
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  27  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
2. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
3. นางศริิลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
12. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายนรินทร์  สุริยโคตร รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายสมพจน์  ตรัสศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
7. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เชิญฝ่ายเลขา 
 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ปลัดเทศบาล ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

ประชุมจ านวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 21 คน จ านวน 14 หน้า
หากมีข้อความแก้ไขเพ่ิมเดิม เชิญเสนอครับ 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีทา่นใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 

วันที่  19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
    -ไม่มี- 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.1 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล โดยสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเอง  จ านวน 3  คนเชิญเลขานุการสภา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัดเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 
ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลนาคู เสนอชื่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพร้อมผู้รับรอง 
จ านวน 3 ท่าน 

 
//นางหอมพร… 
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นางหอมพร  บัวบาล ขอเสนอ นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายชัยสิทธิ์  ทิทา และ นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
ปลัดเทศบาล  
 
นายสมจัน  สิมสาร เสนอ นายเชวง  รังหอม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทอง และ นายสุดตา  รังระรื่น 
ปลัดเทศบาล  
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา เสนอ นายสุดตา  รังระรื่น  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทอง และนายสมจัน  สิมสาร 
ปลัดเทศบาล ท่านสุดตา  รังระรื่น รับหรือเปล่าครับ 
นายสุดตา  รังระรื่น ไม่รับครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
นายเชวง  รังหอม เสนอ นายสมจัน  สิมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา และนายชัยสิทธิ์  ทิทา 
ปลัดเทศบาล มีท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ประกอบด้วย 
1. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา 
2. นายเชวง  รังหอม 
3. นายสมจัน  สิมสาร 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 6.2 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเอง  

จ านวน 3  คนเชิญเลขานุการสภา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัดเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561   
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลนาคู เสนอชื่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพร้อมผู้รับรอง 
จ านวน 3 ท่าน 
 

//นางศิริลักษณ.์. 
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นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา เสนอ นายชัยสิทธิ์  ทิทา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายสมจัน  สิมสาร และ นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร 
ปลัดเทศบาล  
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา เสนอ นางหอมพร  บัวบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทอง และ นายเชวง  รังหอม 
ปลัดเทศบาล  
 
นายสมจัน  สิมสาร เสนอ นายวิภพ  วรรณทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร และ นายเชวง  รังหอม 
ปลัดเทศบาล มีท่านอื่นจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสมาชิกสภา

ท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ประกอบด้วย 
1. นายชัยสิทธิ์  ทิทา 
2. นางหอมพร  บัวบาล 
3. นายวิภพ  วรรณทอง 

 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 6.3  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล ข้อบัญญัต ิโดยสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเอง  จ านวน 3  คนเชิญ

เลขานุการสภา 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ก่อนจะเข้าระเบียบวาระ 6.3 6.4 ขออนุญาตปรึกษาประธานและชี้แจงใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติจ าเป็นต้องผ่านร่างข้อบัญญัติ

กฎหมายงบประมาณการลงมติก่อนถึงจะตั้งคณะกรรมการแปรได้ใช่หรือไม่ครับ
ท่านเลขาก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการแปรต้องมีการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณก่อนใช่หรือไม่ครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ไม่จ าเป็นครับตั้งก่อนก็ได้ครับ เราตั้งวันนี้ไว้วันนั้นก็น่าจะใช้ได้เลย 
ปลัดเทศบาล  
นายกฤษดา  จิตปรีดา คือเหมือนกับเราขับรถโดยไม่มีใบขับขี่เราต้องไปท าใบขับขี่ก่อนไหมก่อนที่จะขับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  รถได้ครับ  ขอให้ดูจากระเบียบเลยนะครับตรงนี้ คือผมอ่านเจอในระเบียบ ข้อ 5 

ข้อ 6 จะต้องรับหลักการก่อนอันนี้แนวทางที่เราปฏิบัติมา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม อันนี้คือแนวทางปฏิบัติแต่ในข้อปฏิบัติที่เป็นจริงเราไม่จ าเป็นต้องตามมตินี้ต้อง 
ปลัดเทศบาล เราสามารถตั้งไว้ก่อนก็ได้ไม่ถือว่าไมผ่ิดสามารถตั้งได้ทั้งสองอย่าง  ค าว่า

ข้อบัญญัติหลายท่านอาจจะมองว่าข้อบัญญัติคือเฉพาะงบประมาณ  ค าว่า
ข้อบัญญัติคือรวมทั้งข้อบัญญัติต่างๆ เช่นข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
งบประมาณเพ่ิมเตมิ ข้อบัญญัติว่าด้วยขยะ ซึ่งเป็นกฎหมายเทศบาลถ้าหากท่าน
ไม่สบายใจในระเบียบวาระนี้ก็สามารถถอนได้ครับ เมื่อมีการเสนอและรับ
หลักการแล้วค่อยแต่งตั้งหรือเสนอใหม่ก็ได้ครับ  

//นายวิภพ.. 
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นายวิภพ  วรรณทอง  ผมเห็นด้วยกับท่านกฤษฎาเพราะการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติมันยังไม่มีร่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ใดๆเม่ือตั้งคณะกรรมการไปแล้วคณะกรรมการแปรก็ยังไม่รู้ว่าจะแปรญัตติใด

เรื่องอะไร ผมว่าอาจจะผิดวัตถุประสงค์ความเป็นจริงน่าจะมีร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณก่อน ตามที่เราเคยท ามาในทุกสมัยผมขอเสนอท่านประธาน 

นายกฤษดา  จิตปรีดา ขอเสนอถอน ระเบียบวาระการประชุม 6.3  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติถอนระเบียบวาระการประชุม 6.3  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภา

เทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม 6.4  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการตรวจและติดตาม  
ประธานสภาเทศบาล การปฏิบัติตามแผนงาน โดยสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเอง จ านวน 5 คน 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม คณะกรรมการตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน เป็นคณะกรรมการ 
ปลัดเทศบาล อ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร จึงขอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือกจ านวน 

5 ท่านเพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดนี้  
 
นายกฤษดา  จิตปรีดา เรียนท่านประธานเรื่อง 6.4 ผมขอเรียนว่าถ้า 6.3 ยังไม่เกิดมันผิดมาตั้งแต่แรก  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 6.4 น่าจะยัง ผมก็ขออนุญาตถอนญัตตินี้นะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม 6.4 ยังไงก็ไม่ขัดครับเพราะเมื่อคณะผู้บริหารเข้ามาท างานก็สามารถตั้ง 
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการติดตามได้เลยในทางปฏิบัติท าได้เลยครับ 
 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ถ้าเราตั้งกรรมการแปรญัตติก่อนแล้วค่อยมาตั้งกรรมการติดตามมันจะสวยงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กว่าไหมครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม อยากจะขอให้คัดเลือกกันครับเมื่อเราคัดเลือก 5 คนแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็น 
ปลัดเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 
นายกฤษดา  จิตปรีดา ถ้ามันไม่เป็นไปตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาและตามหนังสือที่แจ้งมันจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถูกต้องไหมครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม หลักการอย่างนี้ครับการติดตามประเมินผลสามารถท าได้ตั้งแต่ฝ่ายบริหารเข้า 
ปลัดเทศบาล ท างานจะไม่เหมือนข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นเฉพาะของปี 65 การแปรญัตติจะเฉพาะ
งบประมาณรายจ่ายปี 65 เท่านั้น ซึ่งขณะนี้เรายังไม่ได้ยกร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวแต่คณะผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติงานแล้วเราจึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการ
ติดตาม  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 

นายกฤษดา  จิตปรีดา ผมจงึขอให้ท่านอธิบายและให้ลงบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นอย่างไรจะได้มาอ่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในครั้งต่อๆไป 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับเพราะบังคับด้วยข้อกฎหมายตามท่ีผมได้น าเรียน 
ปลัดเทศบาล ท่านในส่วนของวาระ 6.3 ขอให้มีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก่อนถึงจะ

ด าเนินการ การเป็นคณะกรรมการสามัญทีส่ภาตั้งข้ึนจะเป็นซ้ ากันไม่ได้ตามท่ีเรา
ได้คุยกันตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในระเบียบก าหนดวิธีการคัดเลือก  

 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี คณะกรรมการแปรญัตติใช้ทั้งสภาได้หรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาจะท าได้ก็เฉพาะเทศบัญญัติอ่ืน ที่ไม่ใช่ 
ปลัดเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใช้คณะกรรมการเต็มสภาได้ ขอเชิญท่าน

สมาชิกเสนอเลือกกรรมการตามระเบียบวาระ 6.4  
 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี เสนอ นายสุดตา  รังระรื่น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทองและ นายเชวง  รังหอม 
ปลัดเทศบาล  
 
นายกฤษดา  จิตปรีดา เสนอ นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายสุดตา  รังระรื่นและ นายชัยสิทธิ์  ทิทา 
ปลัดเทศบาล  
 
นายสุดตา  รังระรื่น เสนอ นายกฤษดา  จิตปรีดา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือนางแจ่มจันทร์  ละอองศรี และนายวิภพ  วรรณทอง 
ปลัดเทศบาล   
 
นายวิภพ  วรรณทอง เสนอ นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายเชวง  รังหอมและ นายสมจัน  สิมสาร 
ปลัดเทศบาล  
 
นางหอมพร  บัวบาล เสนอ นายสมจัน  สิมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือนายเชวง  รังหอม และนายชัยสิทธิ์  ทิทา 
ปลัดเทศบาล  
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นายธีรศักดิ์  รังหอม 6.5 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพฯ  จ านวน  2  คน 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม เป็นระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลนาคูต้องมีกรรมการจาก 
ปลัดเทศบาล สภาเทศบาลจ านวน 2 ท่านโดยสมาชิกคัดเลือกกันเอง กรรมการชุดนี้ท่านนายก

เป็นประธาน ปลัดท้องถิ่นเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีประมาณ 15 
ท่านมาจากผู้ใหญ่บ้านด้วย ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอคัดเลือก 

นายวิภพ  วรรณทอง เสนอ นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายสุดตา  รังระรื่น และ นายเชวง  รังหอม 
ปลัดเทศบาล  
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา เสนอ นางหอมพร  บัวบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอผู้รับรอง มีผู้รับรองคือ นายวิภพ  วรรณทอง และ นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา 
ปลัดเทศบาล ก็ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ท่านประธานต่อไปวาระอ่ืนๆ  
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม เรื่องอ่ืน ๆ คงจะไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ขอย้อนไปวาระที่ 2 ในการประชุมแต่ละครั้งมีวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แต่ละรายงานประชุมในนี้ถูกต้อง ทีนี้มาวาระที่ 3 ท่านประธานที่เคารพตัดบท

ท่านสมาชิกไม่ได้ถาม ท่านสมาชิกมีกระทู้ถามสดไหม ยืนยันว่าสมาชิกเรา
ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นคนใหม่ ในวาระท่ี 3 น่าจะถามท่านสมาชิกว่าท่านมีประเด็น
ไหนที่จะหารือ หรือถามสอบถามความเดือดร้อนสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด
ช่วงนี้มันน่าจะมีเรื่องมากมายที่จะถามซึ่งผมก็รออยู่ว่าท่านประธานจะเปิดโอกาส
ช่วงไหน อันนี้วาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งท่านเลขาก็จะย้อน
ถามว่าแต่งตั้งใครบ้างรายงานการประชุมก็น่าจะมีมันก็เป็นเรื่องที่น่าปฏิบัติ วาระ
ที่ 4 เป็นเรื่องเสนอใหม่ก็ต้องถามสมาชิกเช่นกันนะครับ เหตุการณ์ที่ไม่ปกติทุก
วันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายเรื่องจ านวนผู้ป่วย ผู้กักตัวยังไงการ
แต่งตั้งเวรประจ าวันการปฏิบัติหน้าที่ด้วย มันน่าจะหยิบยกมาเป็นเรื่องที่เสนอ
ใหม่ก็ได้ เป็นข้อหารือแล้วแต่ทางผู้ปฏิบัติผู้มีอ านาจจะด าเนินการส่วนที่นี้ท่าน
เลขาเองการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติผมก็ดูระเบียบเช่นกันแนวทาง
ปฏิบัติมันก็มีอยู่ 2 แนวทาง ก็คือเลือกก่อนกับเลือกหลัง หลังจากท่ีผ่านญัตติเข้า
มาคือการตั้งไว้มันเป็นเรื่องดีอีกแบบหนึ่งโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้
ศึกษาวิธีการท างานตามรูปแบบอย่างไรไหนมันจะตามระบบระเบียบว่าด้วย
ข้อบัญญัติของสภาเทศบาลส่วนจะตั้งก่อนหรือหลังผมเห็นควรว่าถ้าตั้งก่อนมีการ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบระบอบพอถึงมีญัตติจะไปตั้งมันจะด่วนเกินไป
รึเปล่า ส่วนที่เคยปฏิบัติมาก็พอจะทราบว่า ในระเบียบที่ผมน าเรียน 2 ช่องทาง
ไม่ได้ฟิกในที่นี้ท่านเลขาก็ถามว่าใครจะถอนก็มียกประมาณ 5 ท่าน ในส่วนที่ 
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ยกหมายความว่ายังไงรายงานประชุมว่ายังไงอันนี้ก็ขอน าเรียน ทีนี้แนวทางการ
ปฏิบัติหลายๆ ข้อที่ว่ามาผมว่าอาจจะไม่ถูกต้องน่าจะถามท่านสมาชิกก่อน วาระ
อ่ืน ๆ ไม่มีขอปิดวาระการประชุม ผมก็งง คือการปิดการประชุมมันด าเนินการได้ 
แต่ว่าในกรอบระยะเวลาในช่วงนี้ต้องทิ้งให้สมาชิก บางคนก าลังเตรียมข้อมูล
เตรียมหัวข้อประเด็นที่จะหารืออีกถ้าเป็นไปได้ครับท่านประธาน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม ขอบคุณท่านรองครับ ต่อไปจะอ่านทุกหัวข้อ ใครมีปัญหาให้ถาม ต่อไปประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งหน้าครับ ท่านเลขามีอะไรครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตในเรื่องประเด็นอ่ืน ๆ เป็นขออนุญาตชี้แจงเรื่องโควิดสืบเนื่องมาจาก 
ปลัดเทศบาล ว่าได้รับรายงานมาจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ท่านนายอ าเภอจะไปรับ

นโยบาย ระดับจังหวัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยบอกว่าในอนาคตข้างหน้า
คนติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ พี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครจังหวัดที่มีพ้ืนที่สีแดงพ้ืนที่
เสี่ยงสูงสุดหรือเข้มงวด 13 จังหวัดจากเดิมมีอยู่ 10 มาประกาศเพ่ิมเติม 3 เป็น 
13 ทยอยกลับบ้านซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้
ที่พ่ีน้องที่จะติดเชื้อกลับกันเยอะเราจะเห็นในโซเซียลต่าง ๆ  เริ่มขนกลุ่มเสี่ยง
กลับบ้านกันแล้ว ในส่วนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางนโยบายท่านรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยให้นโยบายว่าทุกต าบลต้องมีโรงพยาบาลสนามแต่ก่อนทุก
อ าเภอ ซึ่งอ าเภอนาคูเราก็มีแล้วที่หอประชุมอ าเภอ ล่าสุดทุกต าบลต้องมี
โรงพยาบาลสนามอย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง ก็มองดูว่าในส่วนของ
คณะกรรมการโรคติดต่อระดับเทศบาล ซึ่งท่านนายกแต่งตั้งไปแล้วจะมีการ
ประชุมวางแผนเอาไว้ว่า ถ้าเผื่อ  ณ  ปัจจุบันศูนย์กักตัวเราที่อยู่อาคารผู้สูงอายุ 
กลุ่มเสี่ยงก็พักไว้อยู่ตรงนั้น ส่งอาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังซึ่งในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายค่าเวรยามทั้งตลอดจนผู้กักกันทางท้องถิ่นเรารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด แต่ทีนี้ในส่วนของเทศบาลต าบลนาคู ในส่วนของเทศบาลต าบลนาคู ณ 
ปัจจุบันสถานที่จะรองรับผู้ป่วยเป็นจ านวนเยอะ ก็มองเห็นว่าจะเป็นทางโรงเรียน
นาคูพัฒนาฯ ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขออนุญาตท่านประธานและผู้ร่วมประชุม คุณหมอไพรวรรณ โทรเข้ามาว่า 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู นาคูพัฒนา ที่หวังว่าจะเป็นจุดกักตัวน่าจะไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้ขนาดฉีดวัคซีน

ท่านยังให้ย้ายไปนาคูเล็ก คือตอนนี้นาคูพัฒนาไม่รับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนถ้าเราจะ
เอาไปกักตัวไปไว้ที่นั้นน่าจะไม่ได้ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม หนังสือใหม่ล่าสุด จากเลขาธิการส านักงานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานแจ้งผู้อ านวยการ 
ปลัดเทศบาล ศึกษาเขตทุกเขต ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐที่ร้องขอ ยกเว้นที่เขาเรียน on site 

ถ้าเผื่อไม่มีต้องเข้าไปพักได้ คือหลักทางรัฐบาลก็มองว่าสถานที่โรงเรียนมันก็
เหมาะมีทั้งห้องน้ าห้องอะไรต่างๆ เพราะว่าศูนย์กักกันถ้าเอาตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขยิ่งเคร่งครัดมากแยกกันเด็ดขาดเลย  กัน้ห้องน้ าท าความ
สะอาด   ปัจจุบันนี้ผมก็เข้าใจอยู่ว่าคนมีโอกาสเสี่ยงติดคนติดง่าย ก็ยังสงสาร
พวกเราอยู่ว่าน้องๆ พ่ีๆ ไปลงเข้าเวรเข้าคัดกรองมอบให้ท้องถิ่นหมดรวมทั้งฉีด
พ่นทุกวันเช้า 7.00 น. เย็นอีก 17.00 น. ฉีดพ่นก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ผมว่า
มันหนัก ในส่วนของอ าเภอโรงพยาบาลสนาม ท่านนายกก็เรียนท่านนายอ าเภอ
ว่าน่าจะเปลี่ยนท้องถิ่นอ่ืนบ้าง เรารับผิดชอบทั้งหมดงานเราก็เยอะมันเหนื่อย 
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ถ้าเผื่อไม่ได้หามองว่าเราจะเอาตรงไหน แต่มีหนังสือมาอยู่ ก็ขอความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนก่อน หนังสือพ่ึงออกเมื่อวันก่อน  และเขาก็ให้รายงานด้วยแต่ละ
โรงเรียนว่าทางรัฐขอไปเขาไม่ให้เพราะอะไรยกเว้น on site  ถ้าเผื่อไม่มีการ
เรียน on site อะไรต่าง ๆ ที่หยุดเรียนทางรัฐขอความร่วมมือเพราะไม่มีสถานที่
จริง ๆ ขออนุญาตน าเรียนว่าร่วมด้วยช่วยกัน เป็นปัญหาระดับประเทศเหมือนผึ้ง
แตกรังออกจากกรุงเทพออกจาก 13 จังหวัดอันตรายกลับภูมิล าเนา มีปัญหา
เยอะเป็นภารกิจที่เราต้องร่วมกันช่วยกันต่อสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ขอแจ้งสถานการณ์ให้ทุกท่านทราบ ตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมของเทศบาลต าบลนาคู 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ทั้งหมด 15 ท่าน รักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 ท่าน  อกจากโรงพยาบาลแล้วกัก

ตัวอยู่ที่ทุ่งนา 5 ท่าน และก็กักตัวยังไม่ครบ 14 วันอยู่ที่เทศบาลนาคู 4 ท่าน 
ตรวจรอบที่สอง 2 ท่าน ผลเป็นลบ เหลืออีก 2 ท่าน ที่มาเมื่อวาน เสี่ยงสูงคือ
สัมผัสกับผู้ป่วย 1 ท่าน ตอนนี้กักตัวอยู่ที่เถียงนา รอตรวจรอบท่ี 2 ถ้าตรวจรอบ
ที่ 2 เสร็จถ้าผลเป็นลบ ก็จะได้มากักตัวที่เทศบาลและก็แจ้งเข้ามาพ้ืนที่ 1 ท่าน
และวันนี้รอผลตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ เนื่องจากสถานการณ์ที่ท่านปลัดน า
เรียนตอนนี้ทุกคนต้องกลับภูมิล าเนาเพราะว่างานไม่มีท า ต้องได้หาที่รองรับ
ส าหรับผู้ที่เสี่ยงสูงและผู้ที่ติดเชื้อ เทศบาลของเรายังมีปัญหาอยู่ว่าที่ผู้ที่เสี่ยงสูงผู้
ที่สัมผัสกับผู้ป่วยมาเรายังไม่มีสถานที่ให้ เพราะว่าตอนแรกตกลงกันว่าที่จะกักตัว
อยู่ที่อ าเภอ อ าเภอเปลี่ยนแปลงให้เป็นโรงบาลสนาม ถ้าจะเอามารวมกันกับคนที่
อยู่เทศบาลก็คงจะรวมไม่ได้ เพราะว่าสัมผัสกับผู้ป่วยมาเราก็ต้องหาสถานที่ให้
เขากักตัวใหม่ ตอนนี้จะเรียกประชุมด่วนกับคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการโควิดเกี่ยวกับโรคติดต่อประชุมช่วงบ่าย เพราะเป็นสถานการณ์
เร่งด่วนที่ทุกคนต้องช่วยกัน  

นายชัยสิทธิ์  ทิทา ขออนุญาตเพ่ิมเติมสอบถามหน่อย พอดีพ่ีน้องถามเข้ามา รางระบายน้ า ม.9  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บ้านยายด้วง จะได้ท าหรือไม่ ผมผ่านบ่อยท่านก็ถามมาครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติม บางท่านยังไม่ทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณ จริง ๆ  
ปลัดเทศบาล ก็เล็งไว้อยู่เงินเหลือจ่าย พอดีงบประมาณประจ าปีเราไม่ได้ตั้งไว้ท าไม่ได้  ยกเว้น

ต้องมีแผนถ้าเงินเหลือก็เอาเข้าประชุมที่สภา ขอความเห็นชอบตามนั้นแต่ว่าถ้ามี
เงินเหลืออ่ืน ๆ เหลือจ่ายปี 64 คือปีนี้ถ้าไม่มีเงินเหลือจ่ายเราก็ต้องไปบรรจุไว้
ในปี 65 ไม่ใช่อยากได้ต้องท าเลยไม่ได้นะครับ ต้องมีปรากฎในแผนก่อน
เพราะว่าเป็นงานก่อสร้าง 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา เห็นว่าช่างออกไปวัดแล้ว ชาวบ้านก็ถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ไม่ใช่วัดปุ๊บจะได้เราต้องมาเตรียมการประมาณราคาอะไรต่าง ๆ ก็คิดว่าคุยกับ 
ปลัดเทศบาล ท่านนายกอยู่ครับ ผมไปวัดตั้งแต่ผมปฏิบัติหน้าที่ท่านนายก  ช่วงที่ผมปฏิบัติ

หน้าที่นายก เงินเหลือยังไม่สามารถท าได้เพราะว่าเราไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายปี 64 ทีนี้ถ้าเผื่อเราจะเอาเข้าปี 64 เราต้องบรรจุในแผน
ก่อน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนแล้วก็เอางบ 64 ไปท า 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา คือฝนตกน้ ามันท่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ก็เข้าใจอยู่ครับ รอดูเงินเหลือจ่ายครับว่ามันท าได้หรือไม่ได้หรือโอนเงินที่ไม่ 
ปลัดเทศบาล จ าเป็นไปท าคือเป็นอ านาจของสภาง่าย ๆ แต่ต้องมีอยู่ในแผน  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร วาระท่ี 5 ย้อนไปคือเรื่องที่เสนอใหม่ ผมอยากน าเรียนว่าใน 1 ปี จะมีอยู่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 4 สมัย ที่ 5 จะเป็นวิสามัญทีนี้ผมจะหารือสภาอยู่ว่ารอบ 1 เดือน นับจากปีหนึ่ง 

12 เดือน ผมจะหารือสภาว่าในทุก 1 เดือน เรามาก าหนดมติเราจะประชุม
ปรึกษาหารือน าเรียนประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับพ่ีน้องในเขตเทศบาลต าบล
นาคูเพ่ือท าตามท่ีท่าน สท. ชัยสิทธิ์ ทิทา น าเรียน ถามประเด็นปัญหาที่ทางฝ่าย
บริหารด าเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วมาพูดจาหารือกันว่าสิ่งที่ด าเนินการตรง
ความต้องการความเดือดร้อนของพ่ีน้องไหม อยากจะหารือเดือนหนึ่งเรามา
ประชุมกันไหมมาก าหนดเป็นมติเลยเพราะว่า เราจะได้น าปัญหาที่เรามีที่พ่ีน้อง
ในเขตเทศบาลแจ้งมาก็มาติดตามกัน ซึ่งมองว่ามันไม่ได้เกิดค่าใช้จ่ายอะไร
มากมายพูดง่าย ๆค่าตอบแทนเราก็ไม่มากจริง ๆ ประชุมกันจริง ๆ 4 ครั้ง นะ
ท่านเลขา 5 ครั้งวิสามัญ เรามาลองคุยกันว่าสักเดือนหนึ่งท่านเห็นด้วยไหมมานั่ง
แลกเปลี่ยนคุยกัน 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตตอบข้อสักถามที่ท่านรองประธานสภาได้หารือที่ประชุมหลักการ 
ปลัดเทศบาล ประชุมต้องมีเรื่องที่ต้องประชุม  จะท าวิธีไหนต้องเสนอญัตติผ่านเลขาสภา เลขา

สภาเสนอประธานเรียกประชุมตามสมัยประชุม ทีนี้ถามว่าต้องประชุมทุกเดือน
ไหมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย นอกจากท่านมีเรื่องที่เสนอสภาเพ่ือพิจารณาหรือ
รับทราบได้เลยไม่มีปัญญาถา้มีเรื่องด่วนมีอยู่ในสามัญก็เปิดวิได้ ถ้าอยากให้
ประชุมทุกเดือนท่านก็ท าเรื่องมาทุกเดือนก็ได้ ต้องมีเรื่องที่ประชุมต้องมีหารือ
ทางผมจะด าเนินการให้ท่านส่งเรื่องขึ้นมา เรื่องกระทู้ถามก็ว่ากันไปท่านก็ท า
ขึ้นมา ผมก็จะเสนอท่านประธานเรียกประชุมถ้าเผื่อไม่อยู่สมัยสามัญ ผมก็จะขอ
เปิดวิกับท่านนายอ าเภอ  จะมีเรื่องมาจากไหนก็มาจากสมาชิกสภานั่นแหละ จะ
ประชุมเรื่องอะไร 

นายธีรศักดิ์  รังหอม มีอะไรอีกไหมครับ เชิญท่านสมจัน 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมจัน  สิมสาร คืองบประมาณท่ีเข้าในแผนตั้งแต่ปี 60 - 64 แต่ว่าตรงนี้เป็นถนนเข้าท่ี  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บ้านนายบุญยัง ภูดี แต่ว่ามีแผนมาตลอดท าไมไม่ท าให้เขา เพราะว่าตรงนี้มี

ปัญหามาก เจ้าของบ้านเขาให้ 3 เมตร อยู่ในแผนหลายปีแต่ยังไม่ได้ท าให้ แต่ว่า
ความยาวประมาณ 22 เมตร แล้วก็ความกว้าง 3 เมตร ถ้าไม่ท าให้เขา เขาก็จะ
ปิดตรงนี้ เสนอมานานแล้ว เข้าแผนมาแล้วคือปี 60 - 62 ก็ยังไม่ไปท าให้เขา 
เขาก็เลยมาขอผมเข้าสภาตอนไหนก็แจ้งที่ประชุมให้หน่อย 

นายธีรศักดิ์  รังหอม ใครมีอะไรอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ แจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่าน ทางฝ่ายแผนได้แจ้งมาเรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนา  
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถ้าท่านสมาชิกเห็นว่าถ้าแผนตัวไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาหรือว่าคิดว่าถนน 

หรือไฟฟ้า หรือเส้นทางที่จะไปทุ่งไร่ทุ่งนาที่เห็นว่าสมควรที่จะท าก็ให้เสนอเป็น
โครงการเข้ามาเสนอทางส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบแผนตอนนี้ท่านบอกว่าจะ
ทบทวนแผนอยู่ 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม มีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
เลิกประชุม เวลา 11.10 น. 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      ตรวจแล้วถูกต้อง         ตรวจแล้วถูกต้อง       ตรวจแล้วถูกต้อง 

   
(ลงช่ือ) วิภพ  วรรณทอง  ประธานกรรมการ (ลงช่ือ) ค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์  กรรมการ (ลงช่ือ) หอมพร  บัวบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
       (นายวิภพ  วรรณทอง)    (นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์)       (นางหอมพร  บัวบาล) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564  วันที่ 27  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 13  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
       (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 


