
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  1  คร้ังที่ 1 ประจําป 2563 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคู 

 ผูมาประชุม  
1. นางทักษิณ  แจมพงศ ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
3. นางแจมจันทร  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
4. นางคํามวล  เหลี่ยมสิงขรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
5. นายเจน  ทาวสบาย รองประธานสภาเทศบาล 
6. นายนรินทร  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
7. นายทองฤทธิ์  ปตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
8. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
9. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 

10. นายสุรยินต  สุลํานาจ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู (มาประชุม เวลา 11.20 น.) 
 ผูไมมาประชุม  

1. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาคู 
   
 ผูเขารวมประชุม  

1. นายวิชัย  มูลสาระ ผูอํานวยการกองคลัง 
2. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนาค ู
3. นายภานุวัฒน  พละสินธุ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4. นายประเสรฐิ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตําบลนาคู 
5. นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลนาคู 
6. นางสาวพนมภรณ  ศรีชะตา ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวลดาวัลย  ไวแสน ผูอํานวยการกองการศึกษา 
8. นายวีระ  สีระมาตร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรตีาํบลนาคู 

10. นายวารินทร  ทาวสบาย รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
11. นายประดิษฐ  ศรปีระไหม ปลัดเทศบาล 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาล ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม โดยมีสมาชิกสภา
เทศบาลเขาประชุมจํานวน ๙ คน ไมมาประชุม 2 คน  มีผูเขารวมประชุม จํานวน 9 คน ครบเปนองคประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจมพงศ  ประธานสภาเทศบาล  เปดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นางทักษิณ  แจมพงศ        ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ดร.ประดิษฐ  ศรปีระไหม  ปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ไดย่ืนหนังสือลาออกจากการเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคู 
 

//โดยมีผลตั้งแต... 
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โดยมีผลตั้งแตวันที่ 2  ธันวาคม 2562  ทางประธานสภาไดอนุมัติและแจงการ
ลาออกตอสมาชิก เมื่อวันที่ 6  ธันวาคม 2562  แลวนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)   ขอ ๑๕ เมื่อประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภา
ทองถ่ินหรือเลขานุการสภา ทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภา
ทองถ่ิน ใหสภาทองถิ่นเลือกประธานสภาทองถ่ินรองประธานสภาทองถ่ิน หรือ
เลขานุการสภาทองถิ่น แลวแตกรณีแทน ตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ (๒) กรณี
เลขานุการสภาทองถิ่น ใหสภาทองถ่ินเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแทน ตําแหนง
ที่วางในการประชุมสภาทองถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแตวันที่ตําแหนงวางลง   
      ขอ ๑๘  ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรอืสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหน่ึง เปน
เลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชน
ตอสภาทองถ่ิน  
      สําหรับการเลือกนั้น ตามระเบียบ ขอ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน
ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดย อนุโลม 
      ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอ ชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนง
ประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา
สองคน โดยใหสมาชิก สภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรบัรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไมจํากัดจํานวน และให สมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แลวใหประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนตอ ที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสดุเทากัน หลายคน ใหเลือกใหม
เฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้น โดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหม ปรากฏวายังมีผู
ไดคะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน  
วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับ
โดย อนโุลมใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวย
ตรวจนับคะแนน 
      จึงขอแกไขระเบียบวาระการประชุมสภาโดยอาศัยความตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไข
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับ
ดังตอไปนี้ (๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม (๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) กระทูถาม (๔) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
(๕) เรื่องที่เสนอใหม (๖) เรื่องอ่ืน ๆ  
      ในกรณีท่ีประธานสภาทองถิ่นเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองดวน จะจัดไวในลําดับ
ใด ของระเบียบวาระการประชุมก็ได แตจะจัดไวกอนเรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภา
ทองถ่ิน ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลวไมได 
      จึงขอเลื่อนระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม  มาเปนระเบียบวาระที่ ๒ 
เพราะถาไมมีเลขาก็คงจะประชุมไมได 

//ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องที่เสนอใหม  ญัตติเลือก เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคู 
นางทักษิณ  แจมพงศ        เพื่อดําเนินการตามระเบียบจึงขอเชิญทานสมาชิกเสนอชื่อพนักงาน   
                                         เทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาลทานใดทานหน่ึง  ท่ีทานเห็นเหมาะสมวาเปน

เลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญเสนอไดเลย 
นายเจน  ทาวสบาย  ผมขอเสนอนายวารินทร  ทาวสบาย รองปลัดเทศบาลเปนเลขานุการสภา 
รองประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอผูรับรอง 2 ทาน ผูรับรองคอืนางแจมจันทร  ละอองศรี และนายทองฤทธ์ิ  
ประธานสภาเทศบาล                 ปตนาสา และไดถามความสมัครใจของนายวารินทรทาวสบาย  รับหรือไม 

นายวารินทร  ทาวสบาย  ขอขอบคุณที่ทางสภาไววางใจ ก็ยินดีรับหนาที่ครับ 
รองปลัดเทศบาล 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลนาคูเพ่ือลงมติ ทานเห็นดวยให 
ประธานสภาเทศบาล  นายวารินทร  ทาวสบาย  เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคู  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นดวย 8 เสียง  ไมเห็นดวย  -   เสียงและงดออกเสียง  - เสียง 

(หมายเหตุ นายสุริยนต  สุลํานาจ ไมอยูในที่ประชุม) 

นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอเชิญทานเลขาคนใหมทําหนาที่ และขอแจงเพื่อทราบอีกเร่ืองคือเอกสาร 
ประธานสภาเทศบาล ประกาศ กกต.จังหวัดกาฬสนิธุ เรื่องการแบงเขตการเลือกตั้ง 3 รูปแบบ เพื่อ

ทานสมาชิกจะดูไว ทานสามารถแสดงความคดิเห็นเสนอตอ กกต.จังหวัด
กาฬสินธุ  ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงคจะแสดงความคิดเห็นตอรปูแบบ
การแบงเขตเลือกต้ังใหจัดทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
กาฬสินธุ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563  
รายละเอียดตามประกาศท่ี กกต.ไดประกาศไว  ทุกทานสามารถแสดงความเห็น
ไดทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  รับรองรายงานการประชุม 
นางทักษิณ  แจมพงศ  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562   เชิญฝายเลขา 
 
นายวารินทร  ทาวสบาย  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 
เลขานุการสภาเทศบาล เม่ือวันที่ 25  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562   เชิญฝายเลขา มีสมาชิกสภาเทศบาล

ผูมาประชุม จํานวน  11 ทาน    ผูเขารวมประชุมจํานวน  12  ทาน   มี
รายงานการประชุมท้ังหมดทั้งสิ้น  16 หนา ตามรายงานที่สมาชิกสภาไดอาน
แลวนะครับ มีทานใดจะแกไขอะไรเพ่ิมเตมิ   

นางทักษิณ  แจมพงศ  มีทานสมาชิกจะแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีก็ถือวาท่ีประชุมรบัรอง 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 
วันที่ 25  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562    

//ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  กระทูถาม   
    -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่คณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
นางทักษิณ  แจมพงศ  6.1  เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคู สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําป 2564 เชิญ

ทางทานเลขา 
นายวารินทร  ทาวสบาย                 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๒4 ในปหนึ่งใหมีสมัย 
เลขานุการสภาเทศบาล             ประชุม สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญคร้ังแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  

ประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  
      ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดมาประชุมสภา

เทศบาลคร้ังแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและ
รองประธานสภาเทศบาลกรณีท่ีสภาเทศบาลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรก
ไดตามกําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแตไมอาจเลือก
ประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล 

      สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมกีําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แกไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป ระยะเวลาและวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป
ของแตละสมัยในปนั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภา
ทองถ่ินนําปรกึษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความใน ขอ ๑๑ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

      เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภา
ทองถ่ินพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ สํานักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

     ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวัน
เร่ิมประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจําปท่ี
กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรกึษาในสมัยประชุมสามัญประจําป
อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 
      จึงเสนอรางประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลนาคู สมัยสามญั 
ประจําป 2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําป 2564 ดังนี้ 

//สมัยประชุม... 
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สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2563 
1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  มีกําหนด  30  วัน   เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม  2563 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีกําหนด  30  วัน   เร่ิมตั้งแตวันที่ 1  
สิงหาคม    2563   
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4   มีกําหนด  30  วัน  เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน  2563   
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 2564 
๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  
กุมภาพันธ  ๒๕64  

 จึงนําเรยีนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
นางทักษิณ  แจมพงศ  สมัยประชุมที่ผานมาเรากําหนดไวตามรางที่เสนอคือ 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําป 2563 

1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  มีกําหนด  30  วัน   เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม  2563 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีกําหนด  30  วัน   เร่ิมตั้งแตวันที่ 1  
สิงหาคม  2563 
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4   มีกําหนด  30  วัน  เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน  2563 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป 2564 
๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  มีกําหนด ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตวันที่  ๑  
กุมภาพันธ  ๒๕64 
      มีทานสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงหริเพ่ิมเติมรางกําหนดสมัยประชุมหรือไม วา
ชวงเดือนไหนที่เราติดขัดสามารถอภิปรายได ถาไมมีจะขอมติสภาทานสมาชิก
เห็นสมควรกําหนดสมยัประชุมตามรางที่เสนอ โปรดยกมือดวยคะ 

มติที่ประชุม   เห็นดวย 8 เสียง  ไมเห็นดวย  -   เสียงและงดออกเสียง  - เสียง 
(หมายเหตุ นายสุริยนต  สุลํานาจ  ไมอยูในท่ีประชุม) 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ตอระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล (ประตูน้ําเหล็กหลอบนดิน) ทานนายกเทศมนตรีติดภารกิจไดแจงหนังสอืตอ

ประธานสภาเทศบาลวาใหทานรองนายกเทศมนตรีเปนผูแถลงญัตติแทน เชิญ
ทานรองประภาส 

นายประภาส  วรรณทอง        เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาคู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2541  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

//จึงขอเสนอ… 
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จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณคงเหลือ เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม จํานวน 1  รายการ  ดังน้ี 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  
แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบดําเนินงาน ประเภทคาวัสดุ  วัสดุอื่น 
ตั้งไว  40,000  บาท งบประมาณคงเหลือ 30,900  บาท  ขอโอนลด 7,540  
บาท    ปรากฏในเทศบัญญัติ รายจายป 2563  หนา 117 
เน่ืองจากงบประมาณคงเหลือจาย จึงขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
รายละเอียดตามรางบัญชีโอนงบประมาณ หนา 1   
ขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ   ครุภัณฑ
อ่ืน ประตูน้ําเหล็กหลอบนดิน  ขนาด 4 นิ้ว มอก.สีเทาฟา  งบประมาณ  
7,540  บาท 

นางทักษิณ  แจมพงศ  6.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล       ขอโอนจากกองการประปา คาวัสดุอื่น ขอโอนมา 7,540 บาท เพ่ือตั้งจาย

เปนรายการใหมจัดซื้อครภุัณฑอ่ืน ประตูน้ําเหล็กหลอบนดิน  ขนาด 4 นิ้ว มอก.
สีเทาฟา  งบประมาณ  7,540  บาท  มีทานสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถาม
หรอืไม ถาไมมีจะขอมติทางสภา  ทานสมาชิกเห็นสมควรใหโอนและตั้งจายเปน
รายการใหม โปรดยกมือดวย 

มติที่ประชุม ใหโอนและตั้งจายเปนรายการใหม จัดซื้อครุภัณฑอื่น ประตูน้ําเหล็กหลอบนดิน  
ขนาด 4 นิ้ว มอก.สีเทาฟา  งบประมาณ  7,540  บาท จํานวน  8 เสียง ไมให
โอนและตั้งจายเปนรายการใหม  -   เสียงและงดออกเสียง  - เสียง (หมายเหตุ 
นายสุรยินต  สุลํานาจ  ไมอยูในที่ประชุม) 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  6.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ืออุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ 
ประธานสภาเทศบาล            ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ ขอเชิญทานรองนายกเทศมนตรีเสนอ 
 
นายประภาส  วรรณทอง        ดวยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ 
รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาคู เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ตามแผนยุทธการฟาแดดสงยาง ระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ  เปน
จํานวนเงิน  40,000  บาท 
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตร 67 ทวิ การจายเงิน อุดหนุน 
และการจายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณให
เงนิอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 
      (1) โครงการที่จะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และตองไมมีลักษณะ
เปนเงินทุนหมุนเวียน 

//(2) ประชาชน... 
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      (2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรบั

ประโยชนจากโครงการที่จะใหเงินอุดหนุน 
      (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปน

ภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางกร
คลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

      (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนแกหนวยงาน
ที่ขอรบัเงนิอุดหนุนใหนําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนนุของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงิน
สะสม ทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ  
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภทเงนิสํารองจาย ตั้งไว 876,280 บาท 
คงเหลือ 843,280  บาท ขอโอนลด 40,000  บาท    ปรากฏในเทศบัญญัติ 
รายจายป 2563  หนา 119 
เน่ืองจากงบประมาณคงเหลือจาย จึงขอโอนเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
รายละเอียดตามรางบัญชีโอนงบประมาณ  
ขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนหนวยราชการ  อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดกาฬสินธุหรือสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ 

 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟาแดดสงยาง
ระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสนิธุ ประจําป 2563   งบประมาณ  
40,000  บาท  

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอ 6.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ จากเงินสํารองจาย เพ่ืออุดหนุนศูนย 
ประธานสภาเทศบาล อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ เปนจํานวนเงนิ 

40,000 บาท มีทานสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญทานปลัด 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม        เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการท่ีทางผูวาราชการจังหวัดไดใหความสําคัญ 
ปลัดเทศบาล เก่ียวกับการปราบปรามยาเสพติด ก็เลยมีโครงการขอรับการอุดหนนุจากทุก

ทองถ่ินรวมทั้ง อบจ.ดวย เพ่ืออุดหนนุใหทางจังหวัด ดวยเอกสารที่ทานไดเปน
หนังสือเดิมอุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ หนวยงานหลักตองเปน
สํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ ผมขออนุญาตท่ีประชุมวา อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
จังหวัดกาฬสินธุหรือสํานักงานจังหวัดกาฬสนิธุ เพราะทางจังหวัดอาจจะไม
ถูกตอง หนวยงานเดิมเดียวกันแตชื่ออาจจะไมถูกตอง ขออนญุาตนําเรียน 

นางทักษิณ  แจมพงศ        หนังสือของจังหวัดทานสมาชิกก็ไดอานรายละเอียดแลว ทานสมาชิกจะ 
ประธานสภาเทศบาล สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีจะขออนุมัติทางสภาเพ่ือโอนลดงบประมาณ จาก

งบกลาง เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ืออุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธุ ประจําป 2563   งบประมาณ  40,000  บาท 

//นายวารินทร… 
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นายวารินทร  ทาวสบาย       ในการโอนครั้งนี้ผมขอนําเรียนหารือที่ประชุมวา คาใชจายในการโอนคร้ังนี้  
เลขานุการสภาเทศบาล ไมใชรายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง เพราะวาตามระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 67 ทวิ แคกําหนดวาการจายเงนิอุดหนุน และการจายเงนิเพื่อ
การลงทุนตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติ รายการที่จะโอนมาและตั้งจายเปนรายการใหมไมใชคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง  จึงนําเรียนหารือวามีมติใหโอนไดมั๊ย เพียงผมเขาใจวาคาใชจายตรง
นี้นาจะใหบริหารโอนและใหสภาเห็นชอบและเสนอผูวาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  

นางทักษิณ  แจมพงศ  กลัวมีปญหาวาเมื่อสภาเห็นชอบ จะมีปญหา ขอปรึกษาทานปลัด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ  ศรีประไหม        ในเน้ือหาของระเบียบการจายเงนิอุดหนุนและการจายเพื่อการลงทุน 
ปลัดเทศบาล เปนคําแยกกัน นาจะถูกแลวเพราะที่อ่ืนก็เสนอสภาครบั 
นางทักษิณ  แจมพงศ        มีทานอ่ืนจะสอบถามงบประมาณตรงนี้อีกหรือไม เราถามรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือปองกันวาเราจะทําผิดหรือทาํถูกระเบียบหรือไม ถาไมมีจะขออนุญาตทาง

สภา ทานสมาชิกเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณ เพื่ออุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพ
ติดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2563   งบประมาณ  40,000  บาท โปรดยก
มือดวยคะ 

มติที่ประชุม ใหโอนและตั้งจายเปนรายการใหมอุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดตามแผนยุทธการฟาแดดสงยางระดมกวาดลางยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ 
ประจําป 2563   งบประมาณ  40,000  บาท จํานวน  8 เสียง ไมใหโอนและ
ตั้งจายเปนรายการใหม  -   เสียงและงดออกเสียง  - เสยีง  
(หมายเหตุ นายสุริยนต  สุลํานาจ  ไมอยูในท่ีประชุม)  

 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ในสวนของที่วาผูวาราชการอนุมัติ ทานผูวามอบใหนายอําเภออนุมัติแทนครับ  
ปลัดเทศบาล ขอนําเรยีนท่ีประชุม 
 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอเขาระเบียบวาระตอไป 6.4 เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เชิญทางคณะผูบริหาร

ทานรองนายกเทศมนตรีนําเสนอ 
นายประภาส  วรรณทอง        เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาคู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  “ขอ 14 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การตดิตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผล
การตดิตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนาคู 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

//1. ยุทธศาสตรดาน… 
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1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดกําหนดโครงการไวจํานวน 167 
โครงการ สามารถดําเนินการได 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.15 ของโครงการ
ทั้งหมด เบิกจายงบประมาณ 178,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของ
โครงการทั้งหมด 
2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต ไดกําหนดโครงการไวจํานวน 53 โครงการ 
สามารถดําเนินการได 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.15 ของโครงการ
ทั้งหมด เบิกจายงบประมาณ 4,117,091.64 บาท คิดเปนรอยละ 64.60 
ของโครงการท้ังหมด 
3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดโครงการไว
จํานวน 13 โครงการ สามารถดําเนินการได 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.30 
ของโครงการท้ังหมด เบิกจายงบประมาณ 13,910 บาท คิดเปนรอยละ 0.21 
ของโครงการท้ังหมด 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ ไดกําหนดโครงการไวจํานวน 27 
โครงการ สามารถดําเนินการได 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.61 ของ
โครงการทั้งหมด เบิกจายงบประมาณ 311,442 บาท คิดเปนรอยละ 4.88
ของโครงการท้ังหมด 
รวมท้ังหมดมีการเบิกจายงบประมาณไปทั้งสิ้น 4,620,443.64 บาท คิดเปน
รอยละ 72.48 ของงบประมาณทั้งหมด 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจงตอสมาชิกสภา ทุกทาน 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ        รายละเอียดตามรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่แจงตอสมาชิกแลว เปนระเบียบวาระเพ่ือ

ทราบและตอไปขอเขาระเบียบวาระที่ 6.5  เรื่อง รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญทานรองประภาสนําเสนอ 

 
นายประภาส  วรรณทอง        ตามที่ฝายบริหาร โดย นายประเสริฐ จิตปรีดา  นายกเทศมนตรีตําบลนาคู 
รองนายกเทศมนตรีตาํบลนาคู ไดแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลนาคู ตอสภาเทศบาล

ตําบลนาคู เม่ือวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดกําหนดนโยบายการ
บริหารราชการไวตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม ๔ ดาน 
ประกอบดวยนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน, นโยบายดานสาธารณสุข, นโยบาย
ดานการศึกษา, นโยบายดานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห โดยไดแปลงไปสู
การปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและสรางความ
เจริญใหกับทองถ่ิน รวมท้ังตอบสนองตอปญหาความตองการของทองถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหนาท่ีที่กฎหมายกําหนดไว รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายฉบับนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ทุกโครงการและกิจกรมเปนโครงการที่มีความสอดคลองกับโยบายที่ไดแถลงไว 
ซึ่งไดมุงเนนการแกไขปญหาความเดือดรอน เพื่อใหพ่ีนองประชาชนไดรบั
ประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลาย
ประการ ซึ่งไดดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนท่ี 

//นาพอใจ... 



-10- 
นาพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแกไขปญหา จะมุงเนนผูคนสวนใหญใหไดรับ
ประโยชนมากที่สุด สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการริเร่ิมใหมที่จะทําให
ประชาชนโดยสวนรวมไดรับประโยชน จะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือ
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

      ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒4๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ไดกําหนดให
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

      จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังตอไปนี้ 
      1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน จะรวมกับชุมชนดูแลที่
สาธารณประโยชนตาง ๆ สรางถนน  สะพานเพ่ือการเกษตรใหเกิดความสะดวก
ในการขนถายสินคาทางการเกษตร  ไฟฟาสูไรนาทั่วถึงเพ่ือความสะดวกในการ
ทําเกษตรกรรม  ปรับปรุงพัฒนาดานจราจรใหเกิดความปลอดภัยโดยใชสัญญาณ
ไฟจราจรทางแยกถนน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการ รวมทั้งสิ้น  22  
โครงการ เปนเงนิ 6,485,900  บาท 
      2. นโยบายดานสาธารณสุข  จัดใหมีนํ้าดื่มสะอาดในชุมชน  ฟนฟูสงเสริม
สุขภาพ  สรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง จัดทําสวนสุขภาพสนามกีฬาในชุมชน  
ดูแลสุขภาพแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต จัดใหมกีองทุนสุขภาพทุกชุมชน มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น  12  โครงการ เปนเงนิ 359,010  บาท 
      3. นโยบายดานการศึกษา ปรับปรุงศนูยเด็กเล็กใหเปนเลิศทั้งสถานที่และ
การรับสง  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหยั่งยืน  สนับสนุนภูมิปญญา
ชาวบานใหคงไวคูชุมชน  อบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรใหครบทุกวัย  มี
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  รวมท้ังสิ้น  5  โครงการ เปนเงิน 451,300  
บาท  
      4. นโยบายดานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห   ดูแลความปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยใชโครงการอาสา  ดูแล  แกไข   ใหการ
สนับสนุนสงเสริมเยาวชนตามโครงการตาง ๆ  สรางขวัญกําลังใจใหผูสูงอายุ  
ดูแลผูดอยโอกาส  ผูพิการ  สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ทุกดาน   
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  รวมทั้งสิ้น  23  โครงการ เปนเงิน 
3,507,372  บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่แจงตอสมาชิกสภา ทุกทาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลตําบลนาคู  มีรายรับรวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ   จํานวน   57,634,635.93   บาท  มีรายจายรวมเงนิอุดหนุน
เฉพาะกิจ  จํานวน  55,164,093.62  บาท มีเงินคงเหลือสะสม ป 2562  
จํานวน 2,470,542.31    บาท  จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตําบลนาคทูราบ
ครับผม 

นางทักษิณ  แจมพงศ        รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประธานสภาเทศบาล ตามเอกสารที่แนบทานสมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ตอนนี้อยูใน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอสอบถามทานปลัดเรื่องการแบงเขตเลือกต้ัง วามี 
//ระเบียบหรือ  … 
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ระเบียบหรือหลักเกณฑอะไรในการแบงเขตเปน 3  รูปแบบขอเรยีนสอบถาม 

 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม        ผมไดรับการประสานจาก กกต.จังหวัด ใหทองถ่ินทุกแหงแบงเขตเตรียม  
ปลัดเทศบาล                         ความพรอมการจัดการเลือกตั้ง ซึ่ง อบต.สมาชิกจากหมูบานละ 2 ทาน จะเหลือ 

1 ทาน เทศบาลตําบลก็จะเปน 2 เขต กอนการเลือกตั้งจะมกีารแบงเขตตาม
ระเบียบและขอกฎหมาย โดยใหทองถิ่นแตละแหงจัดทํารางเขตเลือกตั้งอยาง
นอย 3 รูปแบบ และประชากรแตละเขตไมควรเกินรอยละ 10 ในสวนเทศบาล
ตําบลนาคูผมไดเสนอแบบที่ 1 คือแบบเดิม ประกอบดวยเขต 1 มีหมู 
1,7,9,11,12 และเขต 2 ประกอบดวย หมู 2,6,10 เขตนี้ประการกรเกินกัน 
11.14 เปอรเซ็นต ซึ่งแบบนี้นาจะใชไมได เนื่องจากประชากรเกินกันเยอะ 
รูปแบบที่ 2  เขต 1 ประกอบดวย หมู 1,6,9,10 เขต 2 หมู 2,7,11,12 
รูปแบบนี้เกินกัน 1.08 เปอรเซน็ต รูปแบบที่ 3  เขต 1 มีหมู 1,9,10,11  เขต 
2 หมู 2,6,7,12  ประชากรตางกัน 26 คน คิดเปนรอยละ 0.49  ซึ่งผมจะได
ไปชี้แจงตอคณะกรรมการระดับจังหวัดในวันที่ 6 มีนาคม ที่ศาลากลางจังหวัด
โดยมีคณะกรรมการประมาณสิบกวาทานพิจารณาโดยทานผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน หากทานใดมีความประสงคจะแสดงความคิดเห็น สามารถสง
หนังสือไปที่ กกต.จังหวัดภายในวันที่ 5 มีนาคม วาดีหรอืไมดีอยางไร สําหรับกา
เลือกตั้ง กกต.ก็บอกวาไมรูเหมือนกัน อยูที่คณะรัฐมนตรีกําหนด บางทานอาจจะ
ไดยินขาววาภายในเดือนมีนาไมใชนะครับ ในวันที่ 31 มีนาคมใหแบงเขต
เลือกตั้งใหแลวเสรจ็ทั้งประเทศสวนวันเลือกตั้งยังไมทราบครบัขอนําเรียนใหท่ี
ประชุมไดรบัทราบ  

นางทักษิณ  แจมพงศ        พอดีวามีประชาชนในเขตเทศบาลขอใหทางเทศบาลขยายเสียงตามสายไป 
ประธานสภาเทศบาล ทางดานโรงเรียนนาคูพัฒนาเพราะวาเวลามีขาวสารอะไรมาไมทราบเลยก็ขอฝาก

ทางคณะผูบริหารเรื่องเสียงตามสายดวยนะคะ เรื่องที่สอง เรื่องการขยายทอ
ประปาตรงหมู 9 ตรงแมบานศูนยเด็กเล็กทาง ดานหลังเพราะวาทอหลักมนันอย
เลยอยากใหใสทอใหญกวานี้มีชาวบานไปอยูอีก 4-5  หลังไมพอใช ขอฝากคณะ
ผูบริหารทุกทานดวย พอดีเขาฝากมา มีทานสมาชิกอ่ืนๆจะอภิปรายดวยไหมคะ 
เชิญคะ 

นายนรินทร  สุริยโคตร              เรียนทานประธานสภาฯ กระผมขอหารือไปยังนายกเทศมนตรี ฝายบริหารทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1         ทานเกี่ยวกับเร่ืองนํ้าประปา รูสึกไมไดมาตรฐานไมคงเสนคงวา สามวันดีสี่วันไข

บางวันก็สะอาดใสแจวบางวันก็เหมือนเราดูดเอาน้ําจากชลประทานมาใชเหมอืน
ไมไดกรองอะไรเลย ไมทราบวาเพราะอะไรทั้งๆที่เจาหนาที่กองเดิมๆจาก
สํานักงานเราไมทราบวาเพราะอะไรทําไมยังมีฟองเล็กๆเปนบอยหรือวาปญหา
เดียวเราพูดกันบอยแกไมไดหรือไงหรือมันหนักหนาหรือเทศบาลเราไมมี
ความสามารถที่จะทําไดผมก็คิดวาไมนาและเชื่อมั่นในศักยภาพวาจะตองทําได 
      เรื่องที่ 2 ที่ทานวางทอจากถนนหนาคอนกรีตหนารานเนื้อยางอนุชาแต
ทานไปขุดหรือฝงทอลงไปแลวก็เห็นแต พนักงานไปทําและทิ้งไวผมเคยถามครั้ง
หนึ่งแลววาเขายังไมทดลองปลอยน้ํากลัววามันจะรั่วแตตอนนี้ก็ยัง เหมือนเดิม 

//หรือจะปลอย... 
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หรอืจะปลอยใหชาวบานเขาทําทั้งๆท่ีแตกอนมันเรียบผมอยากใหเจาหนาที่ที่ 
เก่ียวของไปดูเวลา พนักงานที่เขาไปทําคนเรามันชอบความเรยีบรอยตางกันผม
พูดหลายครั้งแลวเรื่องนี้แถวๆคลองไสไกมันไมเรียบรอยถาเปนบานทานคงไม
อยากใหเกิดและอันนี้ก็ขอฝากทานไวแลวชาวบานก็ฝากมาพ่ีนองหมู 9 ท่ีลอกน้ํา
บาดาลกองประปาเราไปซอม 

 
ประเสริฐ  จิตปรีดา        ตามท่ีทานประธานสภาเทศบาลหารือเร่ืองวางทออันนี้ขอตั้งนานแลวกําลัง 
นายกเทศมนตรีตาํบลนาคู           เตรียมจัดการใหแตยังไมถึง ยังไมเสร็จ  ที่อื่นอยูที่หมู 9 ก็ไมไกลประมาณ 100 

เมตร แลวก็ที่อยู หมู 12 แลวก็เรื่องน้ําขุนดูบานผมใสตลอดก็เลยไมรูเพราะ
อะไรหรือเปนเพราะสนิมในเหล็กเกาหรือยังไงถาวาเขาขางตัวเองเชิญไปดูที่บาน
ผมนะครับ ถาขุนตรงไหนก็บอกใหที่กองประปาดวย แลวที่วางทอไมเรียบรอยผม
ก็ถามเขาอยูวา ดินยังแข็งถาเราเอาแบคโฮไปทุบเอามันจะแตก เขาบอกมาแบบ
นี้มันถึงยังทําอะไรไมได ถาฝนลงแลวคอยเคลียร อันนี้ไมไดน่ิงนอนใจ อันนี้ขอ
ชี้แจงใหทานไดทราบนะครับ ก็มีโครงการอยูแลวเดี๋ยวก็ไปทําตามที่ประชาชน
ตองการ 

 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม        เรียนทานประธานสภาเทศบาล ขอแจงอาจารยนรนิทรเอาอยางนี้ดีไหม วัน  
ปลัดเทศบาล                          ไหนท่ีมันขุนโทรมา เหมือนทําวิจัยเราจะไดวิเคราะหถูกดีกวาและเก็บขอมูลวา  

เปนใคร ใครดูแลซอมแซมจะไดเปนขอมูลแนวทางแกไข 
 
นายนรินทร  สุริยโคตร     ลืมไปอีกเรื่องหนึ่งคือที่ตรงนี้ละครับซอยบานขางพ่ีสุริยันตที่ทานเสียชีวิตแลว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แตยังไมเห็นไปทําเลยครบั ขางบานนายประเทืองนะครบัเขาทวงแลวทวงอีก 

ไมใชอนุมัตินานแลวครับตั้งแตป 62 ไมใชหรือยังไงถาผมจําไมผิดแตสภาแหงนี้
อนุมัติแลว ครบัขอบคุณมากครับ   

 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม        ขอนุญาตนะครับ จริงๆผมเองมีความผิดเปนอยางยิ่งตองขอประทานอภัย 
ปลัดเทศบาล ทานดวยขอเอาเปนวาผมเอาไปไวที่กองชางใชงบประมาณเกือบ 20,000 กวา

บาท สภาอนุมัติเรียบรอยแลวตอนน้ัน เพราะเปนเงนิตกลงจาง วันนั้นเดินไปทุง
นาใชไหมปาแจมวันนั้นไปดูวาทําตรงไหนบางแลวก็ไมทําจริงๆแตงบประมาณเรา
ไมไดกันผมนึกวามันทําเสร็จแลวละงบเดิมก็ตกไปท่ีนี้ชาวบานเขาก็เดือดรอนมาก 
ผมก็เลยคุยกับพ่ีแจมเอาเปนวาถาพี่นองประชาชนเขาเดือดรอนอยู 3 แหง 
ดวยกัน 1.ทางโรงสีลุงโฮม 2.บานท่ีทานนรินทรพูดมา 3.ตนสะพานไปบาน
อาจารยทองอยูประมาณ 10 เมตร ผมจะใหชางไปคํานวณราคากลางมากอน
แลวดําเนินการนาจะดําเนินการเร็วๆนี้ 

 
นางแจมจันทร  ละอองศรี  ขอเสริมอีกนิดนะคะ เรียนทุกทานดวยคืออยากใหทางฝายบริหารไปชวยดูท่ีหอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เจาปูจะเปนรั้วที่มันพังลงมานะคะเปนเหลก็กลัวขโมยเขาจะเอาไปขายเพราะมี

อยู 2-3 ที่เลยคะเพราะวาชวงนี้เหล็กก็ราคาไมดี แตกลัววาจะเกิดการขโมย 
//เกิดขึ้น  … 
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เกิดขึ้น และไฟฟาสองสวางบริเวณสี่แยก อยากใหสวางเพราะมีการโขมยของ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล นายสุริยนต สุลํานาจ คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุรยินต  สุลาํนาจ        เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีเรื่องจะเรียนอยากถามฝายบริหารครับ การยายสถานที่โครงการที่ทําไปแลว

ถนนคอนกรีต การยายจะตองเขาประชุมสภาหรือเปลาครับ เร่ืองที่สอง ถนนที่
ชํารุดสรางเสร็จแลว ตรวจแลวที่มีประธานและมีกรรมการตรวจตาง ๆ ไมผาน มี
รอยราวประมาณสี่ถึงหาจุด  เขาจะแจงใหเขามาซอม ๆ วิธีไหนมันราวแบบคดๆ 
เอาเครื่องไปตัดตัดแบบไหน ผูรับเหมาจะซอมโดยวิธีไหน  การซอมผมอยากให
ฝายบริหาร หรอืวาที่เจาของงบประมาณที่ตรวจรับงานตรงนี้ เสียหายแลว
สามารถเบิกเงินได  และวิธีการการเบิก ๆ วิธีไหนผมจะเปนบรรทัดฐาน ในการ
ทําถนนในเขตเทศบาลตลอดไปในวันขางหนาอธิบายใหผมดวยครบั 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานปลัดเทศบาลคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ขออนุญาตประเด็นแรกกอนนะครับ  ยายไปลงตรงไหนครับ 
ปลัดเทศบาล  
นายสุรยินต  สุลาํนาจ  ผมเห็นตีแบบแลวตรงนาผูใหญพลบานวังเวียงและยายไปท่ีหลังนาคูพัฒนาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมถามวายายไปทําไมวันนั้นผมกับผูใหญพลติดตามเร่ืองนี้ใหผูบริหารชี้แจงในที่

ประชุมดวยครับ 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม  นาจะเปนโครงการแตละโครงการ  ไมไดยายครบัผมเชื่อรอยเปอรเซนต 
ปลัดเทศบาล มีทุกโครงการครับ และไมไดยาย ถายายผมกินยาตายพูดงาย ๆ ปาดคอผมเลย 

ตองขออนุมัติสภาอยูแลว ไมไดยายนะครับ  ผูรับจางอาจจะมีหลายแหงเลยยาย
ไปทําท่ีใหม ที่เกายังไมมาทําผมเขาใจวาอยางน้ัน  ความเขาใจของผมนะประเด็น
ที่ 2 เร่ืองการตรวจรับงานจาง ผมเปนประธานฯ  คือชวงหลังมานี้ผมยังไมไดเบิก
เงนิใหนะครับ  เพราะวาถนนไมเปนไปตามรปูแบบ ตามสัญญา  มันแตกราว
เยอะ อยางกรณีเสนเลียบคลองชลประทานหนาบานผูใหญหวิน  แตกประมาณ  
8  จุด ที่ผมกับรองปลัดฯ วารินทร ท่ีเราไปดูนะครับ  และเสนนานายปอน  ภูดี 
5-6 จุด  ผมยังไมตรวจอีกหลายจุดที่แตก  ผมตรวจรับไมไดครับ  ผมแจงใหผูรับ
จาง มาดําเนนิการแกไข  ซึ่งการแกไขนั้นผมตองใหวิศวกรผูรับรองแกไขโดยวิธี
ไหนถึงจะสามารถแกไขได  ผมจะใหเขาเสนอแนวทางมาใหวิศวกรเสนอ  ใน
เอกสารที่เขาเสนอตรวจรับงานจางที่รายงานตรวจการจางผมเสนอไปใหทาน
นายกฯ ทราบแลว โดยเจาของหางเขารับรองมาเอง วาตองปาดคอนกรีตลงไป
ประมาณ 4-5 เซนไมใหถึงเหล็ก หยอดดวยยางมะตอยเพ่ือกันนํ้าไมใหลงสู
พื้นดินถาน้ําลงสูพ้ืนดินจะทําใหอนาคตตอไปพื้นจะแตกราว นี้คือวิธีการแกไขเขา
นะครับอันนี้แตวาในสวนของการแตกราวที่ไมตรง อันนี้กรรมการยังไมลงดูเขา 
สงมาเม่ือวานนี้  ตามแบบ  ถาไมเปนไปตามแบบผมก็ยังไมเบิกให ผมก็ใหเขามา 

//แกอีกนี้คือ... 
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แกอีกนี้คือแนวทางเขาแกที่เขาเสนอมาใหเทศบาลตําบลนาคเูรา  โดยมีวิศวกร
รับรองในแบบหมายความวาตองใชวิธีแกแบบนี้นะครบั ในสวนที่มีรอยตอ ที่ยัง
ไมสุดถนนเสนขวางถนนผมก็สั่งใหเขาตามรูปแบบ ตองตัดใหสุดถนนตามที่ไดค
รวมกันพิจารณากับรองปลัดฯวารินทร และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของแลว  และดินถม
ไหลทาง เปนไปตามจํานวนคิวดินที่ในสัญญา ตองแกไข  ซึ่งผูรบัจาง ไดสงงาน
เมือวานนี้ จริงผมนัดคณะกรรมการไปตรวจวันนี้พอดีติดประชุมนาจะเปนภาค
บายนะครับและในสวนที่บางแหงผูรับจางที่เปนดินถมไหลทางนะครับเอาฟาง
เอาอะไรมายัดใสก็มี ผมก็ไดสั่งร้ือนะครับ ไมไดมาตรฐานถนนเราจะพัง  ผมให
เอากระสอบบรรจุทรายมาวาง  เสนนี้ก็เปนหวงนะครับผมยังไมไปตรวจ เสนที่
ลัดไปนา ผญ.ลาน เปนปญหาติดลําหวย  ก็เลยคุยในที่ประชุมวาอยางน้ี ตอไป
งานคอนกรีตใหเปนมาตรฐานเดยีวกันเราตองเรียกใหผูรับจางทราบกอน ตอไป  
1 กอนที่จะเทตองแจงใหคณะกรรมการตรวจรับงานจางไปดูกอนเทไดถึงจะเท
นะครับ ความหนา   ความบาง แตกอนน้ีไมนะครบั  ผมกําชบัตองแจงกอนแตก็
มีหางบางหางก็ยังไปเทอยู ดื้อแพงหรืออยางไร นะครับก็จะมีอยูผมบอกเจาของ
หางเขาแลว คุยไมรูเร่ืองหรืออยางไรตองใหคณะกรรมการไปดูกอน ความหนา 
ทรายไดไหม ความกวางไดไหมนะครับกอนที่จะเท คอย ๆ ปรับไป  แตทีนี้ใน
สวนของการโคงเดิมใชเหล็กเวลาโคงติดกันมันจะเปนเหลี่ยมดูไมสวย ผมเลยวา
ตอไปไมไดแลว ตอไปเอาไมอัดใสเพราะแบบใชไมทาํใหโคงสวยงามนะครับ  และ
ของบอแกวทราบวาคุยกับทานรองวารนิทร    ที่เขาไปเชามาเขาใชไมแบบหลอ 
มันจะโคงไดสวย ตอไปผมจะระบุในสัญญาแลวผมไมใชเหล็ก ที่ไหนมีท่ีโคงตอง
ใชแบบหลอไมอัดหลังงานเสร็จ 1 ตองรดน้ํายาครบั ถาใครไมรดก็ไมได  2. ตอง
ใชเครื่องตบครับเครื่องสั่นคอนกรีตดวย ถาไมใสผมก็ไมใหผานนะครบั  การสั่น
คอนกรีตขอดีอยางไรครับ คือปูนจะแนนใชปูนเยอะหนอย นะครับเคร่ืองส่ัน  3. 
คืองานเสร็จใชในสวนของเคร่ืองตัด  จอยใหเจาะลงไปประมาณ 3-5 เซน แลว
หยอดยางมะตอย ตามรูปแบบ 3-4 งานหลัง ๆ ตองดําเนินการเหมือนกันทุกคน
ครับ  ครับทานสุริยนตครับยังไมเบิกครับ  ผมไมกลาเบิกครับ ผมตองรับผิดชอบ
นะครับ  ขออนุญาตชี้แจง ขอบคุณครับ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานสุริยนตอีกรอบคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุรยินต  สุลาํนาจ  ขออีกประมาณ 4-5 เร่ืองครับทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทานครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมไปดูแลวดูมาแลวหลังโรงรียนบานนาคูพัฒนาฯ ความกวางไมไดครับเขาปลูก

ขาว 2 ฝง  ความกวางไมถึง  4 เมตร  ความกวางประมาณ 3 เมตร 20 ทาง
เสนนั้นทานจะแกปญหาอยางไร ขอใหทานไปพิจารณาเอง  ผมจะไมพูด และผม
เคยพูดใหกับสภาฯท่ีนี้ครับ ไหลทางที่ติดกับคลองชลประทานไมใสไหลทาง และ
ฝายบริหารฝายงบประมาณมีวิธีการอยางไร     สมมุติวาลงถนนติดคลองไมมี 
ไหลทางไปลงแตขางน้ี การเสียหาย เสียผลประโยชนของเทศบาล  เพื่อรักษา 
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โมปูนรถครบั เราใชของเขาหรือครับใหเปยกชื้น ผมวาไมใชนะครบั ทรายแฉะ
ตามมาตรฐานที่การทํางาน  แบบแปลน เราตองรดทรายใหมันชุมชื้นทรายแฉะ
เขาเขียนไว  เขาเอามาฉีดรถปูนเขาเทานั้นนะครบั เราไปเอาน้ําของเขามาฉีด 
เห็นไหมน้ําเขาติดมา 200 ลิตร  ทรายแหงปูนเปยก ปูนไปเทใสทราย ทรายจะ
ดูดจากปูนรอยราวเห็นไหมเวลาเขาทําคอนกรีตเอามีกระสอบปูนอุมน้ํา 7-12 
วัน อยาใหผูรบัเหมาหลอกนะครับ   ขอบคุณมากครับ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานปลัดคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ขอบคุณทานสุริยนตนะครับที่ใหความรู ก็มีสวนนะครับทําไมแตก  
ปลัดเทศบาล ทําไมแตกเยอะจังเลย ทั้ง ๆ ที่เราก็มาวิเคราะหคุยกับทานรองวารินทร กรรมการ

ก็มาคุยกันถนนเลียบคลองชลประทาน ม.10 หนาบาน ผญ.ถวิล พ้ืนก็ยังแข็งได
ทําไมแตกหรือน้ําไมพอหรือเปลานะครับ  ก็มีสวนอยูก็ตองแกไข   ถาไมแกไข 
ผมก็เบิกใหไมไดเชนเดียวกัน ตองเขาใจตรงนี้ ตองเขาใจหัวอกผูตรวจรับงาน 
จริง ๆไมอยากใหเปนนะครับ ผมไมอยากเปนรองวารินทรก็ไมอยากเปน ไมอยาก
เปนสักคนหรอกครับเรื่องตรวจรบังานหนักนะครับ  รบัภาระทุกสิ่งทุกอยาง  แต
ถาเราไมทําก็ไมได  ผมเขาใจนอง ๆ เขา เห็นไหมชวงหลังผมก็รับเปนประธานให 
เพราะผมเขาใจวานองรับผิดชอบคนเดียว ก็เห็นใจนะครับ ตองรวมกันมา
รับผิดชอบตองเขาใจผูตรวจรับงาน  แตทานสุริยนตไปบอยนะครับ ก็ดีนะครบั 
จริง ๆ อยากใหมีคุณภาพครับ แตในสวนที่ไปนาคูพัฒนาผมไปสั่งรื้อแลว มอบให
รองวารินทร ชี้แจง  

นายวารินทร  ทาวสบาย  ก็ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล   ในฐานะกรรมการตรวจรับงานจางคน 
รองปลัดเทศบาล  หนึ่งนะครบั ก็ขอนําเรียนทานประธานฯและสมาชิสภาฯที่ไดสอบถามใน

ประเด็นนี้ ผมขอนําเรียน ตรงถนนสายหลังโรงเรียนบานนาคูพัฒนาฯ ทานสมชิก
สภาฯ สุริยนต คงจะออกไปตรวจกอนผมจะออกดู เมื่อวันจันทรที่ไปดูผมก็ไดให
เขาใชไมอัดตอกขางถนนกันไมใหดินหลนตกไปยังที่นา เพราะเขาปลูกขาวนาปรงั
ทั้ง 2 ฝง ตองใชไมอัดก้ันและปรับเกลี่ยนะครบั   ผมตองไปวัดดวยตนเองนะ
ครับ  ใหมีพ้ืนที่จะวางแบบไดอยางนอย 4 เมตร 30 เซน  กอนท่ีเทผมก็ไดใช
ชางควบคุมงานไปวัดก่ึงกลางของเลนถนน และไดกําชับผูควบคุมงานและ
ผูรับเหมาอีกดวยนะครับวากอนที่จะเทขอใหเอาน้ํามาพรมใหชุมนะครับ วันนั้น
เขาไมไดเทนะครับ อีก 2 วันเขายังไมไดเทนะครับเพราะไมมีน้ํา พอดีชางมา
รายงานบอกวาเขาพรมน้ําใหชุมแลวจึงใหเทได  อีกประเด็นหนึ่งไหลถนนซึ่งการ
คิดคํานวณควิดินชางประมาณการไว 20 คิว  แตกรรมการตรวจการจางผู
ควบคุมงาน จะตองไปบริหารจัดการให พ้ืนที่ลงไดจํานวนลง จํานวนคิวดินตอง
ไมนอยกวาใน บีโอควิ ปริมาณงานที่ระบุอยูแลว ครบั  อีกเสนหนึ่งผมก็ไปดูที่ขาง 
อุมาพรรีสอรทพื้นท่ี ม.2 ทางไปบานากระเดา ก็ไดไปออกไปดูการตั้งแบบ ก็ได 
กําชับผูควบคุมงาน ใหปฏิบัติอยางเครงครัด แนะนําพรมน้ําใหชุมกอนเท แนะนํา 
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ใหผูรับจางใชถังบรรทุกน้ํามาฉีดพรมใหชุมกอนเทก็ไดกําชับผูควบคุมงาน ก็นํา
เรียนชี้แจงนะครับ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานปลัดคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งเร่ืองดินถมไหลตามที่รองวารินทรไดชี้แจงไปแลวนั้น   
ปลัดเทศบาล ดินถมไหลบางแหงลงไมไดบางแหงลงได แตจํานวนควิดินตองครบตาม บีโอคิว

รองวารินทร นําเรียนนะครับ แตละโครงการจะไมเทากันอยูแลว ดินถมไหลทาง
ไมใชลูกรังนะครบั เปนดนิถมไหลทาง ผมก็สั่งใหเพ่ิมดินถมหลายแหงก็ใหเพิ่ม   
ในสวนของการรับจาง การลงมือผูรับจางนาจะระมัดระวังมากขึ้นเยอะอยูแลว  
เพราะผมไมตรวจอยูแลวถาแตก อยางไรก็ไมตรวจ  ถาตรวจผมก็ใหแกกอน
จายเงิน    ก็เปนหนาที่ของผูรับจางปะพรมมากหรอืนอยน้ํา ทําอยางไรก็แลวแต
อยาใหเห็นรอยแตกกอนตรวจไมตรวจอยูแลว ถาเห็นกอนตรวจไมตรวจอยูแลว  
มาตรฐานการตรวจเราก็จะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ  ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง นะครับ 
ผูรับจางตองระมัดระวังมากยิ่งขึ้นถาผูรับจางเสี่ยงจะซอมกอนเบิกก็ไมตองลงนํ้า
ก็ไดแลวแตเขา นะครบัถาแตกมาคุณผูรับจางก็รบัผิดชอบเหมือนเดมินะครับ  
ผูรับจางตองระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  เชิญทานรองวารินทรคะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวารินทร  ทาวสบาย  ขออธิบายแนวทางแกไขรอยราวเพ่ิมเติมอีกนิดนะครบั  ก็ไดหารือกับวิศวกร 
รองปลัดเทศบาล ผูรูตาง ๆ  กรณีถนนคอนกรีตมีรอยราวสาเหตุของการเกิดรอยราวเพราะอะไร

กอนท่ีจะแกไขตองศึกษาหาสาเหตุวาเกิดข้ึนอยางไร  กรณีถนนเกิดมีรอยราวใน
พื้นแนนไมทรดุ แกไขโดยการกรีตและยาแนว ตามหลักวิชาชาง  ถาอีกกรณีหนึ่ง
การอัดพ้ืนไมแนนไมถูกตามหลักวิศวกรรมทําใหถนนแตก หัก ทรุด  รับน้ําหนัก
ไมได อันนี้ตองร้ือครบั  ออกทั้งแผง ทุกระยะ 10 เมตร  ตัดจอยสรางใหมเทใหม
หมดเลย ตัดท้ิงยกท้ิงหมดออกทั้งแผงเลย กรณีรับน้ําหนักไมได  ไมใชวาถนน
ทรุดแลวไปกรีดแลวยาแนวก็ไมไดนะครับ  ตองดูปญหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนดวยนะ
ครับ ขอนําเรียนเพ่ิมเติมตรงนี้ครับ 

นายสุรยินต  สุลาํนาจ  ที่เราทําถนนกองชางไดออกไปสํารวจทุกเสนที่เราจะทําหรือเปลา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กวางยาวเทาไหร ใหผูรบัเหมาไปทํา  ไปมาผูรับจางชีเรยีส เราตองใหกองชางไป

สํารวจกอนวากวาง ยาวเทาไหร แลวคอยใหเขาไปทํา  เร่ืองท่ี 2  เร่ืองสงหนังสอื
การประชุมสภา เอกสารใสในซองสีน้ําตาลผมไปงานกาชาดกาฬสินธุ 3 วัน พึ่ง
กลับมาเห็นมา เปดเอกสารเมื่อเชา ผมเตรียมเอกสารไมทันเพราะเอกสารอยูขาง
ในซองสีน้ําตาลหมดทุกอยาง ขอแจงเจาหนาที่สงหนังสือดวยครับ 

 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอบคุณมากคะ  ขออนุญาตสภาฯ นิดหนึ่งนะคะ พอดีขอฝากคณะผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล           และทานปลัด (1) เรื่องเก่ียวกับเร่ืองการเปด – ปดน้ํา หรือการซอมน้ํา ชวยแจง 
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และประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบดวย บางที่นํ้าไมไหลเกิดจากสาเหตุมา
จากอะไร เพราะวาเราไมไดประชาสัมพันธใหชาวบานรับรู   ไดรบัโทรศัพทบอย
มากเร่ืองน้ําไมไหล  และซอมตรงจุดไหน เราไมไดประชาสัมพันธใหชาวบาน
ไดรับทราบดวย  ขอฝาก  (2) เร่ืองรางระบายน้ําที่ชํารุดในเขตเทศบาล  เราคุย
กันไวแลวตั้งแตปที่แลวที่วาจะซอม ก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิม      ทั้งทางตลาด
และทางเขาบานลุงอําพร  และอีกหลาย ๆ เสน  ที่รางระบายน้ําแตก ก็ขอฝาก
ดวยนะคะงบประมาณปนี้นะคะ   (3) อีกเรื่องหนึ่งไฟฟาหนาวัดใตเมื่อคืนนี้
ไฟดับ ขอฝากไวดวย ชวยซอมใหดวยขอบคณุมากคะ มีทานอ่ืนอีกไหม  เชิญ
ทานปลัดคะ 

นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ขออนุญาตทานสุริยนต  ไมไดกลั่นแกลงเปนกันทุกคนนะครับที่ปดซองกันทุกคน 
ปลัดเทศบาล ก็ขออภัยทานดวย  ผมรับผิดชอบนะครบัตองขออภัยทานดวย ลองถามทาน

สมาชิกดูเปนกันทุกคนนะครบั ถือวาไมไดกลั่นแกลงนะครับ  จะปรับปรุงแกไขให 
นางทักษิณ  แจมพงศ  ขอชี้แจงอีกครั้งคือบางคร้ังเอกสารการประชุมสภาจะเปนความลับนะคะ 
ประธานสภาเทศบาล ไมอยากใหทานอ่ืนรู  ก็คืออันนี้ เพราะวาเวลาประชุมสามัญแตละครั้งจะแจงให

ทานทราบวาในหวงระยะการประชุม   จะมีการประชุมก่ีวันก็ฝากที่ทางบานหรือ
คนที่อยูรอบ ๆ วาถามีเอกสารดวนหรือสําคญัปดซองสีน้ําตาลก็แจงใหรับทราบ
กันทุกทานนะคะ  เชิญทานปลัดคะ 

นายประดิษฐ  ศรีประไหม  ขออนุญาตจะปรับปรุงนะทานสุริยนต ไมไดกลั่นแกลงนะครับตองขออภัยดวย 
ปลัดเทศบาล สรุปแลวไมไดกลั่นแกลงนะครับ  ในสวนอื่นมีอีกไหม ทานที่จะปรับปรุงแกไข

เร่ืองงานเร่ืองอะไร  เพราะทานออกไปบอยกวาผมเยอะ  ขอบคณุครบั 
นางทักษิณ  แจมพงศ  มีทานใดอีกไหมคะ  ถาไมมี ก็ขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี  1 
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉันขอปดการประชุมคะ 

 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

(ลงชื่อ)     วารินทร  ทาวสบาย        ผูจดรายงานการประชุม 
         (นายวารินทร  ทาวสบาย) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลนาคู 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ) นรินทร สุรยิโคตร   กรรมการ (ลงชื่อ) แจมจันทร ละอองศรี กรรมการ (ลงชื่อ) เจน ทาวสบาย  กรรมการ 
       (นายนรนิทร  สุริยโคตร)       (นางแจมจันทร  ละอองศรี)       (นายเจน  ทาวสบาย) 

 
สภาเทศบาลตําบลนาคูไดมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 

ประจําป 2563 วันที่ 28  เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3 คร้ังท่ี   1 
ประจําป    2563   เมื่อวันท่ี  13  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
     ทราบ 

(ลงชื่อ)    ทักษิณ  แจมพงศ  ประธานสภาเทศบาลตําบลนาคู 
          (นางทักษิณ  แจมพงศ) 


