
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
  ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู              
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
2. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นางจิตรลดา  ไชยขันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรี 
9. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. จ.อ.เจษฎา  อินทร์ยา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
12. นายอภิชัย  แก้วรุณา นักบริหารงานทั่วไป 
13. นางชุติมา  สมบัติภูธร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
14. นางสาวสิงห์หาร  อุตโม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 10 คน ไม่มาประชุมจ านวน 1 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 
คน ครบเป็นองค์ประชุมและเชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 

//เริ่มประชุมเวลา.... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 1  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562   เชิญฝ่ายเลขา 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เป็นรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ปลัดเทศบาล วันที่ 1  มีนาคม  2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม จ านวน  11 ท่าน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน   14 ท่าน   มีรายงานการประชุมทั้งหมดท้ังสิ้น  21 
หน้า ก็ได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาได้อ่านได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใด
สงสัยจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 1  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

หรือไม่  หากไม่มีถือว่ามติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
วันที่ 1  มีนาคม  2562 

 
ระเบยีบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  6.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2562   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงค่ะ  ก่อนที่จะถึงการเสนอขออนุมัติ

โอนงบประมาณขออนุญาตที่ประชุมขอแก้ไขเอกสารก่อนนะคะ  เชิญท่านปลัด 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ ขออนุญาตแก้ไขเอกสาร 
ปลัดเทศบาล ขออนุญาตที่ประชุม  ขอแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2564 )เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
 

//และได้น าส่ง.... 
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และได้น าส่งให้ทุกท่านแล้ว มีบางรายการที่ต้องแก้ไขเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง จึงขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 4 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บริเวณ
ไหล่ถนน คสล. ข้างส านักงานสาธารณสุข ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 24.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  งบประมาณ 50,000.-บาท 
ขอเปลี่ยนเป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 10 บริเวณด้านหลังร้านนา
คูพาณิชย์  รางระบายน้ า ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 48 ฝา 
งบประมาณ 21,000.-บาท เนื่องจากจะต้องมีวิศวกรรับรองแบบด้วยจึงจะ
สามารถก่อสร้างได้นะครับ 
ขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 7 ล าดับที่ 3 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงานจากเป้าหมาย โต๊ะหมู่
บูชา จ านวน 2 ชุด เป็น โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด   เนื่องจากเทศบาลต าบลนา
คูของเราไม่มีโต๊ะหมู่บูชาและเวลาจัดงานต้องไปขอยืมจากทางวัดตลอดเวลาจึงมี
ความจ าเป็นต้องซื้อโต๊ะหมู่บูชามาไว้ประจ าส านักงานเราครับ 
 ขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) หน้า 8 ล าดับที่ 7 จากประเภท ครุภัณฑก์ารเกษตร เป็นครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ และเป้าหมาย จากเครื่องมอเตอร์ปั๊มน้ า 5 แรงม้า จ านวน 1 
เครื่อง เป็น มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้าขอยกเลิก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 8 ล าดับที่ 8 
เนื่องจากปรากฏในแผนพัฒนา ฉบับที่ 3 แล้ว รายละเอียดตามใบแทรกท่ีน าส่ง
ทุกท่านครับ 
 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาโดยการจะขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมไปแต่ละข้อ นะคะ  เชิญค่ะ 

 
นายประภาส  วรรณทอง  6.1  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู พ.ศ. 2562 เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของ สภาท้องถิ่น   
ณ วันที่   23  พฤษภาคม 2562 กองการประปา มีงบประมาณหมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,549,200 บาทคงเหลือ 965,150  
บาท เนื่องจากการตั้งงบประมาณต้องตั้งตามกรอบอัตราก าลังและยังไม่มี
พนักงานโอนย้ายเข้ามาประจ าต าแหน่ง การโอนย้ายเป็นอ านาจที่กรมส่งเสริม 

//สงวนไว้ส าหรับ... 
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สงวนไว้ส าหรับผู้สอบ ซึ่งการสอบยังไม่ด าเนินการ คาดการณ์ว่าสิ้นปีงบประมาณ
นี้จึงจะมีบัญชีเรียก ท าให้งบประมาณคงเหลือจ่ายจากที่คาดการ  เพ่ือประโยชน์
ของพ่ีน้องประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลนาคู 
จึงขอเสนอสภาเทศบาลต าบลนาคูอนุมัติโอนงบประมาณ จ านวน 9  รายการ  
ดังนี้ 
1.ขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  30,000.-บาท ปรากฏใน
เทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 
ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 30,000  บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่  1 หน้า 7 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่ประชุมนะคะ   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  30,000.-บาท เพ่ือขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.-บาท หากท่านสมาชิกเห็นสมควร
อนุมัตติามเสนอโปรดยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่องงบประมาณ 30,000.-บาท  จ านวน 9 
เสียง  

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

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีข้อต่อไปค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  2. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  25,000.-บาท 

ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 

//ประเภทครุภัณฑ.์. 
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ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ(ปั๊มลม) จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 25,000.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) เทศบาลต าบลนาคู  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่ 6 
หน้า 8 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญอาจารย์นรินทร์ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายนรนิทร์  สุริยโคตร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกเทศบาลฯและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ทุกท่านครับ  ผม นายนรินทร์  สุริยโคตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเขต 1 

คือ ช่วยชี้แจงให้ผมเข้าใจว่า กองสาธารณภัยเอามาใช้ประโยชน์อะไร ท าไมต้อง
ใช้ตรงนี้ คือผมไม่เข้าใจนะครับช่วยชี้แจงครับ  ขอบคุณมากครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านปลัด ได้ช่วยอธิบายชี้แจงเรื่องรายละเอียดค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอขอบคุณท่านประธานสภา และขอขอบคุณอาจารย์นรินทร์ครับ  ผมได้คุยกับ 
ปลัดเทศบาล ท่านประประธาน ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ือความกระจ่างต่อที่ประชุมขออนุญาต

น าเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับว่า  แผนงานที่ตั้งเป็นงานบริหารงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ทีส่ านักปลัดเทศบาล โอนขออนุมัติจัดซื้อ เครื่องอัด
อากาศ (ปั๊มลม) จ านวน 1 เครื่อง  สืบเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เทศบาลต าบลนาคู
เรามีรถขนาด 10 ล้อ  รถน้ า มีรถขยะหลายคันนะครับ พอดีบังเอิญว่าที่ผ่านมา
เราไปใช้บริการของเอกชนเยอะเวลาไปสูบลม เวลาไปอะไรต่าง ๆ   ก็เลยมี
ความคิดว่าถ้าเผื่อเราซื้อเป็นของเราเองนั้นต่อไปเราไม่ต้องไปใช้บริการข้างนอก
เพ่ือความสะดวก เวลาเป่ากรองก็ใช้เครื่องนี้  และเพ่ืออ านวยความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนี้ อีกประการหนึ่งก็คือ นอกจากเราจะสูบลมรถ
แล้ว  เราสามารถน าไปพ่นสีต่างๆ หรือบ ารุงอะไรต่างๆ ก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้  
เป็นเครื่องอเนกประสงค์  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ ท่าน
ประธานครับ 

นางทักษณิ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านอาจารย์ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนประธานสภาฯ   ผมก็ยังอยากให้ชี้แจงต่อไปว่า  สาธารณภัย หรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เครื่องอย่างนี้เกี่ยวกับหน่วยงานนี้   ผมไม่เข้าใจ ตรงเครื่องยนต์นี้อยู่ในกองช่าง

ผมไม่เข้าใจ เครื่องนี้อยู่ในกองช่างไม่ใช่หรือครับ เครื่องยนต์ต่าง ๆ  ยานพาหนะ
ขอบคุณครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านปลัดค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              

 
//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  บังเอิญการตั้งงบประมาณ เครื่องนี้ใช้ส่วนใหญ่ เครื่องจักรใหญ่ ๆ จะอยู่ที่ 
ปลัดเทศบาล ส านักปลัด จะรถดับเพลิง รถตักหน้าขุดหลัง รถน้ าอเนกประสงค์ เดิมส่วนใหญ่

จะตั้งอยู่ในส านักปลัด เช่น รถน้ าอเนกประสงค์อยู่ที่ ส านักปลัด จะน าไปใช้ใน
กองอ่ืนก็ได้ครับ  เรามองว่างานส่วนใหญ่อยู่ท่ี ส านักปลัด เราจะแจ้งว่ากองนี้ต้อง
ซื้อ ๆ เสียงบประมาณเดิมครับ รถน้ าอเนกประสงค์ งานสาธารณภัยส านักปลัด 
เป็นผู้ดูแลผมก็เลยตั้งไว้ที่ส านักปลัดครับ ไม่ผิดครับไม่ผิด เข้าใจนะครับ หรือผม
เข้าใจคนเดียวหรืออย่างไร 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาต  ผมมีความเข้าใจรู้สึกว่าเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือยานพาหนะต่างๆ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ต้องเก่ียวกับช่างเปล่าครับในงานนี้  
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ไม่ ๆ ครับ  เครื่องจักรใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กองช่างนะครับ  กองช่างจะมีรถกระเช้า   
ปลัดเทศบาล กับมอเตอร์ไซด์เท่านั้นครับ นอกนั้นรถยนต์ใหญ่จะอยู่ที่ส านักปลัดครับ ผมก็เลย

ตั้งไว้ทีส่ านักปลัดครับ 
นายนรินทร์  สุริยโคตร ขออนุญาตครับคนส่วนใหญ่หมายความว่าประชาชนหรือคนส่วนใหญ่จะเข้าใจ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ว่าเครื่องกลพวกนีต้้องอยู่กับกองช่างเป็นคนดูแลหรือเปล่าครับ  ผมเข้าใจว่า

อย่างนั้นครับ ขอบคุณมากครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เข้าใจแล้วนะครับ  ผมตั้งไว้อยู่ที่กองไหนเป็นดูแลรถครับ  กองช่างจะดูแล 
ปลัดเทศบาล รถทุกคันไม่ใช่นะครับ พวกซ่อมอะไรต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์มีทุกกอง

อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส านักปลัดนะครับผมก็เลยตั้งงบไว้ที่ส านักปลัดเทศบาล 
ครับ ขอบคุณครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  25,000.-บาท เพ่ือขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ(ปั๊มลม) จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 25,000.-
บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ(ปั๊มลม) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 25,000  บาท จ านวน 9 เสียง  

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

//นางทักษิณ  ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรอง ข้อต่อไปค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประภาส  วรรณทอง ขอเสริมนิดหนึ่ง กองช่างของเรามีแต่ช่างโยธานะครับ    ไม่ใช่ช่างซ่อม 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ไม่ใช่ช่างยนต์นะครับ  ต่อไปนะครับ  3. ขออนุมัติโอนลด  งบประมาณแผนงาน

พาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน 
จ านวน  20,000.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 
จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 20,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) 
ล าดับที่ 3 หน้า 7 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตเพ่ิมเติมนะครับ เนื่องจากว่าในส่วนของเทศบาลต าบลนาคูยัง 
ปลัดเทศบาล   ขาดแคลนโต๊ะหมู่บูชา และเราจัดงานบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะไปยืมที่วัด   

จึงขออนุมัติจัดซื้อ  โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุดนะครับ  ขออนุญาตชี้แจงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ารายการท่ี 3 ขออนุมัติโอนลด  งบประมาณแผนงานพาณิชย์  
ประธานสภาเทศบาล งานกิจการ ประปา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  

20,000.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2562 หน้า 
95 เพ่ือขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 
2 ชุด  งบประมาณ 20,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัตติามเสนอ
โปรดยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด
งบประมาณ  20,000  บาท จ านวน 9 เสียง  

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

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองข้อต่อไปค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 

//นายประภาส  ... 
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นายประภาส  วรรณทอง   4. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  8,000.-บาท ปรากฏ

ในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน/เครื่องอ่าน
บัตรเอนกประสงค์ จ านวน 9 เครื่อง  งบประมาณ 8,000  บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่ 2 หน้า 7 

 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจง สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจะลดขั้นตอน 
ปลัดเทศบาล ลดเอกสารที่จะมาติดต่อราชการในส่วนของส าเนาบัตร ทางเทศบาลต าบลนาคู

เรามีความจ าเป็นต้องซื้อเพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขออนุญาตอะไรต่าง 
ๆ เทศบาลต าบลนาคูเรามีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ 
จ านวน 9 เครื่อง ๆ ละ 800 บาท งบประมาณ 8,000.-บาท  ท่านสมาชิกอาจ
สงสัย เครื่องละ 800.-บาท ท าไมเป็น ครุภัณฑ์  เป็นประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์นะครับ  ประชาชนก็จะได้รับความรวดเร็วขึ้น ขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล 4. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  8,000.-บาท เพ่ือขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน/เครื่อง
อ่านบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 9 เครื่อง งบประมาณ 8,000.-บาท ท่าน
สมาชิกเห็นสมควรอนุมัติโปรดยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

มติทีป่ระชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตร
ประชาชน/เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 9 เครื่อง งบประมาณ  
8,000  บาท จ านวน 9 เสียง  

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

 
//นางทักษิณ  ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองข้อต่อไปค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประภาส  วรรณทอง  5. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  20,000 บาท ปรากฏ

ในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อต้านยา
เสพติด) งบประมาณ 20,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับ
ที่ 1  หน้า 6 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของรายการนี้นะครับสืบเนื่องมาจากกรม 
ปลัดเทศบาล ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท า MOU  เกี่ยวกับโครงการต่อต้านยาเสพ

ติด ขอความสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนสถานี
ต ารวจภูธรในพื้นที่แห่งละ 20,000.-บาท เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและเจตนา
ของกรมส่งเสริม  ก็เลยตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติทางสภานะคะ   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  20,000.-บาท ปรากฏใน
เทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 เพ่ือขอโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อต้านยา
เสพติด) งบประมาณ 20,000  บาท    หากท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติตาม
เสนอโปรดยกมือขึ้นค่ะ  

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน/
ชุมชน(ต่อต้านยาเสพติด)  งบประมาณ 20,000  บาท จ านวน 9 เสียง  

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

 
//นางทักษิณ  ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
นายประภาส  วรรณทอง  6. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  15,000.-บาท ปรากฏใน

เทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 15,000.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับ
ที่ 7  หน้า 8 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ปลัดเทศบาล ไฟฟ้าและวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง สืบเนื่องมาจาก

กองการประปา มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ  ท าการสูบน้ ามาผลิตตรงหอสูงใหม่ 
ทางออกไปโรงพยาบาลนาคู  จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้  
ขออนุญาตชี้แจงครับ 
 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขออนุมติจากที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  15,000.-บาท เพ่ือขอโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.-บาทหากท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติตาม
เสนอโปรดยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  15,000  บาท จ านวน 9 เสียง  

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

 
 

//นางทักษิณ  ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประภาส  วรรณทอง  7. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  135,000.-บาท 

ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562  หน้า 95 ขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร จากที่นานางดาวสวรรค์  กั้วอ าไพ  ถึงท่ี
นา นางจิตร นิลนวล หมู่ที่ 2  งานดินถมถนนดินเพื่อการเกษตร ขนาด ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร และ งาน
วางท่อ คสล.ปากลิ้นรางฯ ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 15 ท่อน  
งบประมาณ 135,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่  1 
หน้า 4 ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการนี้นะครับ สืบเนื่องจากพ่ีน้องชาว 
ปลัดเทศบาล  หมู่ที่ 2  ได้รอคอยเทศบาลต าบลนาคูให้ความช่วยเหลือเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

ของเราได้รับความล าบากเกี่ยวกับการขนส่งทางการเกษตรรวมทั้งพ่ีน้องสายนา
วังจะได้ใช้สัญจรได้รับความสะดวกด้วย  จึงขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ ขอ
ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นางทักษณิ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  135,000.-บาท เพ่ือขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร จากท่ีนานางดาว
สวรรค์  กั้วอ าไพ ถึงท่ีนา  นางจิตร นิลนวล หมู่ที่ 2  งานดนิถมถนนดินเพ่ือ
การเกษตร ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.70 เมตร และ งานวางท่อ คสล.ปากลิ้นรางฯ ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 15 ท่อน  งบประมาณ 135,000.-บาท ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควร
อนุมัติโปรดยกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
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มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร จากท่ีนานางดาวสวรรค์  
กั้วอ าไพ  ถึงที่นา นางจิตร นิลนวล หมู่ที่ 2  งบประมาณ 135,000.-บาท 
จ านวน 9 เสียง  

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

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองข้อต่อไปค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประภาส  วรรณทอง  8. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา  
รองนายกเทศมตรีต าบลนาคู หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  21,000.-บาทปรากฏ

ในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 10  ด้านหลังร้านนาคูพาณิชย์ รางระบาย
น้ า ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ครึ่งซีก ยาว 24.00 เมตร  พร้อมฝาปิด คสล. 
ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 48  ฝา   
งบประมาณ  21,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่  2 
หน้า 4 ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมส่วนของท่านรองประภาสนะครับ อย่างท่ีผมได้น าเรียน  
ปลัดเทศบาล  ก่อนที่จะประชุม ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรางระบายน้ า ท่อ คสล. ขนาด 0.30 

เมตร  ครึ่งซีก ยาว 24.00 เมตรพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50เมตรยาว 
0.50 ม. หนา 0.10 เมตร จ านวน 48  ฝา  ขออนุญาตน าเรียนเท่านี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขออนุมัติจากที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล หัวข้อที่ 8 นะคะขออนุมัติโอนลดงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการ

ประปาหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  21,000.- 
บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

//ค่าก่อสร้าง... 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 10  ด้านหลัง
ร้านนาคูพาณิชย์ รางระบายน้ า ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ครึ่งซีก ยาว 
24.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 ม. หนา 
0.10 เมตร  จ านวน 48  ฝา   งบประมาณ 21,000.-บาท หากท่านสมาชิก
เห็นสมควรอนุมัติตามท่ีเสนอโปรดยกมือขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 10  งบประมาณ 
21,000.-บาท จ านวน 9 เสยีง  

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

 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณครับต่อไปเป็นข้อที่ 9. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
รองนายกเทศมตรีต าบลนาคู แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือน

พนักงาน จ านวน  499,500.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562 หน้า 95 ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 
499,500.0-บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลนาคู เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) ล าดับที่  4 หน้า 7 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล              
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ สืบเนื่องจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติปัจจุบันนี้   
ปลัดเทศบาล ของเทศบาลต าบลนาคูเราได้ก่อสร้างมาหลายปีแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

นาคูเราก็คงจะเห็นสภาพที่ไม่หน้าดู ขออนุญาตปรับปรุงเพ่ือสมพระเกียรติ  คง
จะได้เปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์  ตราสัญลักษณ์ก็ได้เปลี่ยน  จะได้
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จะได้ปรับปรุงหลายอย่างนะครับหากก่อสร้างแล้วเสร็จ
คงจะสมพระเกยีรติ ขออนุญาตตั้งงบประมาณในส่วนนี้ขออนุญาตชี้แจง 

//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม   
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  499,500.-บาท เพ่ือขอ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ งบประมาณ 499,500.-บาท หากสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติตาม
เสนอโปรดยกมือขึ้นค่ะ  ขอบคุณค่ะ   

มติที่ประชุม อนุมัตโิอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ งบประมาณ 499,500.-บาท จ านวน 9 เสียง  

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

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ตอนนี้ก็อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหม
ประธานสภาเทศบาล  ค่ะ เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร คือผมหมายความว่าผมเห็นจะมีพนักงานใหม่หน้าตาดีนะครับ ไม่ทราบว่างาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยู่ในต าแหน่งอะไรท าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด ไม่เห็นว่าทางฝ่ายบริหารกรุณาแจ้ง

ให้สมาชิกได้รับทราบหรือว่าเป็นความลับของทางฝ่ายบริหาร ถึงจะเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวหรืออะไรก็ตามนะครับควรจะประกาศอะไรก็ได้นิด ๆ หน่อย ๆ ให้พ่ีน้อง
บ้านเราได้ทราบด้วยว่าประชาชนหรือพ่ีน้องเทศบาลนาคูเราต้องการคนช่วยงาน
อาจจะมีพ่ีน้องในเขตเทศบาลของเรานะครับอาจจะมีความรู้ความสามารถอยู่อัน
นี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเรื่องเก่ียวกับน้ าที่ท่วมขัง หมู่ 11 นั่นแหละครับ แถว
บ้านยายหมูตรงสามแยกพูดกันมาประมาณ 5 - 6 ปี ตั้งแต่ผมเข้ามาก็ยังไม่
แก้ไขสักที  ผังเมืองก็มาอะไรก็มา ในที่สุดก็ให้มันเน่าเฟะอยู่ตรงนั่นแหละ เวลา
หน้าฝน ตอนนี้ฝนก็ตกแล้ว ท่านฝ่ายบริหารมีแนวคิดจะแก้ไขอย่างไร เคยพูด
นานแล้วก็ไม่แก้ไขสักทีคือคนที่อยู่แถวนั่นก็ฝากขอความกรุณาจากฝ่ายบริหาร
ช่วยขจัดปัดเป่าความล าบากทุกข์ยากพ่ีน้องอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะเชิญท่านปลัดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงที่ท่านอาจารย์นรินทร์ได้สอบถาม ประเด็นแรกก่อนนะครับ 
ปลัดเทศบาลต าบลนาคู เรื่องของการจ้างพนักงานจ้างที่มาท างานใหม่ คืออย่างนี้ครับพนักงานเทศบาลที่

นายกจ้างมาใหม่ก็เป็นอ านาจของท่านผู้บริหารจะไม่มีการสอบแข่งขันท่านน่าจะ
ดูที่ความรู้ความสามารถที่จ้างมามี 3 ท่านด้วยกันท่านแรกก็ท่ีกองช่างที่มาท า 

//แทนช่างคูณ... 
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แทนช่างคูณที่ลาออกเป็นจ้างเหมาทั่วไปที่มาแทนในส่วนนี้ ส าหรับกองช่างนั่น
ผมน าเรียนที่ประชุมพนักงานน้อยมากตั้งแต่ช่างโอย้ายไปก็จ้างบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่ผมบอกว่ามีความรู้ความสามารถหนึ่งมีคุณวุฒิเรียนมาผมก็เชื่อว่า
น่าจะมีความรู้และความสามารถจนเรียนจบ คนที่สองก็อยู่ที่กองช่างเช่นเดียวกัน
ที่น้องเขาลาออกชื่อแคทเป็นพ่ีน้องบ้านนาคูเรานิแหละจ้างเหมาบริหาร
เช่นเดียวกันก็เลยไปว่าจ้างต าแหน่งเดียวกันชื่อน้องทรายก็ท างานที่กองช่างแทน
ก็เป็นลูกหลานบ้านนาคูเราก็เรียนจบปริญญาตรีพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นก็
สันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าน่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถท่านผู้บริหารก็
เลยว่าจ้างอันนี้ก็ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมและก็อีกคนก็เป็นในส่วนของศูนย์
อนุบาลเด็กเล็กจะมีขั้นตอนพิเศษอีกข้ันตอนก็คือบุคคลที่จะท างานศูนย์อนุบาล
เด็กเล็กคือจะต้องจบปริญญาตรีด้านปฐมวัยเท่านั้นด้านอ่ืนคงไม่รับต้องเรียนจบ
ครูมาอย่างเดียวจบปริญญาตรีมารับเงิน 7,000 อยู่โรงเรียนต้อง 15,000 
เนาะ ก็ถือว่ามีส่วนส าคัญช่วยผลักดันการศึกษาของเราเช่นเดียวกันก็ขออนุญาต
ชี้แจงแทนผู้บริหารก็คงจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ก็เป็นอ านาจของผู้บริหารต้องท าหน้าที่แล้วก็ท าสัญญากันก็ขออนุญาตน าเรียน
ชี้แจงในประเด็นแรกก่อน ส่วนประเด็นที่สองเรื่องผมเข้าใจบ้านยายหมูเราตั้งไว้
ในงบประมาณปี 62 เรียบร้อยแล้วงบประมาณ 9 แสนกว่าบาท สัปดาห์ที่ผ่าน
มาผมก็ได้พาน้องกองช่างไปส ารวจแล้วก็ประมาณการเป็นความยาว 109 เมตร
การวางท่อขนาด 1 เมตร บ่อพัก 5 เมตร เราจะวางผาดท่อเลย จะเอาน้ าต่ าลง
บริเวณสามแยกพอดี ซึ่งทางขณะนี้กองช่างได้ท าราคาและก็ประมาณการ
เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าหาผู้รับจ้างได้จะด าเนินการอีกทีครับ ช่วงแรกๆ นั่น
งบประมาณเราไม่เพียงพอในเทศบัญญัติเลยไม่ได้ท าก็คิดว่าจะด าเนินการให้แล้ว
เสร็จเร็วๆ นี้ ในส่วนของโครงการที่สองที่ท่านอาจารย์นรินทร์ได้สอบถามที่
ประชุมก็น าเรียนเท่านี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณค่ะมีท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญค่ะ 
นายนรินทร์  สุริยโคตร คือเมื่อวานมีคนฝากหนังสือผมมาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบว่ามีประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บ้านวังเวียงเดือดร้อนมีหนังสือ ผมถ่ายเอกสารไว้หลายเรื่องก็อยากให้ฝ่าย

บริหารแจ้งให้สมาชิกรับทราบด้วยว่าสาเหตุอะไรเพราะอะไรผิดระเบียบไหมครับ
ขอเรียนตรงนี้ ท่านน่าจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบด้วยว่าเรื่องอะไรคือเค้าเดือดร้อน
ก็เลยมีหนังสือมาแล้วก็ส่งให้ธุรการแล้วเมื่อเช้าคุณเจษฎาเป็นคนรับแทนคือไม่ได้
รับแทนหรอกครับถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วคือท่านปลัดบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่
มามาประมาณ 8.30 น. ก็เลยอยากเรียนตรงนี้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านควรจะ
มาตรงเวลาไม่ใช่ว่าท างานตามใจฉันเรากินเงินเดือนภาษีของพ่ีน้องเราฝากด้วย
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านปลัดชี้แจงด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นที่มีพ่ีน้องบ้านวังเวียงได้ท าหนังสือตามส าเนาทะเบียนบ้านให้เทศบาลไป
ปลัดเทศบาลต าบลนาคู  ซ่อมแซมซึ่งได้ฝากท่านอาจารย์นรินทร์มาซึ่งผมได้คุยกับอาจารย์  

//ส่วนหนึ่งผม... 
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ส่วนหนึ่งผมขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้ว่าโครงการนี้มันก็หลายแห่งที่เป็นหลุม
เป็นบ่อบางครั้งพ่ีน้องประชาชนไม่ได้แจ้งมาผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ทราบด้วย
เช่นกันแต่ถ้าโครงการไหนที่ประชาชนแจ้งมาผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปทันทีและ
เมื่อวานก็ท่านนายกโทรมาในเรื่องท่ีท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 6 ที่อยากให้เทศบาลไป
ก่อสร้างถนนเพราะซื้อที่ได้แล้ว ซึ่งวันนี้ผมจะพาช่างไปประมาณการในส่วนขอ
การซ่อมแซมผมคิดเอาไว้ในปัจจุบันผมก็ยอมรับว่าบางครั้งผมสั่งงานไปก็ไม่ได้
ดั่งใจด้วยซ้ าเพราะงานผมก็เยอะนะครับแต่เพ่ือพ่ีน้องประชาชนผมจะหากองช่าง
ผมจะซื้อวัสดุและพ่ีน้องของเรานี้แหละกองสาธารณสุขที่มีความสามารถด้านนี้
ซื้อปูนแล้วไปเทผสมให้ก็มีอาจารย์นรินทร์ก าชับก็ดีนะครับแก้ไขให้ผมจะท าให้
เต็มความสามารถของผมประเด็นนี้จะขออนุญาตด าเนินการให้ ในส่วนของถนน
เมื่อวานผมออกไปดูไปพบผู้ใหญ่บ้านพี่น้องบ้านวังเวียงผมเห็นสภาพแล้วละ ก็
เลยว่าหารือท่านนายกอยู่ว่าเราจะหางบประมาณท่ีเหลือจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่าย 2562 มาด าเนินการให้แต่วิธีการคืออย่างนี้ครับ 1.ต้องอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลอย่างที่เราท ามาแก้ไขเพ่ิมเติมน่าจะเป็นฉบับที่ 4 และการ
แก้ไขแผน แผนที่เราจะท าถ้าแก้ไขแผนต้องท าเลยไม่ท าไม่ได้ไม่เหมือน
แผนพัฒนาประจ าปีแผนพัฒนาประจ าปีเราบรรจุในแผนได้ไม่ท าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า
แก้ไขเปลี่ยนแปลงปุ๊บต้องได้ท านั่นหมายความว่าเป็นโครงการที่เรามในใจว่ามี
เงินแล้วถึงจะท าก็คงจะแก้ไขให้ในส่วนนี้ซึ่งน าเรียนนายกไปส่วนหนึ่งแล้ว ท่านก็
เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนท่านจะท าให้อยู่จะหาเงินงบประมาณท่ีไม่ได้
ใช้จ่ายมาด าเนินการให้ผมไปดูความยาวน่าจะ 50 เมตร เป็นการเชื่อมต่อถนน
เดิมทีเ่ราท าไปแต่จะติดปัญหามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ความกว้างประมาณ2 
เมตรครึ่งคือจะมีชายคาล้ าเข้ามาเจ้าของบ้านจะตัดชายคาออกให้แต่ปัญหา
ตามมาคือเรื่องรางระบายน้ าผมก็เลยคิดว่าน่าจะท ารางระบายน้ าไปพร้อมกันเลย
โดยใช้รางระบายน้ าผาดกลางถนนรางฝาปูนจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้พ่ีน้อง
ประชาชนจะได้รับความสะดวกยิ่งข้ึนขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมแค่นี้ก่อนนะ
ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ขอบคุณค่ะ 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

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

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  วันที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

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


