
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 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. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู  
9. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู  
 ผู้ไม่เข้าประชุม   

1. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู                     ลากิจส่วนตัว 
2. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู                     ลากิจส่วนตัว 
 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. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
9. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

10. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  
        
 เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้า
ห้องประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม จ านวน 9 คน ไม่มาประชุม จ านวน 2 คน มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 10 คน ครบเป็นองค์ประชุมและได้เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู  
ก่อนเข้าระเบียบวาระประธานฯ ได้ขอเพ่ิมญัตติระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   โดยมี 6.1 ญัตติ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบรับบริจาครถยนต์จากกรุงเทพมหานคร รถยนต์ (รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์)  6.2 เรื่อง รายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ซึ่งเอกสารได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว  และได้ด าเนินการประชุมมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้                           
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563     
ประธานสภาเทศบาล     

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
1.รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

 2.รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมจะมีอยู่ 2 ครั้งนะคะ
ประธานสภาเทศบาล  1) รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  

วันที่ 28 กันยายน 2563 2) รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 
ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เชิญท่านเลขาเลยค่ะ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานฯ    การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เลขานุการสภาฯ   เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 

นาค ูมีผู้มาประชุมทั้งหมด 11 ท่าน  มีผู้มาร่วมประชุม 12 ท่านด้วยกันนะ
ครับ ซึ่งรายงานการประชุมก็มีทั้งหมดด้วยกัน 35 หน้า ทางเลขาฯ ก็ได้
เสนอไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้
พิจารณาครับขอบคุณครับ   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะ ถ้าท่านสมาชิกไม่มีวันนี้บางท่านอาจจะยังไม่อ่านเพราะว่าก าลังติด
ประธานสภาเทศบาล  ภารกิจอยู่นะคะทุกท่านก็เข้าใจก็ถ้ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ก็สามารถแจ้งทางฝ่ายเลขาได้นะคะ ถ้าไม่มีก็ถือว่ารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งนี้ผ่านไปก่อนนะคะ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเมื่อวันที่ 29
เลขานุการสภาฯ   กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู มีผู้มาประชุม 

ด้วยกันทั้งหมด 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่านนะครับ แล้วก็มีผู้เข้าร่วมประชุม 
10 ท่าน  รายงานการประชุมมีทั้งหมดด้วยกันทั้งสิ้นก็ 13 หน้า ซึ่งทาง
เลขาก็ได้เสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนะครับก็ขอเชิญท่าน
สมาชิกได้พิจารณาครับขอบคุณครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะ มีไหมคะถ้าไม่มีก็แจ้งภายหลังได้นะ สามารถแจ้งทางฝ่ายเลขาได้เลยก็
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่ารับรองรายงานการประชุมไปก่อนนะคะถ้าท่านใดจะอ่านเจอ 

ข้อผิดพลาดยังไงก็แจ้งทางเลขาอีกรอบนึงแล้วกันค่ะ จะขอเข้าระเบียบ
วาระต่อไปเลยนะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม     

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ  

6.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับบริจาครถยนต์จากกรุงเทพมหานคร 
 รถยนต์ (รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์)  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทางคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานฯ วันนี้คือทางฝ่ายบริหารเราได้เสนอญัตติเรื่องขอความ
นายกเทศมนตรี   เห็นชอบรับบริจาครถยนต์จากกรุงเทพมหานคร รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ 

ส่วนรายละเอียดต่างๆขออนุญาตท่านประธานให้รองฯ ประภาส  
แถลงต่อสภาฯ ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญคะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประภาส  วรรณทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลต าบลนาคูได้ขอรับบริจาครถยนต์หรือรถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ 

จากกรุงเทพมหานครเป็นรถยนต์ที่ปลดประจ าการ และกรุงเทพมหานครได้
แจ้งให้หน่วยงานที่สนใจจะน าไปใช้และเสนอค าขอเพ่ือนรับเพ่ือใช้ในกิจการ
ของหน่วยงานของตนเอง  บัดนี้เทศบาลต าบลนาคไูด้รับอนุมัติบริจาค
รถยนต์รถกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 คัน ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล 
ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน 990042 กรุงเทพมหานคร เลขตัวถัง wdb 
6771942k250676 หมายเลขเครื่อง 35794320439744 จาก
กรุงเทพมหานครแล้ว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานราชการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระผูกพัน หน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอเสนอสภาเทศบาลต าบลนาคใูห้ความ
เห็นชอบรับบริจาครถยนต์จากกรุงเทพมหานครดังกล่าวครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะมีท่านสมาชิกจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมคะเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล  ปลัดฯ ค่ะ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนที่ทางสภาจะได้พิจารณา ผมอยากจะขอให้
ปลัดเทศบาล   ทางคณะที่ไปดูได้อธิบายหน้าตารถเป็นยังไง มีอะไรบ้างพอสังเขปครับ  

รู้สึกว่ามีท่านสุตา จ่าเอกเจษฎา และหัวหน้าส านักปลัดฯ เชิญครับ 

นายวีระ สีระมาตร  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ รถท่ีเราขอความเห็นชอบจากสภาเพ่ือ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ   รับบริจาคจากกรุงเทพมหานครคันนี้ มีกระผม ท่านฯ สุดตา คุณรณวิทย์    

และจ่าเอกเจษฎา ไปดูนะครับ  จะเป็นรถกู้ภัยสารเคม ี เขาซื้อมา 10  
ล้านบาท  ส าหรับการกู้ภัยในเมืองครับ  ด้วยเหตุว่าไม่มีภัยในเมืองด้าน
สารเคมีนะครับรถก็เลยถูกจอดไว้ ใช้ในการซ้อมแผนฯ ปัญหาการใช้งานคือ
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ปั๊มลมมันเติมลมไม่เต็มใน 5 นาท ีครับเขาก็เลยจอด
ไว้ 10 ปีแล้ว โดยสภาพทั่วไปคือเครื่องยนต์ยังใหม่ทุกอย่างไม่ได้ใช้ครับ ใน
รถจะมีเสื้อชูชีพ ปั๊มน้ า รอก เครื่องปั่นไฟครับ ข้างในอุปกรณ์จะยังครบครับ  
สภาพเบื้องต้นก็คือ ต้องได้ท าเปลี่ยนแบตใหม่นะครับ ยางยังไม่แน่ใจ
เพราะว่าจอดมา 10 ปีแล้วครับก็น่าจะได้เปลี่ยนยางครับ ตัวปั๊มลมนี่มันปั๊ม
ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันช้าไม่ทันใจเขาเฉยๆ ตอนที่เขาจะเอาไปซ้อมนะครับ
เขาก็เลยจอดไว้นะครับ ไม่มีเหตุส าหรับกู้ภัยสารเคมีนี้ล่ะครับเขาก็เลยไม่ได้
ใช้แล้วบังเอิญหน่วยบางรักที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับรถท่ีช่วยเหลือด้าน
สารเคมีเขาท าเรื่องขอซื้อมาใหม่แล้ว คันใหม่เขาซื้อมา 30 ล้านคันนี้เขาก็
เลยปล่อยไว้นะครับ ผมก็เลยปรึกษากับงานป้องกันพอดีเขาบอกว่าถ้าใคร
อยากได้ก็ก็น่าสนทีนี้พอเราไปดูแล้วก็คือสภาพรถมันยังดีครับ เราสามารถ
เอามาแล้วก็ปรับปรุงได้อยู่นะครับยังใช้ได้ดีถ้าเกิดมาถึงเรา ถ้ายังไม่อยากใช้
ในงานรถกู้ภัย แต่มีอุปกรณ์ข้างในทีเ่ราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับ พวก
เครื่องปั่นไฟ ปั๊มน้ า พูดง่ายๆคือเราไม่ได้เสียตังค์ให้เขาครับมีแต่เสียแค่ค่า
ซ่อม ค่าซ่อมบ ารุงใช้เฉยๆ ครับ  รถก็ราคาหนักอยู่ครับแต่เครื่องนี้ไม่ได้ซ่อม
แน่นอนครับเครื่อง ส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับพวกล้อ พวกเบรก 
อะไรพวกนี้นะครับ เพราะเขาแค่ขับ 3 ครั้ง ขอน าเรียนที่ประชุมครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมในส่วนที่มิได้น าเสนอ
ปลัดเทศบาล   ที่ประชุมไปเมื่อกี้หน่อยครับ เนื่องจากว่าทางการป้องกันได้ติดต่อประสาน 

ทางกรุงเทพมหานครเรื่องการขอรับบริจาครถยนต์เก่านะครับ ซึ่งก็ได้คุยกับ
ทางส านักปลัดเทศบาล ท่านนายกฯ นะครับ ก็ได้มอบหมายไปดูรถ  ในส่วน
ที่ผมติดต่อที่ควบคุมอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ แกก็บอกว่าถ้าได้ไปกค็ุ้ม
เพราะเครื่องชุดอุปกรณ์ข้างในนะครับมันจะไม่ช ารุดด้วยนะครับนั่น
หมายความว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงได้อย่างที่คุณวีระ ได้น า
เรียนที่ประชุมไปนะครับ ปัญหาก็คือว่าในส่วนที่ก่อนที่เราจะเอารถมานี่นะ 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับเราต้องซ่อมก่อนนะครับ ก็คาดว่าซ่อมในส่วนที่เป็นยางแล้วก็อุปกรณ์ 
ปลัดเทศบาล  เล็กๆน้อยๆนะครับ  ซึ่งพอดีว่ามีลูกล่ามของผมคนหนึ่งเป็นเจ้าพนักงาน 

ป้องกันและบรรเทาสารภัยอยู่เขตบางรักนั่นแหละนะครับได้ไปดูให้ 
เรียบร้อยแล้ว ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะน าไปใช้งานเพราะเขาซื้อมาแพงนะ 
ครับ  แต่ว่าปัญหาก็คือเราต้องไปซ่อมก่อน ก็เลยจะให้ช่างประจ าสถานีนี้มี
คนเดียวนี่แหละครับ ไดเ้บอร์โทรติดต่อแล้ว ต้องคุยสภาก่อนว่าถ้าสภาฯ
เห็นชอบผมก็โทรไปคุยกับช่างนะครับ   ว่าให้ช่างเขาซ่อมก่อนก็คาดว่าค่า
ซ่อมน่าจะประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาท ประมาณนี้นะครับ 
เบื้องต้นนะครับซ่อมรถมาถึงเราแน่นอนนะครับ  แต่สภาพยางกม็ีอายุเป็น 
10 ปีแล้ว จอดไว้นานอาจจะเสียนะครับแต่สภาพลมยางคงเดิมอยู่ ถ้าเผื่อมี
มติแล้วผมจะท าเรื่องในส่วนนี้ในกรุงเทพมหานครนะครับ แล้วก็ไปรับรถมา
ซ่อมที่นี ่ต้องเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ การซ่อมโดยหลักการ
แล้วนี่นะครับมันต้องโอนกรรมสิทธิ์แล้วค่อยซ่อมได ้เราต้องหาเงินไปใช้จ่าย
ก่อนนะครับ รับโอนมาแล้วเราสามารถซ่อมได้นะครับ หมายถึงว่าเราต้องหา
เงินไปซ่อมบ ารุงก่อนที่รถเข้ามาเลยครับ มาซ่อมที่บ้านเรานี่ก็ว่าจะเสี่ยงนะ
ครับใครไม่อยากจะไปเอานะครับ รายละเอียดขอเชิญจ่าเอกเจษฎา ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

จ่าเอกเจษฎา  อินทร์ยา  เรียนท่านประธานฯ รถกู้ภัยขนาดกลางจะเป็นรถกู้ภัยสารเคมี จะมีชุดในรถ 
จพง.ป้องกันฯ    คือ ชุดดับเพลิงที่สวมใส่เป็นชุดดับเพลิงอลูมิไนซ์นะครับ ชุดละ 100,00  

บาท จ านวน 2 ชุด และก็ถังอัดอากาศที่เราเข้าไปดับเพลิงในอาคาร 10 ชุด 
ชุดละ 35,000 บาทนะครับ และก็มีเครื่องเครื่องตัดคล้ายๆ วงเดือน 1 
เครื่องนะครับ แล้วก็มีชุดไฟส่องสว่างเวลาเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่แล้วส่อง
พร้อมเครื่องปั่นไฟ 1 ชุด และชุดสูบน้ านะครับคล้ายเครื่องสูบน้ าคูโบต้า 1 
เครื่องนี่คือหลักๆ นะครับ  และก็มีถังอัดอากาศ 10 ถึง 20 ถังส ารองไว้
ข้างในรถ  คุ้มนะครับแต่ตัวรถมันก็ซ่อมแพงแต่เราจะใช้อุปกรณ์ข้างในนะ
ครับมันจะใช้งานได้หลากหลายนะครับอาจจะมีการเอามาจอดซ่อมแซมนิด
หน่อยครับข้างในก็คุ้มครับชุดจะมีหน้ากากก็หมวกดับเพลิงนะครับต่างๆ
รองเท้าก็อาจจะช ารุดนิดหนึ่งแต่ว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าชุดตัวนี้มีในสถานี
ดับเพลิงนะครับมันเป็นชุดสีน้ าเงินนะครับชุดคล้ายๆกับสแตนเลสนะครับจะ
กันความร้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้ครับ และก็มที่อสูบน้ าท่อส่งน้ าภายใน
รถนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ก็มีสายส่งสายดูดนะครับมาพร้อมแต่ก็
อาจจะช ารุดเพราะไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็มาตัดต่อได้นะครับ ส าหรับล้อ
ยางรถบรรทุก จ านวน  6 ล้อ ก็ไปดูในแบบเป็นขนาด 80 หรือ 90 เขา
เรียกยาง 900 ล้อยางรถบรรทุกหกล้อ จ านวน 6 เส้น แต่การขนส่งผมขอ
อนุญาตเสริมนิดหนึ่งครับ ถ้าเราได้มาแล้วเราจะซ่อมกลับมาหรือจะใส่รถ
สไลด์ขึ้นมามันก็ได้ครับรถสไลด์ตอนนี้มันทันสมัยขึ้นนะครับเอารถใหญ่ขึ้น
ได้ ขออนุญาตเรียนน าเสนอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ 
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นายวารินทร์ ท้าวสบาย  ขออนุญาตครับท่านประธานฯ เงื่อนไขข้อหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดไว้ 
รองปลัดเทศบาล   ก็คือว่าพัสดุต้องอยู่กับเราไม่น้อยกว่ากี่ปีครับ 2 ปี จึงสามารถจ่ายโอนหรือ 

ขายทอดตลาด โอนไปให้คนอ่ืนได้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นส าคัญเท่าไหร่ 
คาดว่าอยู่กับเราเกินกว่า 2 ปีแน่นอนอยู่แล้วครับ ก็ขอน าเรียนเพื่อทราบ
ครับขอบคุณครับ 

นายประเสริฐ จิตปรีดา          ท่านประธานฯ ไม่ทราบว่าค่าจ้างรถสไลด์ 20,000 บาทจะได้ไหม ผมเคย
นายกเทศมนตรี   ให้ยกรถไปที่สกลนคร ค่าจ้าง 3,500 บาท ก่อนนี้ผมเข้าใจว่าด าเนินการ 

เสร็จสิ้นแล้ว เห็นกรุงเทพมหานครได้ส่งเล่มทะเบียนรถมาให้เราแล้ว  
ถ้าได้มาก็ถือว่าคุ้มค่า ได้มาฟรีจ่ายค่าซ่อมก็ไม่มาก  

นายวีระ สีระมาตร  เรียนท่านประธานฯ ขนาดรถกูภัยมีขนาดเท่ากับรถบรรทุกขยะของเรา ต้อง 
หัวหน้าส านักปลัดฯ  ใช้รถสไลด์ขนาดใหญ่ กระผมได้หารือท่านปลัดเทศบาลว่าควรจะซ่อมแล้ว 

ให้ช่างซ่อมเดินทางมากับเราด้วยถ้ามีปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขได้ คิดว่าค่าซ่อม
รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่ที่ 50,000 บาท และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ตามค าแนะน าของท่านรองปลัดฯ จึงต้องเสนอสภาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้
รถมาแล้วค่อยน าไปจดทะเบียนที่ขนส่งครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเสนอความคิดเห็นนิดหนึ่งนะคะคิดว่าก่อนน ารถมาน่าจะซ่อมก่อน 
ประธานสภาเทศบาล  เพราะว่าคนที่เขาดูแลเขาจะมีความช านาญมากกว่าเราซ่อมเสร็จและถ้าเขา

เอามาส่งช่วงที่จากกรุงเทพฯมาบ้านเราเขาจะไม่รู้ปัญหาว่ารถเรามีปัญหา
อะไรอีกไหมเพราะว่าถ้าเราเอามาซ่อมแถวบ้านเราช่างอาจจะไม่มีความรู้
เรื่องรถเกี่ยวกับรถกู้ภัยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านสมาชิกว่ายังไง
บ้างคะก่อนจะขอความเห็นชอบถ้าไม่มีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็จะขอ
ความเห็นชอบทางสภานะคะว่าให้ความเห็นชอบขอรับบริจาครถยนต์จาก
กรุงเทพมหานคร  ท่านสมาชิกเห็นสมควรโปรดยกมือด้วยนะคะ ขอบคุณ
มากค่ะเป็นเอกฉันท์นะคะ 8 เสียงค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 8 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ 6.2  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็ขอเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะคะ ญัตติ เรื่องรายงานรายงานแสดงผล 
ประธานสภาเทศบาล  การปฏิบัติงานประจ าปี 2563 เอกสารส่งให้แล้วนะคะ ทางคณะผู้บริหาร

จะเสริมอะไรไหมคะ คงเป็นการแจ้งแจ้งให้ทราบเฉยๆนะคะ เป็นเอกสารให้
ท่านสมาชิกน ากลับไปอ่านอีกรอบนึงนะคะ   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ต่อไปก็จะขอปรึกษาหารือท่านสมาชิกนะคะ จะมีระเบียบสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลนาควู่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของ 
    สภาเทศบาลต าบลนาคูก็คือตอนนี้เอกสารร่างขึ้นมาคร่าวๆแล้ว  เหตุผล 
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ที่ต้องออกระเบียบนี้ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 117 วรรคท้ายก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุมัติให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาข้อสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
สภาท้องถิ่นก าหนดดังนั้นเพ่ือให้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้
ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคูเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้อง
ออกระเบียบนี้ก็คือก่อนที่จะใช้ในการบังคับประชุมสภาก็คือจะให้ท่าน
สมาชิกได้กลับไปทบทวนแล้วก็ประชุมครั้งต่อไปถึงจะขอมติทางสภาว่าให้ใช้
ระเบียบนี้ได้นะคะ  ขอให้แจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะ เชิญท่าน
ปลัดฯ คะ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  กระผมใคร่ขออนุญาตนะครับ ตามท่ีได้ให้งานนิติการจัดท าร่างมาเสร็จแล้ว 
ปลัดเทศบาล   นะครับ ส าหรับหลักการและเหตุผลประกอบระเบียบสภาเทศบาลต าบล 

นาคู ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและปรึกษาของสภา
เทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. .......  นะครับหลักการให้มีระเบียบสภาเทศบาล
ต าบลนาคู ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลต าบลนาคู  เหตุผลนะครับ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 117 วรรคท้ายก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้
ตามระเบียบที่สภาก าหนด คือร่างนี้แหละครับ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวและเพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคูเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้  ระเบียบสภาเทศบาลต าบลนา
คู ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลต าบลนาคู พ.ศ.  .......นะครับ เป็นร่างนะครับ โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลนาคู ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลนาคู  ทั้งนี้เพ่ือให้การประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาคเูป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 117 วรรคท้ายแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
จึงออกระเบียบสภาเทศบาลต าบลนาคูเก่ียวกับการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลนาคู ไว้ดังต่อไปนี้   
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลนาคู ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟัง การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลนาคู  
พ.ศ.........” 

    ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
    ลงนาม และปิดประกาศ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาคู เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
นาค ู                                              

//-8-“ผู้เข้าฟังการประชุม”.....                                          
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  “ผู้เข้าฟังการประชุม” หมายความว่า ประชาชนบุคลลธรรมดาทั่วไปหรือ
ปลัดเทศบาล   ตัวแทนนิติบุคคลหรือตัวแทนองค์การ หรือผู้แทนส่วนราชการที่มีความ 

ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมสภา“ประธานสภา” หมายความว่า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู หมายความรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานของที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาชั่วคราวในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู   

    “สมาชิกสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
    “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบลนาคู หัวหน้าส่วนราชการ 

ประจ าเทศบาลต าบลนาคู พนักงานเทศบาลต าบลนาคู หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบลนาคูให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภา 
“ที่ซึ่งจัดไว้” หมายความว่า สถานที่ท่ีก าหนดไว้ส าหรับให้ประชาชนผู้เข้าฟัง
การประชุมสภา 

ข้อ ๔ ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ค าวินิจฉัยและค าสั่งของประธานสภา
เทศบาลให้ถือเป็นที่สุดหากเป็นการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายหลัง
ประกาศผลเลือกตั้ง ซึ่งยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล ให้
ปลัดเทศบาลรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการ
ประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาล
ต าบลนาคูเพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาล
ไม่น้อยกว่า ๑ วันเมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการ
ประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะ
อาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวน
และรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วยกรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์
ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคูพิจารณาอนุญาต
ให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้
ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ ๖ กรณีผู้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลที่เป็นตัวแทนนิติบุคคล หรือ
ตัวแทนองค์กร หรือตัวแทนส่วนราชการ จะต้องมีหนังสือแสดงความจ านง 

 
//-9-ในการเป็นตัวแทน.....                                          
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ในการเป็นตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
กรณีประธานสภาเทศบาลได้เชิญบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดมาร่วมประชุม 
สภาเทศบาลผู้ที่ถูกเชิญ และหรือผู้แทนหน่วยงานที่ถูกเชิญ สามารถเข้าฟัง
การประชุมสภาเทศบาลได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามระเบียบนี้ แต่จะต้อง
แสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าหน้าที่สภาเทศบาลการขออนุญาตเข้าฟังการ 

                        ประชุมสภาเทศบาลให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

               ข้อ ๗ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
    (๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
    (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อม 

เกียรติของที่ประชุม หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา  
ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการประชุม 

    (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป  
หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

    (๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
    (๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
    (๗) ไม่แสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆต่อที่ประชุมโดยเด็ดขาด  

ถ้ามีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะหรือข้อหารือต้องให้การประชุมสภา
เทศบาลเสร็จสิ้นก่อนและประธานสภาเทศบาลอนุญาตจึงจะกระท าได้ 

    (๘) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

    ข้อ ๘ ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคูด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวก 

แก่ประชาชน 
(๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบล
นาคูพิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความ
เหมาะสม 

ข้อ ๙ ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งใดๆ ถ้ามิใช่เป็นการประชุมลับและ
เมื่อเป็นการสมควร ประธานสภาเทศบาลอาจจัดให้มีการถ่ายทอดภาพ 
เสียง หรือทั้งภาพและเสียง ผ่านทางโทรทัศน์ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียง 
ตามสาย ทางวิทยุชุมชน หรือโดยวิธีการอ่ืนๆตามเห็นสมควรก็ได้  

 
 

//-10-เพ่ือให้ประชาชน.....                                          
 



-10- 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถฟังการประชุมสภาเทศบาลในครั้งดังกล่าวได้ 
โดยสะดวกตามสมควรการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการตามท่ีประธานสภาเทศบาลก าหนด 
เพ่ือให้การด าเนินการของเลขานุการสภาเทศบาลตามวรรคสองเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและโดยสะดวก ให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้ 
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานตามที่เลขานุการสภา
เทศบาลมอบหมาย 

    ข้อ ๑๐ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้เข้าฟังการประชุมผู้ใด 
ละเมิดระเบียบนี้ ให้ประธานสภามีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด 
หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ประชุมสภาหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้
ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 
ในกรณีที่ประธานสภาสั่งให้ผู้เข้าฟังออกจากท่ีประชุมสภา หากผู้นั้นขัดขืน 
ประธานสภามีอ านาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบล
นาคูให้ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา น าตัวผู้นั้นออก
จากที่ประชุมสภาหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลต าบลนาคูก็ได้ 
นี่คือร่าง แต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่กระผมจะน าไปแก้ไขหลายอย่างเลยนะครับ 
คือบางแห่งก็มีสภาเทศบาลนาคู บางแห่งก็ไม่มี เดี๋ยวจะเพ่ิมเติมให้หมดนะ
ครับ มีข้อความที่ต้องแก้ไขอยู่นิดนึง  แล้วก็มาในส่วนของ ความหมายของ
เจ้าหน้าที ่“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง เดี๋ยวจะไปเพ่ิมของพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 
ลูกจ้างประจ านะครับ เดี๋ยวจะไดเ้พ่ิมความหมายของเจ้าหน้าที่ก็ประมาณนี้ 
อันนี้คือร่างครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ถ้าสมาชิกท่านใดอ่านแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามหรือ
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติม ถ้าคิดว่าเพ่ิมเติมได้ ก็ให้ปรึกษาทางฝ่ายนิติกร หรือท่านปลัดฯ 

อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าร่างนี้จะให้ท่านกลับไปดูอีกรอบนึง แล้วประชุม
ครั้งต่อไปจะน าร่างฉบับจริงเข้ามาปรึกษาหารืออีกรอบนึงนะคะ   
ท่านนายกฯ มีอะไรจะเพ่ิมเติมเก่ียวกับที่ว่าจะขยายเขตเทศบาลที่ได้คุยก่อน
หน้านี้ เชิญคะ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานฯ กระผมมีความมั่นใจว่าพวกเราในท่ีประชุมอยากจะ
นายกเทศมนตรี   ขยายเขตเทศบาลกันทุกคน เขตเทศบาลต าบลนาคูแค่แหลมข้างเมรุวัดนาคู 

เหนือนี่เองนะ อย่างน้อยน่าจะถึงอ่างเก็บน้ าห้วยมะโน หลังที่ว่าการอ าเภอ
นาคู ถึงหนองเป็ด ซึ่งเป็นพ้ืนที่นาของประชาชนบ้านนาคู เทศบาลเราจะ
เริ่มต้นก่อน ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ เพราะต้องส่งเรื่องถึงอ าเภอ ผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ถึงกระทรวงมหาดไทย และอีกอย่างทางอ าเภอและต ารวจ 

    ก็อยากจะอยู่กับเรา   ขอให้ด าเนินการโดยด่วนเลยครับ 

//-11-เรียนท่านประธานฯ..... 
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นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานฯ กระผมจะได้คงจะไดม้อบหมายให้นิติกรได้ศึกษา 
เลขานุการสภาเทศบาล  รายละเอียดในคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นเพ่ิมเติมหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกไหมคะ  ถ้าไม่มีก็คงเป็นคราว
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปก็คงจะได้ปรึกษาหารือกันต่อไปในเรื่องขอขยายเขตเทศบาล ก็ถือว่า 

เป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนหลายท่าน  เพราะว่าช่วงนี้การท ากิจการนอกเขต
ล าบาก เขาไม่อนุมัติให้เราท า มีท่านอื่นอีกไหมคะ  เชิญท่านอาจารย์นรินทร์ 
คะ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯ เรื่องที่ได้พูดไว้เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว จะขอเรียน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ถามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องคือกองช่างนั่นแหละ และได้รับปากเป็นมั่นเป็น                                         

เหมาะ พูดข้างนอกนะครับ คือไม่ได้อยากมาพูดในสภา มันเป็นเรื่องนิดเดียว 
เรื่องซ้ าซาก คือเรื่องที่เราวางท่อระบายน้ าใกล้กับศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น
ปัญหานั่นแหละ  ที่รับปากจะแก้ไขผิวจราจรไว้แล้วนั้น ผมจึงอยากจะให้ผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องลงไปดูในพ้ืนที่ เลยว่าจะด าเนินการอย่างไร เห็นท าแล้วมันก็
ร่อนออกเหมือนเดิม  แสดงว่าผู้ที่ท่านว่าจ้างท างานนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ใช่หรือไม่  เจ้าหน้าที่ได้ไปดูตอนที่เขาแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนท่าน
ประธานฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ เร่งด าเนินการแก้ไขด่วนด้วยครับ เผื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาเขาก็จะโทษทางเทศบาล ก็ขอความกรุณาท่านอย่างเร่งด่วน 
พ่ีน้องที่ใช้สัญจรตรงนั้นเดือดร้อนมาก  ขอบคุณมากครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรียนท่านประธานฯ ผมขออนุญาตชี้แจง พอดีผมจะท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
ปลัดเทศบาล   ว่าอยู่ระยะเวลารับประกัน เพราะตามระเบียบฯ ผมจะใช้เงินเทศบาลไปท า 

ไม่ได้นะครับ  กรณีนี้อยู่ระยะเวลาประกัน 2 ปี เทศบาลท าหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้าง ถ้าผู้รับจ้างไม่มาซ่อมภายในก าหนด เทศบาลสามารถหักเงินประกันมา
ด าเนินการได้นะครับ  มอบหมาย ผอ.กองคลัง ประสานข้อมูลกองช่าง และ
ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือแจ้งไปครับ  ขอบคุณครับ    

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ขอให้ด าเนินการโดยด่วนทุกเรื่องที่พูดมานะครับ  ให้ทันกับพ่ีน้องประชาชน 
    ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเสริมอีกเรื่องนะคะ การซ่อมฝารางระบายน้ าที่ได้คุยกันไว้ ว่าจะซ่อมให้
นายกเทศมนตรี   หมดทุกจุดพ้ืนที่เทศบาลไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้ว  เท่าท่ีเห็นยังช ารุด 

เหมือนเดิมอยู่หลายจุด และที่หน้าบ้านดิฉันก็ยังไม่ซ่อมแซม  และในตลาดก็ 
ยังเหมือนเดิมคะ 
 

//-12- เรียนท่านประธานฯ... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรียนท่านประธานฯ ผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ ารถบรรทุกขยะแต่ 
ปลัดเทศบาล   ละคันซ่อมแซมไปแล้วนะครับ ได้สั่งอุปกรณ์มาให้พร้อมแล้วเข้าใจว่าซ่อม 

เสร็จแล้ว เดี๋ยวผมจะไปให้เขาด าเนินการต่อ  ในส่วนการซ่อมฝารางระบาย
น้ าตลาดสดได้จัดท าประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว    

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรียนท่านประธานฯ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษารางระบายน้ า ผมก็ได้ฟังเสียง
นายกเทศมนตรี   บ่นจากประชาชนมาเหมือนกันครับว่าลอกรางระบายน้ าแต่ที่เดิม บางแห่ง 

ดินถมใกล้จะเต็มรางแล้วไม่มีการลองรางมาหลายปีแล้ว พอชาวบ้าน
สอบถามกับสมาชิกสภาเทศบาลของเราท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่อยู่ในแผน หรือ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อะไรนี่แหละครับ ท าให้เขาสงสัยว่าเทศบาลเอาเงิน
ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ผมต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ  ผมหวังว่าต่อไปเราคงลอก
รางให้ทั่วถึง ขอบคุณครับ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯ อีกนิดเดียวนะครับ พอพูดถึงการลอกรางระบายน้ า  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาตรงหน้าร้านตัดผ้านายชายเพราะเป็นเนินลงมาอยู่ 

แล้ว แต่ก็ตันน้ าไม่ไหล บริเวณถนนอัยวรรณฝั่งบ้านนายเดวิด ไม่ทราบว่ามี
ปัญหาอะไรน้ าไหลนิดเดียวก็ท่วมแล้ว ไม่ไหลออกมาแล้วครับ  แสดงว่าผู้
ควบคุมการลอกรางระบายน้ าตรงนั้นไม่ได้ท าตรงนั้นใช่หรือไม่  เราจะมี
วิธีการอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้   

นายวีระ  สีระมาตร  เรียนท่านประธานฯ ตรงจุดนี้จะะมีระดับที่ต่ ากว่าปลายทางที่เราต้องการ 
หัวหน้าส านักปลัด  ให้น้ าระบายไปท าให้ตรงนี้จะมีน้ าล้นรางระบายน้ าตลอดครับ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เดี๋ยวค่อยส ารวจแก้ไขต่อไป เห็นด้วยไหมครับ 
นายกเทศมนตรี  

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนท่านประธานฯ กระผมคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล  ระดับก้นรางระบายน้ าใหม่เพ่ือให้เป็นการระบายน้ าจากท่ีสูงไปที่ต่ า ไม่ใช่ 

ระบายน้ าจากที่ต่ าไปที่สูงซึ่งเป็นสภาพพ้ืนที่ในตอนนี้ครับ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯ ขออนุญาตอีกนิดเดียวนะครับ หมายความว่าเวลาเรา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ว่าจ้างการลอกรางระบายน้ า ผู้ควบคุมการลอกรางได้ไปดูไหมว่าเอาออกทุก 

ฝาไหม หรือมีการข้ามไปไม่เปิดฝารางบางจุดไหม ที่ผมสอบถามคือผู้ควบคุม
ไปดูแลการท างานไหม  ผมอยากให้ฝ่ายบริหารดูแลเรื่องนี้ ขอบคุณมากครับ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ผมก็ดูอยู่นะครับ เห็นเขาพยายามงัดทุกฝา  อาจจะมีบางจุดที่เปิดฝาราง 
นายกเทศมนตรี   ระบายไม่ได้  

-13-มีท่านอื่นอีกไหมคะ  ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกไหมคะ  เห็นสมควรแก่เวลา  ก็ขอปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาเทศบาล  4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  ขอขอบคุณทุกท่าน ปิดประชุมคะ 
 
เลิกประชุม เวลา 11.34 น. 
 
 

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

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)  นรินทร์  สุริยโคตร   กรรมการ           (ลงชื่อ)   แจ่มจันทร์  ละอองศรี  กรรมการ 
       (นายนรินทร์  สุริยโคตร)                   (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี) 

 
(ลงชื่อ  เจน  ท้าวสบาย    กรรมการ 
      (นายเจน  ท้าวสบาย) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2563 วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1    
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  15 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564   

 
- ทราบ 

 
(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์    ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
 

 


