
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

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

10. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธา 
12. นายธวัชชัย เหลือผล ผู้ช่วยช่างโยธา 
13. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 คน ครบเป็นองค์ประชุม 

//2..และเชิญนางทักษิณ… 
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และเชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-การประชุมวันนี้เป็นการ ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลต าบล 
นาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 นะคะ ปกติแล้วเราจะประชุม
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม แต่เนื่องจาก การแปรญัตติของเราไม่เสร็จก็เลยขอ
อนุญาตทางอ าเภอ ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่   วันที่ 31 
สิงหาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เชิญทางเลขาฯ เลยคะ 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เลขานุการสภาฯ เมื่อวันที่  13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลนาคู  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม จ านวน  11 ท่าน  ผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 12 ท่าน   มีรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาน าเสนอ
ทั้งหมดท้ังสิ้น  19 หน้า  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีหรืออ่านเจอภายหลังการประชุมก็ 
ประธานสภาเทศบาล สามารถแจ้งเลขานุการสภาฯ แก้ไขได้นะคะ ถ้าไม่มีผู้เสนอแก้ไขตอนนี้ 

ก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563 วันที่ 13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2563 วันที่ 13 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอเข้าระเบียบวาระต่อไปนะคะ ระเบียบวาระท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาล  กระทู้ถามนะคะ  ก่อนที่ผู้เสนอกระทู้ถามจะถามค าถามขอให้ 

ทางเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบเกี่ยวกับกระทู้ถาม เชิญทางเลขาสภาฯค่ะ  
//3..เรียนท่านประธานสภาฯ… 
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นายวารินทร์  ท้าวสบาย    เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ              เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะกระทู้ถามในการประชุมครั้งนี้ซ่ึงเป็นกระทู้ถาม 
                                  ทั่วไป  โดย ท่านอาจารย์นรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลได้มีข้อซักถาม 
                                  ผู้บริหาร  กระผมขอน าเรียนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 

   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554    
   ข้อ 89 กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่ 
   เพียงผู้เดียว การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

                                  ข้อ 90 กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
           (1) ข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 

  (2) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก  
  (3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
  (4) เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นค าถามซ้ ากับผู้กระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
  (5) เพ่ือให้ออกความเห็น 
  (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
  (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
  (8) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 
 ข้อ  97 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่น
กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 
ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว  ผู้ตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามได้
อีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต  วรรคสอง การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะ
ชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย 
วรรคสาม  ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเม่ือเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่
ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้
ถาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ 95  
ข้อ 100 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้
ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต  กระผมขอน าเรียน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องพอสังเขปดังนี้ครับ  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้
ด าเนินการครับขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปโดยท่านอาจารย์นรินทร์นะคะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1  
ประธานสภาเทศบาล  มีกระทู้ถามทั้งหมดแจ้งมา 3 ข้อนะคะ ขอเชิญอาจารย์  

กระทู้ถามเป็นข้อๆ เลยค่ะเชิญค่ะ  
//-4-เรียนท่านประธานสภาฯ... 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู ท่านนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1       ต าบลนาคูและผู้เข้าร่วมประชุมสภาครั้งนี้ที่เคารพนับถือทุกท่านครับ ผม
    นายนรินทร์ สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู เขต 1  ได้ยื่นกระทู้
    ถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปหาท่านนายกฯ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

ที่เคารพทุกท่านนะครับ 
เรื่องท่ี 1 เรื่องการควบคุมการก่อสร้างของเทศบาลต าบลนาคู   เรื่องนี้เรา
พูดกันบ่อยซ้ าซาก ก็ขอเรียนให้ท่านที่เกี่ยวข้องได้เปิดใจรับฟังปัญหา
เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่นเร็วๆ นี้แหละครับมีการ
ก่อสร้างวางท่อขนาดใหญ่ที่สุดที่เทศบาลต าบลนาคูได้ท ามางบประมาณเจ็ด
แสนกว่าบาทหรือเจ็ดแสนนี่แหละผมจ าไม่ได้นะครับ  บริเวณหมู่ท่ี 11 
ปรากฏว่าผู้ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดูแลควบคุมการ
ก่อสร้างนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของเทศบาลได้ก าหนดไว้ ซึ่งเรา
ได้พูดกันว่าวันหยุดราชการไม่มาท างาน ไม่ท าการนะครับ ไม่ให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างมาลงงาน ไม่มาท างาน หากมาท างานต้องมีผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะช่างซึ่งกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบต้องมาดูแล วันนั้นเป็นวัน
เสาร์ที ่8 สิงหาคม ถ้าผมจ าไม่ผิดนะ ผมได้เรียนไปหาท่านปลัดเทศบาล
ต าบลนาค ู ระหว่างผู้รับจ้างท างานเกิดท่อเมนประปา เป็นท่อเมนใหญ่แตก 
ก็ท าอะไรไม่ได้ เขาไม่มีความช านาญนะครับ พ่ีน้องเราต้องเดือดร้อน นี่ 
ข้อที่ 1 ครับ ฝากประธานฯ ไปหาท่านนายกฯ ด้วย และการก่อสร้างไม่
ทราบว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับ ข้างๆทีเ่ป็นรางระบายน้ าเก่าได้พังทลายลง
มา   และบริเวณท่ีเขาท ามันไม่เรียบร้อยครับไม่เกลี่ยไม่ท าอะไรเลย ผม
ถ่ายรูปไว้หมดแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาดูหรอกให้ท่านดูเอง ผมเรียน
ถามว่างานนี้ไม่ทราบว่าท่านตรวจรับหรือยังจ่ายเงินเขาหรือยัง  เดี๋ยวนี้กย็ัง
ไม่เรียบร้อยผ่านมาก็ยังเห็นอยู่ครับ ขอฝากท่านประธานฯ ไปหาท่านนายก
ฯ นะครับดูแลให้ด้วย  แล้วก็พอลงแอสฟัลต์ทับคอนกรีต ท าไปแล้วมันไม่ได้
ครับ ไม่รู้เป็นไรจะเป็นเหมือนโคลนที่มันแห้งแล้วเวลาเขาเหยียบลงไปมันก็
ย่นขึ้นมาแล้วท่านก็เอาคอนกรีตไปเททับอีก พอไปรื้อท าใหม่มันเป็นการเท
คอนกรีต 2 ครั้ง เนื้อคอนกรีตจะไม่ประสานกันมันจะร่อน ผมอ่านใน
หนังสือนะครับ  ไม่ทราบว่าเป็นไปตาม ปร.4  ปร.5 ไหม  แล้วน้ าที่ท่านวาง
ท่อ Ø 100 เซนติเมตร ส่งน้ าไปยังรางระบายน้ าที่มีอยู่แล้วในซอยหน้าบ้าน
ลุงอัมพร สมศิริ มันกั้นทางน้ าแล้วน้ าจะไหลได้ไหม น่าจะมีปัญหาหรือไม่
ต่อไป   ผมกลัวว่ามันจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้  อยากเรียนให้ท่านประธานฯ ผ่าน 
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ไปหาท่านนายกฯ ด้วยว่าให้ช่วยอนุเคราะห์ พิจารณาสงเคราะห์ พ่ีน้องที่อยู่ 
ในบริเวณนั้นเดือดร้อน แล้วอีกอย่างการก่อสร้างต่างๆ  อย่างเช่นรางที่
ตลาดสดรั่วมีการซ่อมแล้วซ่อมอีก ไม่ทราบว่าท่านกองช่างหรืออะไรผู้ที่
รับผิดชอบไปดูแลไหมเวลาที่เขาท างาน มีความถาวร ท าดีไหม ท าแล้วท า
อีกรั่วแล้วรั่วอีก ก็ฝากด้วยครับท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังนายกฯ อย่าให้
ท าแบบว่ามันเสียงบประมาณครับเหมือนต าน้ าพริกละลายแม่น้ านั่นแหละ 
ซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่เสร็จซักทีอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเป็นข้อๆเลยนะคะ เชิญทางคณะผู้บริหารตอบกระทู้ถามข้อที่หนึ่ง
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกฯ เลยนะคะ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู ท่านรองประธานฯ 
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เลขาสภาฯ ปลัดเทศบาล เลขาฯ ที่ปรึกษานายกฯ 

ผอ.ทุกกองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้วันหนึ่งท่านอาจารย์นรินทร์โทรมาหาผม
 ว่ามันไม่เรียบร้อย ผมก็ได้แจ้งให้ทางช่างโกนและได้คุยกับทางปลัดฯ 
 ประธานตรวจรับงาน ช่างโกนให้ความเห็นอันที่ว่ามันจะไม่ไหลไม่มีปัญหาว่า
 อย่างงั้น เดี๋ยวจะขุดลอกแกบอกอย่างนี้นะครับ ส่วนที่ว่ามันไม่เรียบร้อยไม่ 

สวยงามผมก็บอกคุยกับปลัดฯ ให้ไปดูอยู่ตลอดนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรเห็น
 ว่ามีหลุมหนึ่งเพราะนั้นแล้วทางท่านปลัดฯ ชี้แจงและกองช่างด้วยนะครับ  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วม
ปลัดเทศบาล         ประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง
    โครงการและวางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 11  เป็นโครงการที่ทางสภาฯ ได้
    อนุมัติให้ด าเนินการ ผมใคร่ขออนุญาตน าเรียนความเป็นมาของโครงการ 
    สืบเนื่องมาจากว่าโดยปกติบริเวณนี้น้ าท่วมเวลาฝนตกมาเพราะเป็นที่รับน้ า
    จากหลายหมู่บ้านจาก หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 11 การด าเนินการครั้งแรกนั้น
    งบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทไม่มีคนยื่นเสนอราคาคือราคามันต่ า ตาม 
    ระเบียบแล้วเมื่อไม่มีคนเสนอราคามาครั้งที่ 2 เราก็ให้ผู้รับจ้างเสนอมาราคา
    เดิมแล้วท าการคัดเลือกได้ผู้รับจ้างคือ ร้าน ป.ปณชัยฯ ซึ่งการด าเนินการ 

ในช่วงฤดูฝน  ในส่วนของการควบคุมงานนั้นผมขออนุญาตน าเรียนทุกท่าน
 ด้วยความเคารพว่า ที่ประชุมสภาฯ เคยคุยให้หยุดวันเสาร์-อาทิตย ์หาก
 ท างานในวันหยุดจะต้องมีช่างควบคุมงานก็ท าได้อย่างที่ท่านอาจารย์นรินทร์ 
 ได้น าเรียน เมื่อวันที่ 8 นะครับ ท่านอาจารย์นรินทร์โทรหาผมในเรื่องนี้
 ท าไมท างานไม่มีช่าง ผมก็โทรหาช่างเพราะได้คุยกับช่างไว้แล้วต้องควบคุม 

//-6-งานเวลาเขาท างาน.... 
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งานเวลาเขาท างานโดยให้ผู้รับจ้างประสานกับช่างมาควบคุมงานในวันหยุดถึงเวลา
ต้องไปความคุมเพราะเบิกได้อยู่แล้วตามระเบียบราชการ แต่ทีนี้บังเอิญว่าในส่วนนั้น
ผมก็ไม่มั่นใจว่าช่างได้ดูตลอดหรือไม่ ถ้าเฝ้าดูตลอดเวลาคงจะเป็นไปได้ยากเพราะ
อาจจะวับไปวับมาอาจจะไปดูหลายโครงการอย่างนี้เป็นต้น ผมก็โทรบอก ช่างก็ตอบ
ผมว่าไปดูให้เดี๋ยวนี้และซักพักช่างก็บอกผมว่าพ่ึงออกมาจากหน้างานมาเดี๋ยวนี้  ผมก็
ไม่รู้นะว่าช่างไปดูกลับมาแล้วก่อนผมโทรไปนะครับ  โครงการนี้ตอนแรกเขาฝังท่อลง
ลึกผมก็สั่งรื้อกลัวน้ าไม่ไหล ได้แก้ไขระดับท่อใหม่ให้น้ าไหลได้จากปากท่อ Ø 100 
เซนติเมตร กับปากท่อ Ø 80 เซนติเมตร มันต่างกันอยู่แล้ว  ช่วงแรกน้ าจะขังบ้าง
แต่โดยธรรมชาติเวลาน้ าไหลจะพัดเอาหินทรายลงมาเรื่อยๆ ก็จะเอียงอัตโนมัติอยู่
แล้วตามระบบน้ าไหลเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว  เขาแก้ไขงานวางท่อ ตามท่ีผมบอกแล้ว  
พอไปดูบ่อพักเป็นตัวตรงผมก็ให้เขาแก้ไขให้ท าบ่อพักใหม่เป็นรูปตัว L ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ผมก็สั่งให้รื้อแล้วท าใหม่ปัญหาในส่วนของแอสฟัลต์เททับ จริงๆ  
ในแบบ ถนน คสล.ขนาดความหนา 15 ซม. เททับด้วยแอสฟัลต์ 5 ซม. ตอนเขาส่ง
มอบงานครั้งแรกไม่ผ่านนะครับเวลาลงแอสฟัลต์นั้นต้องแดดจัด บังเอิญตอนที่ลง
แอสฟัลต์ครั้งแรกฝนตก ตอนเช้ามาไปดูมันจะเละต้องสั่งรื้อให้ท าใหม่  ที่อาจารย์
สอบถามคงจะเป็นรางเดิมขนาด 50 ซม.ถ้าจ าไม่ผิด ลึกประมาณ 50 ซม.   
นี่แหละ ตอนนี้ยังเหลือประมาณ 50-70 เมตร ตอนนี้มีการเชื่อมท่อเข้ากับบ่อพัก 
ซึ่งคาดว่าน้ าจะไหลได้แต่ถ้าน้ าไม่ไหลในอนาคตจะตัดออก ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ 
ผมจะแจ้งให้ผู้รับจ้างไปด าเนินการเก็บกวดอยู่แล้วหลังจากก่อสร้างเสร็จก็จะมีหลุม
อีกจุดหนึ่งตรงทางไปที่ว่าการอ าเภอนาค ูผมกใ็ห้แก้ไขในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว              
โดยการเทคอนกรีตอัดทับลงไปก่อนและเททับด้วยแอสฟัลต์ติกเรียบร้อยแล้ว            
ในส่วนของช่างควบคุมงานก็จะได้ชี้แจงต่อไปครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯ นะครับท่านนายกฯ สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมที่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เคารพทุกท่านครับ ที่ผมเรียนในที่ประชุมผ่านท่านประธานฯไปหาท่าน 
    นายกฯ แล้วท่านนายกฯ ก็มีอ านาจสั่งการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พนักงานทุก
    ท่านนะครับ คือเรื่องการควบคุมการก่อสร้างค าว่าควบคุมการก่อสร้าง 

ในความหมายคือท่านต้องอยู่ในงานตลอดจนกว่าคนงานเขาจะเลิกงาน 
ใช่ไหม ผมอยากจะเข้าใจค านี้ แล้วท่านไปดูไหมครับเวลาเขาท างาน  ผมไม่

 เห็นท่านซักทีไม่เห็นเลยหรือโฉบไปโฉบมาไม่รู้เขาจะท าอะไรก็ช่างเขา    
 ผมก็เรียนท่านว่าเขาท าตามแบบไหมท่านดูอยู่หน้างานไหมแค่นั้นเองครับ 

ขอบคุณมากครับ 
//-7-เชิญท่านายกฯค่ะ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ตามท่ีปลัดฯสั่งรื้อวันนั้นนายโทนผู้ดูแลงานให้ผู้รับเหมาร้องไห้ 
นายกเทศมนตรี   ไปหาผมอยู่บ้านเพราะปลัดฯไปสั่งให้รื้อผมก็บอกว่าเอา 

ถ้าท าถูกตามแบบมันก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ถูกตามแบบเขาก็ไม่เอาหรอก 
เพราะเขาเป็นกรรมการตรวจรับนายไก่ไดว้ิ่งไปเอานายโทน 
วันนั้นเขาไม่ออกจากบ้านผมไปร้องไห้อยู่นั่นนายไก่ก็เลย 
เข้าไปเอากลับนะครับ เพราะปลัดฯไม่เอา ปลัดฯสั่งรื้อนะครับอันนี้มัน 
คือเรื่องจริงนะครับ  ต่อไปมอบกองช่างชี้แจงครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญด้านกองช่างค่ะ ผู้ควบคุมงาน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุกิจ ศรีนิล   ส าหรับการวางท่อระบายน้ าทางผู้รับจ้างก็ท าไปตามแบบทุกอย่างแต่ 
ช่างโยธาปฏิบัติงานช่าง  ท าตามแบบตรงเกินไปครับ ในหน้างานต้องปรับตามสภาพพ้ืนที่ แต่ก็ 

  ถูกต้องตามแบบอยู่ครับ  ส าหรับไปควบคุมงานบางที่ก็ไม่ได้อยู่จนจบนะ
  ครับเพราะผมก็ได้บอกกับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างแล้วนะครับว่าให้ท า
  แบบนี้ๆ เขาก็เข้าใจนะครับ เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์เยอะถ้ามีปัญหา
  เขาจะโทรบอกครับ  ผมก็พยายามไปหน้างานอยู่นะครับถ้าไม่มีธุระจ าเป็น
  เรื่องเอกสาร หลายๆอย่างที่ส านักงาน แต่ก็ต้องมีโฉบไปโฉบมาอยู่บางครั้ง
  ครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะเหลืออีกประเด็นหนึ่งอยู่ที่ตลาดกลางใช่ไหมคะ จะมีสองงาน หมู่ที่ 11  
ประธานสภาเทศบาล  ก็ตอบกระทู้ไปแล้ว 1 ข้อ เหลืออยู่ที่ที่ตลาดอีก 1 ข้อค่ะ เชิญท่านปลัดฯค่ะ  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นเรื่องของตลาดผมมอบให้ทางกองช่างประมาณการแล้วนะครับ  
ปลัดเทศบาล   อย่างแรก คือเรื่องของรางระบายน้ าข้างวัดซึ่งเดิมน้ าไม่  
    ไหลสกปรกมาก ผมเลยให้ช่างไปท าเหล็กขาแบบตัว U ไม่ใส่ฝาปิด 
    โดยการเทปูนแบบว่าให้น้ าไหลได้ง่าย ขัดมันน้ าน่าจะไหลดี    

ส่วนที่ 2  รางระบายน้ า มอบให้กองช่างไปประมาณการเรียบร้อยแล้ว 
จะเปลี่ยนทั้งหมดที่มันช ารุด รวมถึงอาคารพาณิชย์ของเราด้วย 
และส่วนที่ 3 หลังคารั่ว ให้กองช่างส ารวจมาเรียบร้อยแล้ว และจะมีการ

 แก้ไขรางน้ าด้านบนหลังคาตลาดสด  จะรื้อใหม่ทั้งหมดเพราะขอเดิมช ารุด
 เวลาฝนตกมันจะรั่ว ทั้งหมดให้ค านวณแล้ว ขนาดความกว้าง 40 ซม.  

//-8-ยก สูง 30 ซม… 
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ยกสูง 30 ซม. ก็น่าจะรับน้ าได้ดีโดยใช้แผ่นเมตทัลชีสหนาที่สุด   
ขอบคุณคับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะก็เชิญท่านอาจารย์กระทู้ที่ 2 เลยนะคะ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายนรินทร์  สุริยโคตร  กระทู้ทีส่องนะครับ เกี่ยวกับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตเทศบาลนาคู  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทั้งๆท่ีค าว่าเทศบาลความหมายมันก็บอกแล้วว่าท่านต้องดูแลบริเวณ 

หรือเก่ียวกับความเรียบร้อยความสะอาด ความเป็นระเบียบที่อยู่ในเขต
เทศบาลที่ท่านรับผิดชอบ  ผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ผมเข้ามาร่วมงานกับพวก
ท่านรู้สึกว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้หย่อนยาน ไม่มองเห็นความส าคัญ
เรื่องนี้โดยเฉพาะหน้าฝนตรงถนนหนทางที่อยู่ในเขตเทศบาลนาคูนะครับมัน
ต้องมหีญ้า มีอะไรบ้างนะครับ หรือส านักงานเทศบาลก็เช่นกันท่านไม่
มองเห็นเลยตรงนี้ครับ มันไม่เรียบร้อยเลยครับอยากใคร่ขอความกรุณาผ่าน
ท่านประธานฯ ไปหาท่านนายกฯ ให้ดูแลเรื่องนี้เป็นส าคัญ มันมีผลต่อ
หลายๆด้านนะครับ หนึ่งสุขภาพร่างกายของพ่ีน้องที่อยู่ในเขตเทศบาลนาคู 
เดี๋ยวก็มียุงชุม เดี๋ยวก็ไข้เลือดออกอะไรหลายๆอย่าง ความสวยงามความ
เรียบร้อย คนมาจากต่างถิ่นเข้ามาเห็นเทศบาลเรียบร้อยจังอยากให้เขาว่า
อย่างนั้น ผมก็คนหนึ่งที่มีส่วนร่วมอยู่ตรงนี้ถึงได้น าข้อปัญหาฝากท่านให้ท่าน
ได้แก้ไขปรับปรุง ก็ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้จะเห็นด้วย
หรือไม ่มันเป็นอ านาจของท่านที่ท่านจะเป็นคนปฏิบัติ ผมเอาแค่ปัญหามา
ฝากท่านมาเรียนท่านรับทราบ  เรื่องเก่ียวกับเกี่ยวกับรางระบายน้ ากับการ
บ าบัดน้ าเสียก็ไปดูไม่บ าบัดเลยครับ  ฝากท่านประธานฯ ไปหาท่านนายกฯ 
ช่วยแก้ไขสงเคราะห์ปันสุขให้แก่พ่ีน้องในเขตเทศบาลเราหน่อยเถอะครับ 
ท่านจะไปทิ้งเอาไว้ตรงไหนน้ าเสียที่เห็นอยู่แล้วตลาดบ้านเรา ท่านจะเอาไป
ตรงหนองน้ าไหน เอาลงห้วยยางห้วยยางก็เน่า เอาลงห้วยมะโนห้วยมะโนก็
เน่า เอาลงฮ่องแซงฮ่องแซงก็เน่าครับ  เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วทีเ่ทศบาล
เราน่าจะปรับปรุงแก้ไขได้ อันนี้ก็ฝากด้วยครับท่านประธานฯ ไปหาท่าน
นายกฯ ฝ่ายบริหารทุกท่านนะครับ พวกกระผมท าไม่ได้ครับ ก็ต้องเอา
ปัญหามาฝากมาบอกให้ท่านได้รับทราบ ผมก็ขอเรียนให้ฝ่ายบริหารได้
รับทราบไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯตอบกระทู้ข้อที่ 2 ค่ะเชิญค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรื่องดูแลภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมนั้น เราก็มีกองสาธารณสุขฯ เขาก็ท าอยู่ 
นายกเทศมนตรี                                                                                     //-9-กองทุน สปสช.... 
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   กองทุน สปสช. เคยตั้งงบไว้แต่ปีนี้น่าจะโอนไปป้องกันโควิด-19  ก็ผมไปทุก 
   ถนนดูสวยงามอยู่นะมันมีเส้นไหนที่จะให้ตัดหญ้า  เทศบาลก็มีแต่ปูนหญ้า 
   อยู่ไหนมี เขาก็ตัดอยู่เป็นประจ าอยู่แล้วครับบางครั้งจนหนวกหู     

ส่วนเรื่องบ าบัดน้ าเสียเป็นเรื่องยากนะครับ เรื่องงบประมาณ เห็นอาจารย์ 
ที่มาวันนั้นว่าไมคุ้มค่าไฟแพงเดือนละเป็นล้านแต่ถ้าท าใหญ่นะ ของเราก็ไม่เห็นมัน
เสียอะไรมากมาย น้ าธรรมดา น้ าฝน น้ าใช้ธรรมดา อยู่ตลาดก็เอาลงฝั่งโรงเรียนนะ
ครับ วางท่อมาฝั่งโรงเรียนก็น่าจะไหลไปห้วยยางมีอย่างเดียวก็ให้มันไหลเท่านั้นถ้า
มันไม่ไหลมันจะมันจะยุ่ง เห็นว่าที่วางท่อหมู่ 11 ก็แก้ปัญหาได้แล้วล่ะเมื่อก่อนท่วม
แถวบ้านแพทย์หงบบ้านลุงเถียร เดี๋ยวนี้เป็นไงท่านประธานฯ ท่านประธานฯ ว่ายังไง 
ถามเขา  เขาก็ว่าแก้ปัญหาได้อยู่ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตนะคะ ช่วงที่ฝนตกหนักๆอาจจะท่วมอยู่แต่พอฝนซา ก็สามารถ 
ประธานสภาเทศบาล  ระบายได้อยู่ ดีกว่าเดิมนิดนึงอยู่ค่ะ  

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ครับ พูดตรงๆหน้าบ้านผมก็ท่วม  แต่พอฝนหยุดมันก็ลงนะครับมันไม่ได้ค้าง 
นายกเทศมนตรี   อยู่นานก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้   ก็ขอให้กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง
    เรื่องสิ่งแวดล้อม  

นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ในส่วนของกองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ในส่วนเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
   บังเอิญว่าการประชุมครั้งก่อนอาจารย์ก็ถามครับแต่ผมลืมน าเสนอ  ทุกปีนะ 
   ครับทางทางกองจะท าค าสั่งให้พนักงานกองสาธารณสุขฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกวัน 

ใน 1 สัปดาห์นะครับตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาคูท่ี 803/ 2562 นะครับอันนี้เป็น 
ค าสั่งของปีนี้ปี 2563 นะครับแต่ออกค าสั่ง เมือ่เดือนตุลาคม 2562 นะครับก็เลย 
เป็นปี 2562 นะครับ ซึ่งเราได้มอบหมายเขตรับผิดชอบให้พนักงานเก็บขยะใน 
รถแต่ละคันนะครับรับผิดชอบพ้ืนที่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตัดหญ้าอะไรต่างๆนะ 
ครับ อาทิเช่นสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือผมจะเอาจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็น 
หลักๆก่อนนะครับ จะเป็นทีมงานเป็น 3 ชุดนะครับชุดที่ 1 พ้ืนที่รับผิดชอบก็คือ  
1.บริเวณทางเดินทางเท้าตามถนน สายหลักท้ังสองฝั่งจากร้านซ่อมช่างห าถึงสี่แยก 
ร้าน Twenty Shop (ทเวนตี้ชอป)เดิมนะครับ   
2. รับผิดชอบบริเวณท่ีตั้งป้ายเทศบาลต าบลนาคูฝั่งทิศใตเ้ข้าเทศบาลนะครับ  
ผมได้มอบหมายให้เขาไปตัดอยู่ลอดตรงนั้นนะครับ 
3. บริเวณวงเวียนหน้าวัดนาคใูต ้วงเวียนตรงนั้นนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ  
4. บ้านนาคูหมู่1 หมู่ 9 หมู่ 11 หมู่ 12 อันนี้คือเขตรับผิดชอบของชุดที่ 1 นะครับ 

//-10-ชุดที่ 2… 
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ชุดที่ 2 นะครับก็คือรถอีกคันนะครับก็จะมีบริเวณทางเดินเท้าตามถนนสายหลักท้ัง  
2 ฝั่งจากสี่แยกร้าน Twenty Shop เดิมนะครับถึงสี่แยกบ้านอดีตผู้ใหญ่สมัย สี่แยก 
ตรงร้านนะครับจนไปถึงบ้านอดีตผู้ใหญ่สมัยนะครับ อันนี้คือคือจุดแรกนะครับจุดที่  
2 บริเวณท่ีตั้งป้ายเทศบาลฝั่งทิศตะวันออกฝั่งร้านแขกชาครับจะมีป้ายอยู่เป็นพื้นที่ 
รับผิดชอบอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดที่ 3 นะครับบริเวณเมรุเผาศพนะครับผมก็ให้เขาไป 
ดูนะครับแล้วก็จุดที่ 4 พ้ืนที่ของบ้านนาคู หมู่ที ่2  หมู่ที ่10 นะครับชุดที่ 3 พ้ืนที่ 
รับผิดชอบก็จะประกอบด้วยบริเวณทางเดินเท้าถนนสายหลักจากสี่แยกบ้านอดีต 
ผู้ใหญ่สมัยถึงร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะครับจากอดีตผู้ใหญ่สมัย จุดที่ 2 ครับบริเวณ 
ที่ตั้งป้ายเทศบาลฝั่งบ้านนาสีนวล  นะครับ    จะมีป้ายอีกตัวนึงที่เราต้องรับผิดชอบ 
นะครับ 3. บริเวณฐานซุ้มประตูประตูตรงทางลงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกบริเวณ 
หนึ่งนะครับแล้วก็  4. บ้านนาคลองหมู่ 7  และบ้านวังเวียงหมู่ที ่6 อันนี้คือเขต 
รับผิดชอบของชุดที่ 3 นะครับ แล้วก็ผมได้จัดตารางปฏิบัติงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ประจ าวันตามค าสั่งนี้นะครับ  วันจันทร์ผมปล่อยฟรีนะครับ     คือให้เขาไปท างาน 
อยู่ที่ส านักงานนะครับ วันอังคารให้ไปท าความสะอาดเจ้าปู่นาคซูึ่งเป็นบริเวณ 
สาธารณะอีกทีหนึ่งนะครับ  วันพุธนะครับอันนี้ท าประจ าอยู่แล้วก็คือท าความสะอาด 
รางระบายน้ าที่ตลาดนะครับ วันพฤหัสบดีท าความสะอาดภายในส านักงานนะครับ  
ส านักงานเทศบาล ตัดหญ้า ท าความสะอาดอะไรทีม่ันสกปรกนะครับ แล้วก็วันศุกร์ 
ให้ออกพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบที่อ่านมาเมื่อสักครู่นะครับ อันนี้คือค าสั่ง 
ปฏิบัติงานในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกองสาสุขนะครับ  แตป่ัญหามันก็มีครับคือ 
ภารกิจของเราไม่ได้มีเฉพาะที่จะพัฒนาตรงนี้นะครับ ภารกิจเยอะนะครับเดี๋ยวก็มี 
ท่อแตกเดี๋ยวก็มีงานประปา เดี๋ยวก็มีงานพัฒนาอย่างอ่ืนนะครับซึ่งเรา ก็พยายามให้ 
เวลากับทุกๆอย่างทุกส่วนตรงนี้ก็ท าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็พยายามท าให้ดีที่สุด 
นะครับ อันนี้คือในส่วนของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของเรื่องรางระบาย 
น้ านะครับ รางระบายน้ าเป็นธรรมดาต้องมีน้ าเสีย ถ้าเป็นเทศบาลแล้วจะต้องจะต้อง 
มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เหมือนที่ท่านอาจารย์ว่าล่ะครับแต่ว่าในการท าระบบบ าบัดน้ า 
เสียเนี่ยนะครับ งบประมาณสูงมากนะครับและที่ส าคัญต้องมีพ้ืนที่ด้วยพ้ืนที่หลายไร่
นะครับเป็นร้อยไร่ ท าระบบบ าบัดน้ าเสียครับ ก็คงจะต้องเป็นภาระของทางทีม
บริหารและก็ทางทีมสมาชิกสภานี่แหละครับ ที่จะพิจารณาช่วยกันว่าเราจะท ายังไง
ครับถึงจะมีระบบบ าบัดน้ าเสียนะ ก็ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะ เชิญท่านอาจารย์ค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล   

//-11-เรียนท่านประธานฯ... 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯ อีกครั้งนะครับ ที่ท่านพูดมาดีมากเลยครับ ผมดีใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตรงนั้นท่านก็ท าตรงนี้ท่านกไ็ปท าแต่ส านักงานตัวเองหละไปดูตอนนี้เลย 

ครับ  ท่านว่าวันพฤหัสให้มีคนรับผิดชอบมาท าความสะอาดบริเวณส านักงาน
เทศบาล ดูหญ้าหลังส านักงานเทศบาลตอนนี้อะไรรกๆ ร้างๆ ก็ยังหมือนเดิม
ครับเป็น 2 ปี 3 ปีแล้วไม่โกรธกันนะครับคือผมพูดความจริงถ้าพูดแล้วต้อง
ท าครับท าแล้วก็เห็นผลงานครับถ้าท าสะอาดแน่นอนแต่เรียนอีกหนึ่งว่าผม
สังเกตดูว่าพนักงานที่อยู่ในกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมครับประมาณสัก
สายๆ ก็เห็นไปท างานส่วนตัวไม่พูดนะครับว่าเป็นใคร ไม่ทราบว่าท่านทราบ
ไหมที่มอบให้เขาท าที่ วันๆ ที่ ผอ.สาธารณสุขฯ เขียนไว้สวยมากเลย
ครับ อย่างหรูเลยแต่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นอยากเรียนให้ที่ประชุม
แห่งนี้ได้รับทราบครับขอบคุณมากครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายประดิษฐ์  ศรีรปะไหม  ครับ ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับในส่วน
ปลัดเทศบาล   ของงานสาธารณสุขนะครับ ซึ่งไม่พ้นที่ผมต้องรับผิดชอบด้วยขออนุญาตน า 

เรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าถนนหนทางจากที่ท่านเสนอแนะภายในบริเวณ
เทศบาลพื้นทีภ่ายในชุมชนส่วนหนึ่งก็เรียบร้อยดี แต่ส่วนหนึ่งนอกเขตชุมชน
ที่ถนนหนทางเรามหีญ้าเยอะนะครับ ผมก็ได้คุยกับพนักงานขับรถตักหน้าขุด
หลังแล้วจะขับรถดันดินออกให้โดยเฉพาะคอนกรีต ทีนีบ้างแห่งก็ติดปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนนะครับเวลาเราไปดันดินโดยดินตกที่นาก็จะมีเยอะครับ
ท่านอาจารย์อยู่หน้างานนะครับปัญหามันเยอะ อย่างกรณีถ้าเราท าคอนกรีต
เสร็จจะปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมาทันที ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเวลาเราไป
พูดคนละเรื่องเลยนะครับคนหน้างานกับหลังงาน ผมหลายครั้งแล้วโดนเขา 
ด่าแต่เรากจ็ าเป็นต้องท าครับ  ในส่วนของการพัฒนาผมได้หารือท่าน ผอ. 
กองสาสุขแล้วนะครับว่าได้แบ่งทีมงานที่ท่านได้เรียนที่ประชุมไปเมื่อกี้นี้นะ
ครับ ในส่วนของถนนนอกเขตชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะด าเนินการในส่วนนี้
ให้ให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจะชวนน้องๆพ่ีๆเข้าไปถามในส่วนนี้เพราะเรามีรถ
ดันอยู่แล้วนะครับที่เป็นหญ้าขึ้นดินขึ้นบริเวณนี้ก็เยอะโดยเฉพาะอยู่นอกเขต
อย่างที่อาจารย์น าเรียน อีกประเด็นหนึ่งเรื่องน้ าเสียเป็นอย่างนี้ครับ เรื่องนี้
เทศบาลต าบลนาคูมีความพร้อมไหมที่เทศบาลจะตราเทศบัญญัติว่าด้วย
ก าจัดน้ าเสียนะครับ ท าเป็นกฎหมายก่อนนะครับและควบคุมบ้านทุก 
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ครัวเรือนที่มีน้ าเสียควบคุมก าจัดบ าบัดก่อนปล่อยลงรางระบายน้ า แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เรา 
ต้องออกเทศบัญญัติของเราก่อนนะครับ อันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่นะครับหากท่าน 
สมาชิกเห็นด้วยจะออกผมจะไปท าร่างน าเรียนท่านนายกฯ จะมีผลดีกับพวกเรา 
นะครับ แต่ว่าถ้าท าออกมาแล้วเราต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัตินะครับคือเป็น
กฎหมายของถิ่นเรา นั่นหมายความว่าเราต้องซ้ือถังบ าบัดประมาณ 2 พันกว่าบาท
ตอนนี้ขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ ถ้าเราท าตอนนี้ในชุมชนเดือดร้อนไหมในส่วนของ
บ้านปกติธรรมดา  ต้องบังคับร้านค้าที่มีน้ าเสียเยอะๆนะครับ ปกติถ้าเป็นบ้านเรา
ธรรมดาไม่มีหรอกครับ ถ้าเราเอากฎหมายควบคุมเขาต้องติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเรา
ต้องออกเทศบัญญัติเรื่องนี้ก่อนจึงจะด าเนินการได้ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็คงจะเป็นอีกข้อนึงนะคะเหลือกระทู้อีกข้อสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายนรินทร์  สุรยโคตร  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายกฯ เรื่องที่ว่าขยายประปาผมขอถอนกระทู้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามระเบียบที่ทางเลขาสภาฯ ชี้แจงก่อนเข้าระเบียบวาระนี้  และขอเพ่ิมอีก 

นิดเดียวครับ ชุมชนที่เขาได้ไปเขาขอกราบขอบพระคุณมายังฝ่ายบริหารทุก
ท่านเลยครับ บ้านวังเวียง หมู่ที่ 6 ครับ  ขอบคุณมากครับ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็กระทู้ถามที่ 3 ก็ถือว่าถอนไปนะคะเพราะว่าทางคณะผู้บริหารไปขยาย 
ประธานสภาเทศบาล  เขตประปาให้เสร็จแล้วนะคะ ก็ขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 

เลยนะคะ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
พิจารณาเสร็จแล้วนะคะ ก็คือรายงานคณะกรรมการแปรญัตติแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ค่ะเชิญทาง 
ท่านประธานกรรมการแปรฯ  เลยนะคะ ก่อนจะถึงท่านประธาน 
ก็คงจะเกี่ยวกับระเบียบเชิญทางท่านเลขาฯ ก่อนค่ะเชิญค่ะ  

นายวารินทร์  ท้าวสบาย เรียนประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ       
เลขานุการสภา ท่านผู้บริหารท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547  
  ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการ 
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แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
  วรรคสอง รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติหรือมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
ขอน าเรียนเพียงเท่านี้เชิญท่านประธานฯ ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  เกี่ยวกับการพิจารณาค าแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. 2564   ค่ะเรียนเชิญค่ะ 

นายวิภพ  วรรณทอง เรียน ประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่านตามมติที่ประชุมสภา 
ประธานกรรมการแปรฯ เทศบาลต าบลนาคู  ได้ก าหนดยื่นค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ในระหว่างวันที่  19-21  สิงหาคม 2563 และ 
คณะกรรมการแปรฯได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง  คือฝ่ายบริหารและผู้เสนอและผู้ตั้ง
งบประมาณมาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่  24  
ช่วงบ่าย 25และ 26 สิงหาคม 2563 จึงขอรายงานผลการด าเนินการดังนี้  
ญัตติที่ขอเสนอแปรลดงบประมาณ  จ านวน  8 รายการ  มีผู้ยื่นแปรญัตติ  
จ านวน 3 ท่าน   ดังนี้ 1.  นายสุดตา  รังระรื่น  ยื่นแปรญัตติ แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  2 รายการดังนี้  1. ค่าใช้สอย   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการอบรมหรือร่วมประชุม ตั้งไว้ 30,000.-บาท  
ขอแปรลด 10,000.-บาท  คงเหลือ  20,000.-บาท   
2.ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น   
เครื่องคอมพิวเตอร์  กล้องวงจรปิด  CCTV ยานพาหนะ ทะเบียน 82-3337 กส  
(รถดับเพลิงเล็ก) ป 1706 กส (รถตรวจการ) รถบรรทุกน้ า (รถมิตซูบิซิแดง) 
ทะเบียน 81-2698 กส (รถบรรทุกน้ าถ่ายโอน)รถกู้ภัยและเครื่องเลื่อยยนต์  
ตั้งไว้ 250,000.-บาท   ขอแปรลด 50,000.-บาท คงเหลือ  200,000.-บาท     
โดยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ ประเด็นที่ 1  ค่าใช้
สอยประเด็นที่ 2 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม น าเรียนการตั้งงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2564 นั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูได้มอบหมายให้หัวกองแต่ละ
กองได้ค านึงถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการค านึงความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของแต่ละกองซึ่งแผนงานรักษาความสงบภายใน  
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-14- 
ประเด็นที่ 1 ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าธรรมเนียม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการอบรมหรือร่วม
ประชุม ก็มีความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว ประเด็นที่ 2  ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  กล้องวงจรปิด  CCTVยานพาหนะ ทะเบียน 82-3337 กส 
(รถดับเพลิงเล็ก) ป 1706 กส (รถตรวจการ) รถบรรทุกน้ า (รถมิตซูบิซิแดง) 
ทะเบียน 81-2698 กส (รถบรรทุกน้ าถ่ายโอน)รถกู้ภัยและเครื่องเลื่อยยนต์ ก็มี
ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว  จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม  และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม  โดยไม่มีผู้สงวนค าแปร
ญัตติ 
2. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์  ยื่นแปรญัตติ  กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา  
จ านวน 3 รายการ  ดังนี้  1. ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียม เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการประชุม ค่าจ้างเหมาบริหารงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือจ้างท าสิ่งของต่าง ๆ และจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการแทนของหน่วยงาน  
ค่าล้างฟิล์มและอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมจ าเป็นตั้งจ่ายจากรายได้ – ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป    - งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้  80,000.-บาท  ขอแปร
ลด 10,000.-บาท  คงเหลือ 70,000.-บาท   

   โดยผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ ค่าใช้สอยน าเรียนการ 
ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 นั้น ผู้บริหารเทศบาล ต าบลนาคูได้ 
มอบหมายให้หัวกองแต่ละกองได้ค านึงถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่
ผ่านมาเป็นส าคัญโดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการค านึงความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของแต่ละกองซึ่งค่าใช้สอยดังกล่าว 
ก็มีความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม โดยไม่มีผู้สงวนค าแปร
ญัตติ 

                              2.งบลงทุน  ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 513,000.-บาท  
ขอแปรลด 13,000.-บาท  คงเหลือ 500,000.-บาท    
โดยผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ งบลงทุน ค่าก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค์ น าเรียนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 นั้น  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูได้มอบหมายให้หัวกองแต่ละกองได้ค านึงถึงความจ าเป็น 
โดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญโดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละ 
แผนงาน/โครงการค านึงความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของ 
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แต่ละกองซึ่งค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  เพ่ือใช้ในกิจการเทศบาลต าบลนาคูก็มี 
ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม  และคณะ 
กรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม  โดยไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ 
3.ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืน ๆ 3.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  ตั้งไว้ 40,000.-บาท  
ขอแปรลด 10,000.-บาท  คงเหลือ 30,000.-บาท 
โดยผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ ค่าใช้สอยนั้นน าเรียน 
การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 นั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูได้ 
มอบหมายให้หัวกองแต่ละกองได้ค านึงถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาการใช้จ่ายในปี 
ที่ผ่านมาเป็นส าคัญโดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการค านึงความ 
จ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของแต่ละกองซึ่งค่าโครงการแข่งขัน 
กีฬาฟุตบอล 7 คน  เพ่ือส่งเสริมเยาวชในเขตเทศบาลต าบลนาคู ด้านการแข่งขัน 
กีฬาก็มีความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม  และ 
คณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิมโดยไม่มีผู้สงวนค าแปร 
ญัตติ 

            3.นายสุมาตร  ละราคี ยื่นแปรญัตติ กองสาธารณสุข กองสวัสดิการและกองการ 
ประปา  หน้า  99  113   และ 118  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
1.ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1)ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนตั้งไว้ 
10,000.-บาท  ขอปรับลด 5,000.-บาท  คงเหลือ 5,000.-บาท  
โดยผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ  
ค่าใช้สอย นั้นน าเรียนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 นั้น ผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลนาคูได้มอบหมายให้หัวกองแต่ละกองได้ค านึงถึงความจ าเป็น 
โดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญโดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละ 
แผนงาน/โครงการค านึงความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน 
ของแต่ละกองซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ก็มีความจ าเป็นในการตั้ง 
งบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม  และคณะกรรมการแปรญัตติก็มี 
มติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม  โดยไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ 
2.ค่าใช้สอย โครงการที่ 7 โครงการวันผู้สูงอายุตั้งไว้  40,000.-บาท   
ขอปรับลด 20,000.-บาท คงเหลือ 20,000.-บาท  บาท  
โดยนางวรรณี ทรัพย์ส่ง ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากกองสวัสดิการ 
สังคม   ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นคือ ค่าใช้สอย นั้นน าเรียนการตั้งงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2564 นั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูได้มอบหมายให้หัวกอง 
แต่ละกองได้ค านึงถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญ 

//-16-โดยเฉพาะตั้งงบประมาณ...... 
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โดยเฉพาะตั้งงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการค านึงความจ าเป็นและเป็น 
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของแต่ละกองซึ่งโครงการที่ 7 โครงการวันผู้สูงอายุ 
ตั้งไว้  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้างเหมา 
บริการ  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความ 
จ าเป็นในการตั้งงบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนต่อคณะกรรมการแปรฯให้คงไว้ 
ร่างเดิมและคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม   
โดยไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติค่าใช้สอย รายจ่ายอื่นเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
ตั้งไว้  100,000.-บาท  ขอปรับลด 30,000.-บาท คงเหลือ 70,000.-บาท  
โดยผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปา ได้ชี้แจง 
เหตุผลความจ าเป็นคือ ค่าใช้สอย น าเรียนการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 
 2564 นั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูได้มอบหมายให้หัวกองแต่ละกองได้ค านึง 
ถึงความจ าเป็นโดยพิจารณาการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาเป็นส าคัญโดยเฉพาะตั้ง 
งบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการค านึงความจ าเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดใน 
การบริหารงานของแต่ละกองซึ่งค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในสังกัดกองการประปา ดังกล่าว ก็มีความจ าเป็นในการ 
ตั้งงบประมาณดังกล่าว จึงน าเรียนให้คงไว้ร่างเดิม  และคณะกรรมการแปรญัตติก็ 
มีมติให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิม โดยไม่มีผู้สงวนค าแปรญัตติ เรียนท่าน 
ประธานสภาครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มากนะคะ 
ประธานสภาเทศบาล ก็อภิปรายเสร็จแล้วก็คงไม่ไม่มีการอภิปรายต่อนะคะ จะขอเข้าระเบียบวาระต่อไปนี้ 

เป็นการแจ้งเพ่ือทราบของคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 เรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระ

ที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ีนี้ จะไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่า 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติได้แปรฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เสร็จ 

สิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขออ านาจทางสภานะคะให้ผ่านวาระที่ 2 ถ้าท่าน 
//-17-สมาชิกเห็นสมควร...... 
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สมาชิกเห็นสมควรให้ผ่านระเบียบวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติท่านสมาชิกเห็นสมควรให้
คงตามร่างเดิมโปรดยกมือด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเอกฉันท์นะคะ 

มติที่ประชุม  มติเห็นชอบขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ จ านวน 10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง  และงดออกเสียง จ านวน - เสียง                                          

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ค่ะเชิญท่านเจน  ท้าวสบาย  รองประธานสภาค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายเจน  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานฯ เรียนท่านสมาชิกฯเรียนท่านนายกฯ ท่านเลขา 
รองประธานสภาเทศบาล  ที่ปรึกษาหัวหน้ากองผู้กองครับผมขอบรรจุญัตติเพ่ิมเติมขั้นลงมติ 

ต่อสภาครับ   ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะก็คือการเสนอญัตติด่วนเป็นอ านาจของทางสภานะคะว่าจะให้บรรจุ 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่นะคะพอดีว่าท่านเจน  ท้าวสาย ขอเสนอญัตติเรื่องวาระท่ี 3  

ขั้นลงมติเข้าเป็นระเบียบวาระที่ 6.2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมตินะคะขอ 
ผู้รับรอง 2 ท่านนะคะท่านธีรศักดิ ์กับท่านพิภพนะคะขอบคุณมากค่ะก็จะ 
ขออ านาจสภานะคะให้บรรจุระเบียบวาระ 6.2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
ถ้าหากทางสภาให้บรรจุเข้าระเบียบวาระโปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม  มติให้บรรจุระเบียบวาระ 6.2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
จ านวน 10 เสียง 

 6.2 เรื่องร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระ
ที่ 3 ขั้นลงมติ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระ 6.2 ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปี 2564 วาระท่ี 3 ขั้นลงมตินะคะ ถ้าสมาชิกสภา 

เห็นสมควรให้ตราข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 นะคะ
โปรดยกมือด้วยค่ะ  เอกฉันท์นะคะก็ถือว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 เสร็จสิ้นนะคะ   

มติที่ประชุม  มติ เวลา 11.15 น. เห็นชอบ ร่างเทศบญัญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง และงดออกเสียง จ านวน   - เสียง 

//-18-ต่อเลยนะคะ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ.... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อเลยนะคะ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆทางกองการศึกษาได้ฝากมานะคะเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล  การเดินทางศึกษาดูงานนะคะรายละเอียดเชิญทางกองการศึกษา 

แจ้งได้เลยนะคะเชิญค่ะ  
นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ท่านคะด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะก็มีเด็กเล็กปีนี้ 122 คน แต่มี 

เด็กช่วงอายุ 3-5 ขวบ จ านวน 103  คน ปีนี้ก็จะมีโครงการพัฒนาผู้เรียน 
จะเลือกว่าเราจะพาเด็กไปศึกษาดูงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยไปดูท่ี
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าอ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดที่หนึ่ง  แล้วก็ไปที่วัดบูรพา
ภิรมย์อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ซึ่งโครงการนี้เป็นงบของเทศบาล
ส่วนใหญ่นะคะ เพราะว่าในปีงบประมาณนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้งบจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาไม่ครบนะคะ อันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่ศูนยเ์ด็ก
ของเรานะคะอันนี้เป็นเป็นงบประมาณทั้งประเทศ ทางท่านผู้บริหารท่าน
นายกฯ ก็เลยได้อนุมัติงบท้ังหมดให้เพียงพอกับเด็กเพ่ือพัฒนาผู้เรียนค่ะก็
เลยได้จัดท าโครงการข้ึน ก็ขอความร่วมมือนะคะถ้าท่านจะให้เกียรติเช้านะ
คะวันที่ 11 กันยายนนะคะ 06.30 น ถึง 07.00 น. เตรียมตัวอยู่ทีศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะ แล้วก็จะเริ่มเดินทางเวลา 07.00 น. ก็คือล้อ
หมุนนะคะเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ก็
เชิญร่วมก่อนที่จะเดินทางก็ขอเชิญร่วมให้ก าลังใจเด็กและผู้ปกครองร่วมไป
ครั้งนี้ประมาณเกือบ 200 ท่านนะค่ะทั้งเด็กและผู้ปกครองด้วย นั่งรถบัส
ทัวร์ 2 คันรถ ถวิลถึงทัวร์  ก็ขอเชิญชวนให้เกียรติร่วมมาถ่ายรูปก็ได้ค่ะตอน 
เช้านะคะเป็นการส่งเด็กข้ึนรถนะคะก็ขออนุญาตน าเรียนแค่นี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์   ค่ะ ขอบคุณมากคะ ก็ระเบียบวาระอ่ืนๆ นะคะ เอกสารที่ให้ทางท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล    ท่านปลัดฯ แล้วก ็ผอ.กองช่างนะคะ จะเป็นรูปถนนที่มันแตกอยู่ช่วงกลาง 

อันนี้จะเป็นหลังนาคูพัฒนาฯ เส้นที่ไปนาผู้ช่วยสินธุถึงนาผู้ใหญ่ขจรกลิ่นนะ
คะ ถนนมันแตกช่วงกลางนะคะเพราะเห็นบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับหรือเปล่า
ถ้ายังไงก็ฝากให้ทางช่างไปดูอีกรอบด้วยนะคะ จุดช ารุดอยุ่ช่วงที่นาท่าน
ผู้ใหญ่ขจรกลิ่นพอดีคะ ขอบคุณมากค่ะ มีท่านอ่ืนอีกไหมค่ะ เชิญท่าน
สุริยนต์ค่ะ 

นายสุริยนต์  สุล านาจ   เรียนท่านประธานฯ รองประธานฯ และฝ่ายบริหาร สมาชิกฯ ทุกท่านและ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้อ านวยการกอง กระผมทีเรื่องจะน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  การ 

ก่อสร้างคอนกรีต การลงไหล่ทางคอนกรีตในบริเวณคลองชลประทาน  
//-19-กระผมได้ท้วงติงมาแล้ว..... 
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กระผมได้ทว้งติงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 62 การก่อสร้าง ที่ไปส ารวจ ให้ประหยัด 
งบประมาณลงไหล่ทางที่คลองลงไป ที่ไม่จ าเป็นไปลงลูกรังที่ติดกับคลอง ท่านปลัดฯ 
รับปากกับผมว่าจะตัดงบตรงนี้ที่ไม่จ าเป็น เอาลงข้างที่มีดินหรือข้างที่มีรถแซงกันได้ 
อันที่ข้างที่อยู่ในคลองชลประทานมันไหลลงแล้วพวกเขาก็มาร้องเรียนกับชลประทาน 
 ริมคลองมันไม่จ าเป็นเขาว่า ท่านปลัดฯก็จะตัดงบตามทีท้่วงติงมาแต่ปี 62 แล้วแต่ก็ 
ยังทุกวันนี้ยังท างานคอนกรีตที่ติดชลประทานก็ยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมก็ 
ดูแลผลประโยชน์ของเทศบาลให้ดีที่สุด ผมอยากให้ท่านปลัดฯเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ท่านพูดเอาไว้ตั้งแต่ปี 62 แล้ว ท่านยังไม่ติดตามตามที่ท่านพูดเอาไว้ ขอให้ท่าน 
ตอบหน่อยครับท่านปลัดฯครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะเชิญท่านปลัดฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิสภาฯ ขออนุญาตตอบข้อซักถามที่ 
ปลัดเทศบาล  ท่านสุริยนต์เสนอในที่ประชุมนะครับ การประมาณการบางครั้งสภาพพ้ืนที่ 

แต่ละแห่งไม่เหมือนกันบางที่จ าเป็นต้องลงลูกรัง ทีนี้ถ้าเป็นการลงลูกรังเราจะเอา 
เฉลี่ยทั้งหมดนี้ไม่ได้นะครับแต่ละโครงการปริมาณลูกรังจะไม่เท่ากันดูสภาพพ้ืนที่ 
ในส่วนของที่ติดคลองชลประทาน ถ้าตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังเหลือระหว่าง 
คอนกรีตกับคลองนะครับ ถ้ามียังเหลืออยู่เราต้องเท ถ้าไม่เทน้ าเซาะมันก็จะกัดเข้า 
ไปต้องเทบ้างเล็กน้อย ยกเว้นที่มันติดรางระบายน้ าติดคลอง คอนกรีตติดคอนกรีต 
เทไม่ได้ถ้าเทดินมันก็ตกลงคลองถ้าช่วงไหนไม่ติดกันผมจะให้เทถ้าไม่เทน้ าจะกัดเซาะ 
เวลาน้ าไหลนะมันก็จะกัดเซาะใต้พ้ืนถนนท าให้ถนนเราทรุดนะครับ ทีนี้ถามว่าต้อง 
เป็นทุกเส้นไหมไม่จ าเป็นนะครับอยู่ที่สภาพพ้ืนที่จริงของหน้างานนะครับปริมาณงาน 
ดินแต่ละสายก็จะไม่เท่ากันนะครับ จะตัดท้ังหมดไม่ได้ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้นะครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านสุริยนต์ อีกรอบ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุริยนต์  สุล านาจ  เพราะว่าผมไปดูมาแล้วผมได้เห็นแล้วผมถึงพูดไม่ใช่ว่าผมพูดนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมมีหลักฐานถ่ายทุกช๊อตที่ติดกับคลองนะที่มันไหลลงไปน่ะ ผมไปดูมัน 

พังลงไปทุกเส้นเลย ท าให้ดินลูกรังไหลลงไปเป็นหย่อม ๆ ด้านที่ติดคลองชลประทาน 
นะครับ ผมให้ตัดแล้วท่านก็บอกว่าจะตัดให้ช่างไปส ารวจถ้าไม่จ าเป็นไม่ต้องใส่ที่ติด
คลองชลประทาน  จะไดป้ระหยัดงบประมาณเพราะผมค านวณแล้วเส้นหนึ่งหมื่น
กว่าบาท ถ้าไม่ลงไหล่ทางติดคลองจะประหยัดงบประมาณได้ถึงห้าพันบาท   
ถ้าจะไม่ตัดผม 

//-20-ไม่ใหต้ั้งครับ.... 
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ไม่ให้ตั้งครับ ผมคาดคะเนไว้ตรงนี้นะครับถ้าประหยัดได้ยิ่งดีเป็นเงินของ
เทศบาล ผมเป็นคนรักษาเงินทุกบาทของเทศบาลครับผม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทางท่านปลัดฯอีกรอบ เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอบคุณครับท่านสุริยนต์คืออย่างนี้จริง ๆ ประมาณการน่าจะไม่ถึงหมื่น 
ปลัดเทศบาลต าบลนาคู  หรอกดินลูกรังส่วนใหญ่เฉลี่ยเท่าท่ีดู ปร. 4 ปร.5  ก็ 5- 6 คิวประมาณนี้ 

แหละครับไมถ่ึงหมื่นบางโครงการได้ขอร้องผู้รับจ้างให้เทซ้ าให้อีก ท่าน
สุริยนต์ดูประมาณการได้ไม่ถึงหมื่นครับ ก็ประมาณไม่เกิน 5- 6 ควิแล้วแต่
สภาพพ้ืนที่ประมาณนั่นท่านไปดูเอกสารได้ใน ปร.4 ปร.5 โครงการไหนก็ได้
ครับ 

นายสุริยนต์  สุล านาจ  ขออนุญาตครั้งที่สามครั้งสุดท้าย ผมมีรูปถ่ายและหลักฐานไว้ด้วยผมจะเอา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ไปให้ท่านดูเลยว่าดินลงคลองครับ   ผมไม่ได้ติดใจ 
  ว่าท่านจะเอาไปใส่ตรงที่ไม่มีคลองครับ ผมยิ่งดีตรงไม่มีคลอง 

อันนี้ลงในคลองครับ จบแล้วครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผมก็ชี้แจ้งไปแล้วถ้าเผื่อมันมีดินก็ต้องลงถ้าเผื่อติดคอนกรีตจะไม่ลงก็เป็น 
ปลัดเทศบาล  อย่างนั้น  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านอาจารย์ ก่อนนะคะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนรินทร์  สุริยโคตร   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วันนี้ที่เคารพทุกท่านนะครับ ผมนายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาฯ  

เขต 1 นะครับ ขอเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปหาท่านนายกฯ นะครับ ไม่
ทราบว่าท่านนายกฯหรือผู้บริหารได้ไปเดินตลาดไหม ตลาดนัดวันเสาร์ที่แล้ว
นี่หละครับ มีพี่น้องบ้านเราเป็นแม่ค้าไปขายของตลาดนัดกระซิบข้างๆหู
เบาๆว่า ฝากถามถึงท่านนายกฯ ว่าใครประมูลตลาดได้ผมก็เลยตอบไม่ได้ว่า
ใครประมูลได ้ท าไมมกีารเก็บหาผลประโยชน์ร่วมซ้ าซ้อนเรื่องนี้ใคร
รับผิดชอบ ในระเบียบของข้อบัญญัติของเทศบาลเรามีไหม สมมุติว่าอย่างนี้
นะครับ อธิบายให้ที่ประชุมได้เข้าใจนะครับ สมมุติว่าผมเป็นคนประมูลได้
ใครมาขายผมก็เก็บเอาหมดใช่ไหมครับ แต่บังเอิญมีคนหัวใสขออนุญาตนะ
ครับคุณแจ่มจันทร์  ละอองศรี  จับจองพ้ืนที่ 8 เมตรหรือ 10 เมตร ถ้าใคร
มาขายคนนี้ต้องไปเก็บอีกทีหนึ่ง นี่แสดงว่าเป็นการฉ้อราษฎร์หรือฉ้อโกงไหม
หรือกรรโชกทรัพย์ไหม อยากเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปหาท่านนายกฯ  

//-21-หรือฝ่ายบริหารหรือ.... 
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หรือฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ ให้โปรดพิจารณาแก้ไขหรือขจัดปัด
เป่าปันสุขให้พี่น้องที่เป็นแม่ค้าขายเล็กๆน้อยๆนะครับ ผู้ประมูลที่แท้จริงก็เก็บไปแล้ว 
30 บาท คนนี้ก็เอาอีกไม่เอาเป็นธรรมดานะครับเก็บเป็นเดือน ใครเป็นเจ้าของที่ตรง
นี้ครับผมเรียนที่ประชุมตรงนี้นะครับ แล้วก็แจ้งให้ผมรู้เรื่องด้วยครับ ผมจะได้ไปบอก
พ่ีน้อง  อันนี้ผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับ 2) เกี่ยวกับรางระบายน้ าในเทศบาล
ทั้งหมดเลยครับ ถนนชมะนันท์ ถนนธนะรัชต์ ถนนพงษ์พานิชย์ ถนนปิณฑคุป ทุก
เส้นในเทศบาลเราทั้งหมด ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารได้แจ้งก าชับให้เจ้าหน้าที่พนักงานที่
เกี่ยวกับฝารางระบายน้ ามันช ารุดผุพังอาจจะเป็นเหตุให้พ่ีน้องเราอยู่ในเขตเทศบาล
เราเป็นอันตรายเกิดอุบัติเหตุ ผมเห็นนะครับที่บ้านวังเวียงเลยครับ สี่แยกตรงโรงสี
มณีศักดิ์ชัยหรืออะไรนิแหละ  แถวๆสี่แยกนี้แหละ สองปีแล้วครับไม่ไปเปลี่ยนให้เขา
เลยครับ เขากว็่าแจ้งมาทางเทศบาลแต่ทางเทศบาลไม่สนใจใยดีไม่เกี่ยวกับความ
ทุกข์ยากของพ่ีน้องเราไม่สนใจเลยครับ อันนี้คือเรียนให้ท่านทราบนะครับ 

นายประภาส  วรรณทอง   ประท้วงการอภิปรายของท่านอาจารย์นรินทร์ ว่าใช้ค าพูดเสียดสี 
รองนายกเทศมนตรี    

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์   ถ้าค าไหนค าพูดเสียดสีก็ขอให้ท่านอาจารย์ถอนค าพูดด้วยนะค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมเสียดสีเรื่องอะไร ค าไหนพูดเลยครับที่ว่าผมเสียดสี 
สมาชิกสภาเทศบาลทเขต 1 

นายประภาส  วรรณทอง  ถอนค าว่าท่านไม่ใยดีท่านไม่สนใจชาวบ้าน 
รองนายกเทศมนตรี 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  ก็มันจริงเหรอครับมันผิดตรงไหน เป็นค าสุภาพ ก็เลยอยากให้ฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แก้ไข ปรับปรุงดูแล ปันความสุขให้พี่น้องเราด้วยครับทุก ๆ สายเลยครับหมู่  

12 ก็มีครับ เอาเสาเสียบไว้บางคนนะครับ ท่านมีงบประมาณไหมหรือยังไง 
กรุณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯตอบเลยค่ะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ  ในเรื่อง 
ปลัดเทศบาล   ของฝารางระบายน้ านะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เรียกประชุม 

 ทั้ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ และตัวแทนที่ประจ ารถขยะแต่ละคัน และช่าง 
 

//-22-ด้วยนะครับ ........ 
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ด้วยนะครับ  ไดแ้บ่งหน้าที่กันของรถแต่ละคันให้รับผิดชอบเส้นทางเก็บขยะที่ตัวเอง 
ไป โดยการไปวัดรางระบายน้ าที่แตกเก็บรายละเอียดทั้งหมดหมู่บ้านไหนจุดไหนนะ 
ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของบ้านวังเวียงก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งกระผมได้สั่ง 
วิธีการท างานคืออย่างนี้นะครับส ารวจทั้งหมดแล้วมาประมวลว่าวัสดุอุปกรณ์จะหมด 
เท่าไร อิฐ หิน ปูน ทราย ทั้งหมดทั้งเหล็กด้วย ทั้งเหล็กฉาบด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ทราบ 
จากกองช่างว่าส ารวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ค านวณว่าจะใช้วัสดุเท่าไหร่  
หลักการท านั้นผมจะให้กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการเองเลยโดยเราจะซื้อวัสดุทั้ง 
หมดมาท าที่ส านักงาน ท าเสร็จแล้วก็จะไปวางไว้ทุกจุดผมส ารวจเรียบร้อยแล้วเมื่อ 
สัปดาห์ที่ผ่านมา เดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดละครับทุก ๆ ฝารวมทั้งพ้ืนที่บ้าน 
วังเวียงด้วยที่ว่ามันแตกทางแยกเรียบร้อยหมดทั่วทุกจุดของเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  ขออนุญาตเสริมนะครับ  มีอีกจุดหนึ่งหน้าโรงกรองน้ าประปา 
รองปลัดเทศบาล  เรานะครับ ฝารางระบายน้ าช ารุดจะมีหญ้าปกคลุมไว้จนมองไม่เห็นกลัวจะ 

 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ หรือจักรยายนต์ตกลงไป ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมนะค่ะข้างบ้านของดิฉันแล้วก็หน้าบ้านคนละฝั่ง 
ประธานสภาเทศบาล  มันพังลงแล้วนะค่ะก็ขอหวังว่าปีนี้คงเสร็จนะค่ะ ก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ  

เชิญท่านรองประภาสค่ะ 

นายประภาส  วรรณทอง       เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรง 
รองนายกเทศมนตรี  เกียรติ ผอ.กองทุกท่าน ท่านนายกฯ ท่านเลขฯ ท่านปลัดฯ ก็ขอขอบคุณ 

ท่านนนรินทร์ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านเห็นความส าคัญของชาวบ้านมาโดยตลอด   
สิ่งที่ผมทว้งท่านเมื่อกี้นี้นะครับคือผมเป็นคนชอบให้เกียรติคน เราให้เกียรติกันจะดี 
ที่สุดครับ คือไม่ต้องกระแทกกระทั้นกันมากท่านบอกว่าให้แก้ไขพวกผมก็แก้ไขอยู่ 
เสมอก็ขอบคุณท่านที่เป็นห่วง เรื่องตลาดนะครับ ชาวบ้านแจ้งผมวันที่ 2 นะครับ  
ว่าเขาจะมาเบียดที่ที่เคยขายมาหลายปีแล้ว สาเหตุเพราะเขาไม่ยอมจ่ายเงิน 
รายเดือนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามานี้แหละครับ ปัญหานี้ผมเตรียมแก้ไขอยู่แล้วขอให้ 
มีคนแจ้งมา ผมได้นัด จ่าเอกเจษฎา อินทร์ยา ออกไปวันเสาร์ตีสี่ครับ ได้จัดระบบ 
และชี้แจงให้คนขายของตลาดนัดทราบหากมีการเรียกเก็บรายเดือนจะไม่ให้มา 
ขายของอีกเลยทั้งคนเรียกเก็บเงินและคนที่ยอมจ่ายครับ ผมขอฝากประชาสัมพันธ์ 
ถ้าใครเดือดร้อนขายของในตลาดขอให้แจ้งมาที่ผมเลยครับ  ก็ขอทุกท่านเป็นหู 
เป็นตาด้วยนะครับและประชาสัมพันธ์ถ้าใครเจอให้ถ่ายภาพ อัดคลิป ได้ยิ่งดีครับ  
ขอขอบคุณครับ    

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
ประธานสาภาเทศบาล                                                              //-23-ขอชี้แจงประเด็นแรก...... 
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นายประเสริฐ  จิตปรีดา   ขอชี้แจงประเด็นแรกที่ท่านถามว่าเป็นของใครผู้รับเหมานางวิไลพร นะครับ 
นายกเทศมนตรี    เชวง รังหอม ผู้รับเหมาเก็บวันเสาร์กับวันอังคาร อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคนบ้าน 

กุตาใกล้มาหาผมอยากจะให้ลูกสาวมาขายที่หน้าบ้านยายกุ้งแต่มีเรียกเงิน 
20,000 บาท แค่ปูเสื่อนั่งขายบนถนนหน้าบ้าน  เขาต้องจ่ายเงินให้ผู้
ประมูลอยู่แล้ว และคาดว่ายังต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าของบ้านซ้ าอีก ปัญหานี้
แก้ยากนะครับเพราะหน้าบ้านเขาต้องเอา มันก็เป็นรายได้ของชาวบ้านด้วย
นะท าอะไรก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหายากนะครับขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่งพงศ์  เชิญท่านอาจารย์นรินทร์คะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนรินทร์  สุริยโคตร   ขอเรียนอีกนิดนึงนะครับ เรื่องที่น ามาเรียนท่านนี่มันไม่ใช่คนบ้านเรา  
สมาชิสภาเทศบาล เขต 1   คนบ้านกุดบอดหนองแสงนั่นแหละมาจองตรงนี้คุยกับผู้ประมูล  

เพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งนะครับเรียนท่านฝ่ายบริหารได้ทราบว่าจะถูกหรือ 
ผิดแสดงว่าผู้ประมูลได้ให้ความร่วมมือก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็โปรดขจัดปัด 
เป่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องเราด้วยครับ  สุดท้ายแล้วครับ มีคนอยู่ที่ห้อง
แถว 3 -4 -5 คูหานี้ละครับ ตรงสามแยกบริเวณหน้ายินดีบริการตรงนี้ 
แหละครับตรงร้านแถว ๆ ร้านซ่อมครับเขาบอกว่าเวลาฝนตกแล้วรู้สึกว่า 
น้ าเข้าห้องเข้าบ้านเขาเลย มันตันหรือเปล่าท่อตรงนี้นะครับฝากท่านด้วย
ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  แยกเป็น 2 ประเด็น ในข้อกฎหมายอยู่หน้าบ้านถ้าเจ้าของบ้านเขาเก็บก็ไม่ 
ปลัดเทศบาล   มีปัญหาเพราะเขาให้โดยเสน่ห์หาเนาะเพราะกีดกันทางเข้าบ้านเขาไม่ 

สะดวกไงที่เขาให้ก็ไม่ผิดพูดง่าย ๆ แต่ถ้าเป็นที่สาธารณะแยกต่างหากผิด 
แน่นอน ถ้าไปเก็บเพ่ิม อย่างกรณีผมไม่มั่นใจว่า  สปก. เดิมอันนั้นเป็นที่ 
สาธารณะใช่รึเปล่าครับที่ราชพัสดุเนาะเขาได้เก็บเพ่ิมไหมถ้ากรณีนี้ผิด 
แน่นอน แต่ถ้าเป็นหน้าบ้านก็ล าบากเพราะเขาก็มีรายได้เนาะเขาก็ต้องเก็บ 
ค่าเขาไม่สะดวกเข้าบ้านเขานั่นแหละ ถึงแม้จะนั่งในที่สาธารณะของเราก็ 
แล้วแต่ แต่คนเก็บต้องเป็นเจ้าของบ้านนะครับไม่ใช่คนอื่น ถ้าคนอ่ืนผิด
แน่นอนครับ 

//-24-ขออนุญาตครับท่านปลัดฯ..... 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร   ขออนุญาตครับท่านปลัดฯ หมายความว่าคนเก็บไม่ใช่เจ้าของบ้านครับ 
สมาชิกสภาเทสบาล เขต 1 คนมาท่ีอ่ืน ผมก็ไม่ทราบผมไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับผมก็เคยเรียนขอความรู้ 

จากท่านนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แก้ไข
ปัญหาให้เขาด้วยเขาเดือดร้อนเขามีความทุกข์ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่งพงศ์   เดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่บอกว่าน้ าท่วมจะเป็นห้องแถวติดยินดีบริการที่จะ 
ประธานสภาเทศบาล   เป็น 3- 4 หลังค่ะ เชิญท่านรองค่ะท่านเลขารอแป๊บหนึ่ง 

นายประภาส วรรณทอง   เรื่องปัญหาเรียกเก็บค่าตลาดคือยายกุ้งไม่ยอมเอาเงินให้เขา ตอนนี้ผมก าลัง 
รองนายกเทศมนตรี   สืบดูว่าเจ้าของบ้านปล่อยให้ใครแล้วใครมาเก็บต่อ จากที่พูดคุยกับคนบ้าน 

กุดตาใกล้ที่ไปหาท่านนายกฯ เขาว่ามีสิทธิวางขายของได้ 8 เมตร ก็จะมี
ญาติพ่ีน้องของเขามานั่งขาย 3-4 ราย และได้จ่ายเงินให้แก่เขาเพราะเป็น
ลูกหลาน มียายกุ้ง กับยายแหม่มที่ไม่ยอมจ่าย ถ้ายายกุ้งถูกขู่เอาเงินอีกผม
ให้อัดคลิปไว้ผมจะให้รายนี้เป็นกรณีตัวอย่างและจะแก้ปัญหาทั้งตลาดนัด
เลย เรื่องนี้ก็จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดครับ 
 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณทางท่านรองนะคะเชิญทางท่านเลขานายกฯเลยค่ะเชิญค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายกกฤษดา  จิตปรีดา   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯนะครับท่านนายกฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านฝ่ายบริหารและหัวหน้ากองครับเมื่อวานสืบเนื่องจากผมได้ไปนั่ง 

รับประทานอาหารกับท่านนายอ าเภอท่านพิรุณโรจน์ นาคดนตรีและ 
ท่านก านันสังคม จิตจง ท่านได้ฝากมาเรียนว่าเรื่องการพัฒนาสนามบินเสรี 
ไทย ท่านให้ความส าคัญกับกับตรงนี้มากท่านเป็นนักพัฒนาหัวก้าวหน้าคน 
รุ่นใหม่  ตอนแรกผมคิดว่าท่านอายุมากกว่าผม ปรากฏว่าท่านอายุน้อยกว่า
ผมอยู่ 2 ปี ท่านฝากมาบอกทุกท่านว่าให้ช่วยกันผลักดันสนามบินเสรีไทย
เรา เพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดและทางทหารก าลังที่จะเข้ามาท าตรงนี้โดยที่ 
ท่านไปเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัด ได้งบมา 20 ล้านบาท เบื้องต้นเพื่อที่จะพัฒนา
สนามบินเสรีไทยและก็ถ้ าเสรีไทยซึ่งพรุ่งนี้ท่านจะไปส ารวจอีกทีนึ่ง ตอนนี้
พบถ้ า 2 ที่นะครับ ท่านฝากบอกทีมงานฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน
ด้วยว่าให้ช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยครับ มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
 

//-25- ค่ะมีท่านอ่ืน.... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์   ค่ะมีท่านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีนะคะดิฉันขอปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี 2563 ขอบคุณมากค่ะ   
 
 
 

เลิกประชุม เวลา 11.20 น. 
 

(ลงชื่อ)  วารินทร์  ท้าวสบาย      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายวารินทร์  ท้าวสบาย) 
    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 
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