีนี้เราตั้งค่ารถ
ขยะก็ สองล้านสี่แล้ว ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าก็ สี่แสนเก้า และวางท่อ เจ็ดแสนสี่  
ทางเท้าหมู่ 6 สองหมื่นสามก็หมดพอดี ที่ดินที่อาจารย์ถามที่ประชุมหลายครั้ง 
ถนนที่ไปนานายทด ผมกับกองช่างก็คุยกันว่าถ้ามีงบประมาณก็น่าจะท าแต่ถ้าจะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนมันแคบ ก็จะมีปัญหาทุกครั้ง ถนนกว้างไม่ถึง 4 เมตร
ครับ ถนนเทศบาลเราท าถนนลูกรัง 4 เมตร ก็แปลกว่าถนนเราแคบไปเรื่อยๆ 
ท่านอาจารย์พอพูดคุยกับพ่ีน้องได้หรือไม่ถ้าได้ผมก็จะด าเนินการ ซึ่งอาจารย์ก็
สอบถามหลายครั้ง ท่านผู้บริหารก็ใจดีครับโครงการมีอยู่ในแผนพัฒนา มีปัญหา
เรื่องท่ีดินครับ ผมก็ไปดู ถ้าเผื่อพูดคุยได้ก็ท าเป็นลายลักษร์อักษร อีกอย่างผิว
จราจรถ้าเป็นถนนสูงด้านพ้ืนเป็น 6 เมตร ถ้าได้พ้ืนที่ก็สามารถด าเนินการได้ขอ
อนุญาตชี้แจงครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอให้ฝ่ายงบประมาณอธิบายว่าท าไมมีโครงการน้อย มันติดกิจการนอกเขต 
ประธานสภาเทศบาล  หรือติดระเบียบอะไรหรือเปล่าเพราะทุกปีเรามีโครงการเยอะ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ถ้าถามว่าโครงการน้อยไม่น้อยคงจะไม่ถูกต้องนัก ต้องถามว่าเงินเหลือ 
ปลัดเทศบาล หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเท่าไหร่ ตามที่ผมน าเรียนเบื้องต้นว่าปีนี้ตั้ง

งบประมาณท่ี ห้าสิบล้านห้าแสน ค่าตอบแทนเราเพ่ิมขึ้นแต่เราตั้งเท่าเดิม ตั้งห้า
สิบสองห้าสิบสามก็ได้ครับ ถ้าอยากได้โครงการเยอะแต่อาจจะไม่ได้ท านะครับ 
แต่ว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วตั้งไว้เงินไม่เข้าปัจจุบันก็เข้าแค่ สี่สิบเอ็ดล้านครับ ถ้าเงิน
เข้าครบเงินเหลือจ่ายเราสามารถตั้งเป็นรายการใหม่ได้ขอให้เข้าทันครับ เรา
สามารถตัง้งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาได้เลย เมื่อวานคุยกับท่านนายก
ภูแล่นช้าง ท่านตั้ง ยี่สิบกว่าล้าน ยังเข้าไม่ครบเก้าล้านกว่าบาทครับ อนุญาตน า
เรียนว่าตั้งไว้ด้วยความรอบคอบครับขอบคุณครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  สาเหตุที่ท่านว่ามีปัญหานอกเขตหรือไม่ ท้องถิ่นจังหวัดก็ไม่อนุญาตนอกเขต 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู สาเหตุทีส่ าคัญคืองบประมาณเราไปซื้อรถขยะและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เหมือนกัน เนื่องจากว่ารถมันเก่าเกือบยี่สิบปีแล้วครับ ซ่อมอยู่ทั้งปีก็เลยคิดว่าซื้อ
ใหม่จะดีกว่า เพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุที่ก่อสร้างพ้ืนฐานน้อยก็มาจากอันนี้ แต่ว่า
เราก็มีโอกาสอยู่ถ้าเงินเหลือจ่ายอย่างท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านว่า เพราะ
ขณะนี้ผมทราบว่าเงินเข้า สี่สิบห้าล้านบาท อีกเดือนหนึ่งก็น่าจะได้โอน
งบประมาณไปท าโครงการให้อาจารย์นรินทร์ แต่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้ได้ 4 เมตร 
ถ้าน้อยกว่า 4 เมตรสวนกันหลีกกันไม่ได้ครับ ขอเรียนชี้แจงว่าขณะนี้เงินเข้ามา 
สี่สิบห้า สี่สิบหกล้าน ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาตครับที่ท่านนายกบอกว่าให้ผมนั้นไม่ใช่นะครับ ให้พี่น้องในเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลต าบลนาคูไม่ใช่ให้ผม ผมก็พูดเพ่ือพ่ีน้องต้องขอโทษท่านด้วยคืออยากให้

ท่านพูดว่าให้พ่ีน้องไม่ใช่ให้ผมครับ ผมเป็นเพียงตัวแทนมาเสนอความเดือดร้อน 
มาฝาดท่านนายกขอความอนุเคราะห์จากท่านไม่ใช่ให้ผมขอบคุณมากครับ 

 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ก็ท าเพ่ือพ่ีน้องแหละครับ ท่านเสนอเลยเอ่ยชื่อท่าน ต้องขอโทษด้วยครับ  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ท าเพ่ือพ่ีน้องเราครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็อภิปรายพอสมควร จะขอมติท่านสมาชิกสภาเห็นควรรับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โปรดยก

มือขึ้นด้วยค่ะ 
//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มติเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตทบทวนมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติรับร่างเทศบัญญัติ 
ปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ทางนายกเทศมนตรี

เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ขอบคุณครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เมื่อรับหลักการร่างเทศบัญญัติแล้ว ต่อไปจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๘ วิธีเลือกฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก สภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งฯ  การเสนอนั้นต้องมี 
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิรับรองได้เพียง ครั้งเดียว ฯลฯ 
จึงสามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติได้เพียง 3 คน  

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอเรียนว่าการเลือกนั้นเสนอครั้งละคนและรับรองได้คนละครั้ง  
ปลัดเทศบาล เท่ากับว่ารับรองแล้วจะรับรองอีกไม่ได้และจะเลือกทีละคนครับ ก็จะเป็นว่า

เทศบาลต าบล ได้ 3 เทศบาลเมืองได้ 5 เทศบาลนครได้ 7  ก็ขอให้ท่านเสนอผู้
สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ให้ปรึกษาหาหรือกันก่อนว่าผู้ใดสมควร 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา  ขอพักการประชุม 10 นาทีเพ่ือปรึกษาหารือครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ให้พักการประชุม 10 นาทีเพ่ือให้สมาชิกปรึกษาหารือ กรุณารักษาเวลาด้วย 
ประธานสภาเทศบาล 

//พักการประชุม... 
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พักการประชุม  เวลา  11.00 น.  
เริ่มประชุมเวลา  11.10  น. 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา  เสนอ นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ผู้รับรองคือ 1. นายวิภพ  วรรณทอง    2. นายเจน  ท้าวสบาย 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านแจ่มจันทร์  จะรับหรือไม่ 
 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ยินดีรับค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง 

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายวิภพ  วรรณทอง 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
3. นายสุดตา รังระรื่น 8. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
4. นายสุมาตร  ละราคี 9. นายสุริยนต์  สุล านาจ 
5. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา   

 
นายวิภพ  วรรณทอง  เสนอ นายนรินทร์ สุริยโคตร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง ผู้รับรองคือ 1. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์   
ประธานสภาเทศบาล  2. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี ท่านนรินทร์ จะรับหรือไม่ 
 
นายนรินทร์ สุริยโคตร  ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้เกียรติ ขอขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ท่านนรินทร์ สุริยโคตร   
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง 

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายวิภพ  วรรณทอง 
2. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี 7. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
3. นายสุดตา รังระรื่น 8. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
4. นายสุมาตร  ละราคี 9. นายสุริยนต์  สุล านาจ 
5. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา   

//นายสุมาตร... 
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นายสุมาตร  ละราคี  ผมขอเสนอท่านสุดตาครับผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ผู้รับรอง 1. ท่านสุริยนต์  สุล านาจ 2.ท่านทองฤทธิ์ ปัตนาสา  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสุดตาจะรับหรือไม่ค่ะ 
 
นายสุดตา รังระรื่น  ยินดีรับครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ท่านสุดตา รังระรื่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือด้วยค่ะ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง 

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายวิภพ  วรรณทอง 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
3. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี 8. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
4. นายสุมาตร  ละราคี 9. นายสุริยนต์  สุล านาจ 
5. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ไดค้ณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 1. คุณแจ่มจันทร์ ละอองศรี   
ประธานสภาเทศบาล 2. ท่านนรินทร์  สุริยโคตร   3. ท่านสุดตา รังระรื่น   ส่วนว่าท่านจะให้ใครเป็น

ประธาน ท่านจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ก็ก าหนดวันรับค าแปร หลังจาก
ประชุมก็ให้เวลาท่านสมาชิก  24 ชั่วโมง เริ่มเสนอค าแปรญัตติได้ในวันเวลา
ราชการ คือจันทร์ อังคาร พุธ ตั้งแต่วันที่ 20 ถึงวันที่ 22  ส่วนคณะกรรมการ
แปรญัตติท่านจะแปรกี่วัน ก็อยู่ที่ค าเสนอแปรนะค่ะ เสร็จเมื่อไหร่ค่อยแจ้ง
หนังสือมาก็จะได้เชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกประชุมในวาระท่ี 2 และก็อาจจะ
เป็นวาระท่ี 3 ต่อกันเลย ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแปร   จะขอไประเบียบวาระ
ต่อไปค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ ขออนุมัตขิอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคณะผู้บริหาร ค่ะ 
 
ประเสริฐ  จิตปรีดา  ผมขออนุญาตท่านประธาน ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจง  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เกี่ยวกบัการโอนงบประมาณในครั้งนี้ครับ เชิญครับ 
 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ตามด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ปลัดเทศบาล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 7 

การโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็นอ านาจ 

//ของสภาท้องถิ่น... 
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ของสภาท้องถิ่น ซึ่งวันนี้ทางเทศบาลต าบลนาคูเรามีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการประปานะครับ 
ล าดับที่ 1 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
ตั้งไว้ 266,000 บาท คงเหลือ 58,000 บาท ขอโอนลด 6,600 บาท 
เนื่องจากคาดว่างบประมาณเหลือจ่ายจึงโอนเพ่ิมรายการที่จ าเป็นโอน 
ขอโอนเพ่ิม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่า
ครุภัณฑ์อ่ืน 1) จัดซื้อเช็ควาล์ว ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ตัว  ตั้งไว้  22,000 
บาท  ขอโอนเพ่ิม 6,600 บาท รวมเป็น 28,600  บาท ปรากฏตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า 105  ล าดับที่  6  
เนื่องจากครุภัณฑ์มีราคาเพ่ิมขึ้นและมีความจ าเป็นต้องใช้จึงขอน าเรียนที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาอนุมัติขอบคุณครับ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกสอบถามเพ่ิมเติมไหมค่ะก่อนที่จะมีมติถ้าไม่มี จะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อเช็ควาล์ว ขนาด 6 นิ้ว 

จ านวนงบประมาณ 6,600  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนเพิ่มโปรดยกมือ
ด้วย ขอบคุณค่ะเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม   อนุมัตโิอนเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อเช็ควาล์ว เป็นเงิน 6,600  บาท  
จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอบคุณนะครับที่ประชุมมีมติให้โอนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ  
ปลัดเทศบาล ล าดับที่ 2 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

ค่าตอบแทน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 266,000 บาท คงเหลือ 
51,400 บาท ขอโอนลด 7,540 บาท เนื่องจากคาดว่างบประมาณเหลือจ่าย 
จึงโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์อ่ืน 4) ประตูน้ าเหล็กหล่อบนดิน ขนาด 4 นิ้ว
(มอก.) สีฟ้า จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 7,540  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 105  ล าดับที่  6  เนื่องจากครุภัณฑ์มี
ราคาเพ่ิมข้ึนและมีความจ าเป็นต้องใช้ ขออนุมัติที่ประชุมครับ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกมีอะไรอภิปรายไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติโอนตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายการใหม่ก็คือประตูน้ าเหล็กหล่อบนดิน ขนาด 4 นิ้ว(มอก.) สีฟ้า จ านวน 

1 ตัว  เป็นเงิน 7,540  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้โอนโปรดยกมือด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะเป็นเอกฉันท์นะค่ะ 

//มติที่ประชุม.. 
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มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือประตูน้ าเหล็กหล่อบนดิน ขนาด 4 นิ้ว
(มอก.) สีฟ้า จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 7,540  บาท จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รายการที่ 3 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
ปลัดเทศบาล ท้องถิ่น  งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2.โครงการจัดงานประเพณี
บุญเจ้าปู่  ตั้งไว้ 100,000 บาท คงเหลือ 13,740  บาท ขอโอนลด 13,740  
บาทเนื่องจากงบประมาณเหลือจ่าย  
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลัง
การก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 13,740  บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
1) เทศบาลต าบลนาคู หน้า 15 ล าดับที่ 8  

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโอนงบประมาณให้ตั้งเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 13,740  บาท  โปรดยกมือ

ด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม  อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 13,740  บาท จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
ปลัดเทศบาล งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 3.โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  ตั้งไว้ 60,000 บาท คงเหลือ 6,037  บาท ขอโอนลด 1,260 
บาท เนื่องจากงบประมาณเหลือจ่าย  
 

//ขอโอนตั้ง.. 
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ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซ่ึงเป็น
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลัง
การก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน 1,260  บาท 
รวมเป็น 15,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 
2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เทศบาลต าบลนาคู หน้า 15 ล าดับที่ 8 รวม 
2 โครงการเป็นเงิน 15,000 บาทครับ ปรากฏตามแผนที่ผมน าเรียนไปเบื้องต้น 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกมีอะไรสอบถามไหมค่ะ ถ้าไม่มีจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล โอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ก็คือเพ่ือที่จะจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  

รวมเป็น 15,000  บาท ถ้าท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ตั้งเป็นรายการใหม่โปรด
ยกมือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเป็นเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม  อนุมัตโิอนเพ่ิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 1,260  บาท รวมเปน็ 15,000 บาท จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกฯจะอภิปรายเพิ่มเติมเสนออะไรอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  คือวันเมื่อวานหรือวันก่อน มีพ่ีน้องเราเขาถามว่าที่เราไปเทอะไร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่ลานหน้าโรงเรียน  จะมีอะไรไปบดบัง  ตรงนั้นเป็นคอขวดเป็นถนนแคบ เขาให้

ถามว่าเทศบาลมีโครงการอะไร ผมก็ตอบไม่ทราบ เขาให้เรียนถามว่าเทศบาลมี
โครงการอะไรไหมตรงนั้น  มีปัญหาอะไรไหม  ถ้าเป็นร้านค้ามันจะบดบัง  เป็น
มลพิษเกี่ยวกับถ้าเป็นร้านค้า  หนึ่งล่ะสกปรก  สองมีร้านค้าขึ้นมามันจะบัง
ทัศนียภาพเวลาขับรถมาจากทางห้วยผึ้งจะไม่เห็นเลยไฟแดง ไฟเขียวมองไม่เห็น 
ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารเรามีโครงการท าอะไรครับ  ขอให้เรียนถามครับ  
ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ก็ไม่มีอะไรนะครับ วันนั้น ผอ.กับคณะครูก็มาหาว่าเอาออกได้แล้วไม่อยากให้ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู เข้ามาขายอีก  ทีท่ าก็ท าเพ่ือความสะดวกสบายของเรานั่นหล่ะ  คิดอยู่ว่าจะให้

เขาไปขายที่ไหน  ก็คุยกันว่าน่าจะให้ไปขายลานหน้าตลาดน่าจะดี มีอยู่ประมาณ 
3-5 เจ้า  ก็ปรึกษากันอยู่ว่าไม่อยากให้ไปขายบริเวณนั้นเพราะสะอาดแล้ว คงจะ
หาที่ให้เขาใหม่นะครับ  ขอบคุณครับ 

//นายนรินทร์ … 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขอขอบคุณมากครับ จะเรียนให้พี่น้องว่า คงไม่มีอะไรแล้ว ลูกหลานคงจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่อันตรายเวลาข้ามถนนหนทางสะดวกสบาย  ขอขอบคุณฝ่ายบริหารอย่างสูง

ครับ เดี๋ยวจะเรียนให้พี่น้องเราดีใจผู้ปกครองดีใจมากเลยครับได้ยินค านี้ครับ ผม
จะไปบอก ขอขอบคุณมากครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกไหมคะ  เชิญค่ะ ท่านสุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ผมไปประชุมวันนั้น 3 คนและท่านผู้มีเกียรติไปวันนั้น ท่านสุดตา ท่านทองฤทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วันนั้นผมได้ความรู้เยอะ เขาให้สมาชิกมีอะไรให้พูด ถาม วันนั้น มีรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าและเกี่ยวกับกฎหมายเต็มไปหมดครับวันนั้น  
เลยอยากให้สมาชิกตรวจสอบฝ่ายบริหารบ้างว่า 1. การมาของฝ่ายบริหารลง
เวลา ผมมาดูแล้ว 4 ปี 5 ปี คนืมาบางคนก็ไม่มาเขาว่าให้เกิน 20 วันให้
เงินเดือน  ต่ าลงมาเขาว่าให้เฉลี่ยออกมาว่าเงินเดือนท่านเท่าไหร่ถ้า 2 หมื่นก็ให้
หารออกมา ถ้าท่านไม่ท าคนไหนจ่ายเงินเดือนบอกว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
อันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนพูดและ ท่านผู้ว่าด้วย วันนั้นเต็มไปหมด 
เพราะว่าเป็นภาษีเงินแผ่นดิน อันนี้ผมมาตรวจเช็ค เดือน 2 เดือนปัจจุบัน บาง
คนก็ลายเซ็นสวยและปากกาก็ปากการุ่นใหม่ครับ  เหมือนไม่ก่ีวันที่ผ่านมาครับ 
รอยปากกาเหมือนดอกเตอร์เซ็น ผมก็ไม่ได้โง่ ท่านก็อย่าท า ผมรู้ถ่ายรูปก่อนนั้น
แล้ว สองสามปีแล้วบางคนก็ไม่มาเลย  ก็ให้ทางฝ่ายบริหาร หรือว่าคนจ่าย
เงินเดือนให้ฝ่ายบริหารพิจารณาครับ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 157 ครับ 
ท่านผู้ว่าเป็นผู้พูด รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับวันนั้น ท าให้ถูกต้อง 
ตามเงินเดือน หรือว่าภาษีของประเทศไทยหน่อยครับ  พอแค่นี้ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณ ท่านสุริยนต์ที่ให้ความรู้ ค่ะเชิญท่านปลัด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านสุริยนต์ครับขออนุญาตอย่างนี้ครับ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกก็มีส่วน ก็ผมเข้าใจท่านบางครั้งผมอาจจะยังไม่ได้พูดคุยเรื่องข้อ

กฎหมายให้ท่านรองนายกท่านอาจจะยังไม่ทราบ ต้ังแตว่ันนี้ไปเป็นต้นไปจะได้
ก าชับในส่วนการลงนาม ที่ผ่านมาผมก็ขอร้องท่านว่าให้จบนะครับมันก็จะ
เกีย่วกับเจ้าหน้าที่ เราอยู่ด้วยกันนะครับ นับหนึ่งใหม่นะครับ ขอบคุณท่านครับ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขอเรียนท่านประธานครับ ขอเรียนท่านสุริยนต์ด้วยว่า ในระเบียบกฎหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ฝ่ายบริหารตั้งแต่ท่านนายกลงมา จนถึงรองนายก เลขา ที่ปรึกษา ต้องมาลงเวลา

ท าการและท าการอยู่ในส านักงานเทศบาล  สัปดาห์ละกี่วันครับพูดเฉลี่ยเลยครับ 
ผมก็อยากได้ข้อค าตอบที่ชัดเจน ครับขอบคุณมากครับ 

 
//นายประดิษฐ์  ... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านสุริยนต์พูดถูกแล้วครับมาลง 20 วัน เดือนหนึ่งท่านต้องมาท างาน 
ปลัดเทศบาล ถ้าน้อยกว่าต้องหักตามค่าตอบแทนก็ถูกแล้วครับ   ยกเว้นวันท างานราชการ

น้อยกว่า 20 ขอแจ้งให้ที่ประชุม ถ้า 20 วัน สัปดาห์หนึ่ง 5 วันก็ทุกวันครับ 
ยกเว้นมีวันหยุด เขาก็เขียนไว้ 20 วัน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็มีส่วนอยู่นะ
ครับ ผมก็เลย พัวพันกันหมดนะครับ ผมก็ยังมองอยู่ว่าท่านสมาชิกถ้าสมาชิกไม่
มาประชุมเขาให้นับวันเหมือนกันนะครับ ผมก็ว่าวิธีใหม่มาลงก็กลับหรือเปล่าก็
เป็นข้อถกเถียงกันครับ  รวมทั้งสมาชิกครับท่านสุริยนต์ ผมก็ยังงงว่าท่านสมาชิก
จะมาตรวจสอบผู้บริหารว่ามาท างานทุกวันหรือเปล่าเราก็อลุ่มอร่วยกันไป เขา
เขียนไว้ไม่ชัดเจนครับ 

 
นางทักษณิ  แจ่มพงศ์  ขอขอบคุณท่ีให้ความรู้หลายเรื่อง  มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสุริยนต์ 
 
นายสุริยนต์  สุล านาจ  มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าตลาดผมอยากให้จัดเป็นที่เป็นทางให้เขาขาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตรงหน้าตลาดสดทางเข้า เหมือนเราไม่มีศักยภาพ ตรงหน้าตลาดเขาเป็นคนขยัน

นะครับ ผมขอความอนุเคราะห์ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ  
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เพ่ือให้เขาขายเป็นที่เป็นทางนะค่ะท่านสุริยนต์ เชิญอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  พอผมฟังท่านสุริยนต์พูดเกี่ยวกับการจัดการเก่ียวกับผู้ขายผู้บริโภคในตลาด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลต าบลเรา  ผมเคยพูดครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ว่าการบริหารจัดการคนที่มา

ขายของในตลาดสดเทศบาลต าบลเรา บางครั้งรู้สึกว่าของราคาค่อนข้างแพง 
เพราะอะไร อันนี้ให้ข้อคิดฝ่ายบริหารครับ  หนึ่งผู้ขายน้อย  แล้วก็ล๊อกแต่
ละล๊อคมีคนจองคนอะไร เวลาคนจองทีอ่อกไปแล้ว  สรุปไม่มาขาย แล้วก็มีคน
อ่ืนมาสวมสิทธิเข้าไป มันหมายความว่าอย่างไร มันเป็นอ านาจของผู้นั้นหรือเป็น
สิทธิของเขา  อันนี้เทศบาลเป็นคนสร้าง สิทธิหรืออะไรเป็นเจ้าของคือเทศบาล 
ส านักงานเทศบาลเป็นเจ้าของ สมมุติ นาย  ก ออกไปก็ต้องหมดสิทธิ์มาขาย
เท่านั้นวันเท่านี้วัน มันมีอยู่ในระเบียบอยู่ใช่หรือไม่  แล้วคนอ่ืนมาท าแทนหรือ
ยังไงผมไม่เข้าใจตรงนี้แหละครับและฝ่ายที่มีหน้าที่อ านาจตรงนี้ ไปเดินดูตลาด
แล้วเป็นไง ราคาตรงนี้ เคยคุยกับพวกแม่ค้ามั๊ยหรือยังไง อันนี้ไม่ใช่อ านาจผมนะ 
คือปัญหาที่ผมได้รับฟังหรือได้เห็นได้ไปเดินตลาดเอง   
2. ตลาดเราเกี่ยวกับความสะอาดรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับ สรุป ไม่สะอาดพอ 
น้ าเน่าน้ าด า เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ฝากท่านแล้วแต่ท่านผมก็ไม่อะไรมาก 
ผมก็ไม่อยู่นานไปเดินดูไปซื้อกับข้าวก็ไปเห็นไปเจออยากให้ท่านท า ว่าตลาด
เทศบาลต าบลนาคูเราสุดยอด ไม่อยากให้เขาว่ามาแล้วพอป่านนั่น ก็ขอฝากท่าน
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาด 
ประธานสภาเทศบาล 

//นายประภาส  ... 
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นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุญาตตอบค าถามท่านสมาชิกนะครับ เรื่องราคาก่อนนะครับของการขาย 
รองนายกเทศมนตรี อยู่ที่เทคนิคของแต่ละแม่ค้าพ่อค้า อย่างชาวบ้านบางคนหาของมาได้ก็เอาไป

ตลาดแม่ค้ารวบซื้อไปหมดเลย แล้วตั้งราคาขายของตัวเอง แต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่า
ทุกอย่างดีข้ึนแล้ว เพราะว่าชาวบ้านเขาหามาได้แล้วขายเองขายได้เร็วด้วย ได้
เงินเยอะด้วย น่าจะดีขึ้นอยู่ส่วนความสะอาดนั้น ทางกองสาธารณสุขก็จะมีล้าง
ท าความสะอาดทุกอาทิตย์ วันสองวันก็สกปรกอยู่  วันที่ 3 ก็ไปล้างไปออกจาก
บ่อพัก ทุกอาทิตย์ครับ ท่านอาจจะไปเจอวันที่สกปรก ผมก็เคยเจอเหมือนกัน ก็
ดีขึ้นอยู่ครับ ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องฝารางก็พยามแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ แต่น้ าอยู่ตลาด
นั้นจะล าบากหน่อยเนื่องจากเราบังคับน้ าขึ้นข้างบน แต่ถ้าลงไปที่เดิมไปที ่     
หมู่ที่ 2 คงจะดีกว่านี้คงจะไม่มีน้ าขัง  ส่วนที่ท่านสุริยนต์ ว่าร้านขายก๋วยเตี๋วย 
มุมอาคารตลาด ก็ไดป้ระชุมกันครั้งหนึ่ง ให้แม่ค้าทุกคนที่อยู่ข้างบนเข้าไปข้างใน 
สรุปแล้วมีเจ้าเดียว ผมจะดูว่าคนที่ลงทะเบียนเข้าไปขายหรือไม่ อันนี้จะแก้ไขให้
ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านอาจารย์เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ท่านยังไม่ตอบค าถามผม ค าถามท่ีว่าคนที่ย้ายออกแล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กับคนที่เข้ามาแทนมันเป็นมาอย่างไง ขอบคุณครับ 
นายประภาส  วรรณทอง  ต้องขอโทษครับคือมีสัญญาอยู่แล้วครับ ว่าใครท าสัญญาแล้วไม่มาขาย 
รองนายกเทศมนตรี ภายในกี่วันพอไม่มีคนขายคุณต้องออก แล้วคนใหม่ท่ีรอคิวอยู่แล้วมาขายแทน 

ผมก็เป็นห่วงเหมือนท่านว่าจะมีการขายล๊อคกัน ปัจจุบันคงไม่มีเพราะว่าเปลี่ยน
ชื่อไม่ได้ ถ้าไม่มาขายแล้วก็ออก เปลี่ยนคนท าสัญญากับทางเทศบาลขอบคุณ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ความจริงเรื่องนี้เราไปท าข้อบังคับตลาด ถ้าจ าไม่ผิดไม่น้อยกว่า 17 ข้อ   
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู เอาทั้งตลาดมาคุยกัน ประชาคมกันว่าจะเอาอย่างไรหลายปีแล้วเราท ามา ผิด

ข้อบังคับเกิน 15 วัน ให้ออก  แต่ว่าบางครั้งเขาก็มาจ่ายเงินอยู่ทุกเดือน ก็ไม่รู้
จะท าอย่างไรครับ จ่ายตารางเมตรละ 3 บาท คนหนึ่งได้ 4 ตารางเมตร ตกวัน
ละ 12 บาท ตามเทศบัญญัติเราก าหนดไว้เมื่อก่อน 2 บาทเดี๋ยวนี้ 3 บาท ก็คง
ไม่มีปัญหาอะไร  ความจริงผมไม่เคยไปตลาดจริง ๆ ก็ให้พ่อแม่พ่ีน้องเราค้าขาย
ไปเรื่อย ไม่อยากไปรบกวนเขาเท่าไหร่ เพราะอยู่บ้านกะมีคนมาเลาะขายอยู่ครับ
ขอบคุณครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมคะ   ถ้าไม่มีดิฉันจะขอปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
 
เลิกประชุม เวลา 11.40 น. 

(ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 

//คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)  นรินทร์  สุริยโคตร    กรรมการ           (ลงชื่อ) แจ่มจันทร์  ละอองศรี     กรรมการ 
       (นายนรินทร์  สุริยโคตร)                   (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี) 

 
(ลงชื่อ  เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
      (นายเจน  ท้าวสบาย) 

สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครัง้ที่ 1   
ประจ าปี 2561  วันที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  6  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

ทราบ 
(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 


