
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2565 

วันที่  17  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
2. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
3. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
4. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
5. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
6. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
7. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
8. นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
9. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

10. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
12. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายนรินทร์  สุรยิโคตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
2. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
3. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
4. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
5. นางสาวณัฐปภัสร  วรรณทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
6. นางพรกมล  พลขยัน นักบริหารงานการคลัง 
7. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 

10. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
11. นางจิตรลดา  ไชยขันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
12. นายธวัชชัย  เหลือผล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
13. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
14. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธา 
15. นางสาวอติกานต์  ท้าวสบาย นิติกรชำนาญการ 
16. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
17. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.50 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม  2565  เพ่ือที่ประชุมรบัรอง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ขอแก้ไขชื่อผิดหน้า 16-17 และเพ่ิมประเด็นทีป่ระธานสภาวินิจฉัยไม่อนุญาต 
รองประธานสภาเทศบาล ให้ผู้เข้ารับฟังการประชุมแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมและพอแก้ไขรายงาน

การประชุมแล้วช่วยนำส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนนั้นด้วย
เพ่ือที่จะเข้าใจตรงกันในทิศทางที่ถูกต้อง 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ฝ่ายเลขาจะเพ่ิมในรายงานการประชุมให้และนำเสนอเพ่ือรับรองรายงานอีกครั้ง 
ปลัดเทศบาล หนึ่งเมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วจึงจะเผยแพร่รายงานการ

ประชุมต่อไปได้   
นายกฤษดา  จิตปรีดา  รายงานการประชุมขออย่าให้ตัดคำพูดออก ควรให้มีคำที่ชัดเจนตามที่พูดในสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และรายงานการประชุมสภาที่แก้ไขควรจะส่งให้อย่างน้อยก่อนสัก 1 วันเพื่อจะ

ได้อ่าน 
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที ่1      

ครั้งที่ 3  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม  2565 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรื่องการแก้ไขรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11  
ปลัดเทศบาล มกราคม 2565 ตามท่ีท่านกฤษดาได้แจ้ง  ได้เพ่ิมเติมในส่วนที่ท่านกฤษดาได้

สอบถามในเรื่องการก่อสร้างถนน ตามรายงานการประชุมที่ได้แจ้งที่ประชุมให้
ทราบ จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วันที่ 11 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      
ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม  2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1  ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เนื่องจากเลขานุการสภาได้รับกระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน  
ปลัดเทศบาล 3 ท่าน ระเบียบวาระการประชุมในโครงการ 3.8 กลับ 3.16 ที่ท่านชัยสิทธิ์เป็น

ผู้เสนอกระทู้เขียนซ้ำมา 2 ครั้งในการจัดทำกระทู้ถามไม่ได้เอารวมกันแต่วันนี้
ฝ่ายเลขาขอรวมกนัเป็นกระทู้เดียว  กระทู้ถามมีทั้งหมดทั้งสิ้น 20 กระทู้มีกระทู้
ที่ซ้ำกัน 2 กระทู้คือ 3.8 และ 3.16และอีกประเด็นคือที่ท่านรองประธานสภา
เสนอเรื่องขยายเขตประปายังไม่ชัดเจน  ขอเชิญท่านผู้ตั้งกระทู้ถาม 3.1 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 เชิญท่านชัยสิทธิ์ 
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นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมเป็น สท.ใหม่ถ้าได้กล่าวพาดพิงถึงผู้ใดหรือกลา่วผิดอะไรผมพร้อมที่จะถอน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คำพูดครับ ขอกล่าวที่ไปที่มาของกระทู้ถาม สืบเนื่องจากหาผู้รับจ้างมาจ้างงาน

ยากลำบากและพ่ีน้องรอการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในวันนั้นท่านหัวหน้า
กองช่างได้อธิบายที่ไปที่มาว่าท่านได้ชงเรื่องขึ้นมาตลอดแต่ไม่มีใครหาผู้รับจ้างมา
จ้างงาน ซึ่งผมได้ตามเรื่องนี้มาตลอด พราะมันเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องเรา 
ผมได้สอบถามไปทางไหนช่างสุกิจเป็นประจำครับว่าท่านได้ทำเรื่อง ชงเรื่องขึ้น
ไปไหมท่านบอกว่าได้ส่งเรื่องไปประจำและพอกลับมากช็งเรื่องกลับไปประจำแต่
ก็ยังไม่มีผู้รับว่าจ้างงานจึงได้เกิดกระทู้คำถามในวันนี้ครับ  ขอท่านดูเอกสารไป
พร้อมกันเริ่มจากโครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ได้มีการ
เบิกจ่ายแล้วตามเอกสารข้อ 12 งานนี้มีการเบิกจ่ายแล้วใช่หรือไม่ครับตรวจงาน
แล้วใช่ไหม 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บริเวณซอยข้าง 
ปลัดเทศบาล ถนนธนะรชัต์ ข้างยุ้งข้าวนายแดง  ตรัสศรี งบประมาณ 77,000 บาท 

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วโดย หจก.วัฒนาการโยธา มีประเด็นใดเพ่ิมเติม
หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมขอถามนายช่าง วันนั้นผมได้โทรไปแจ้งท่านแล้วมาให้ท่านแก้ไขตรงที่โค้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มันกว้างผมไปดูมาแล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่มีการเบิกจ่ายไปแล้วดังนั้นท่าน

บอกว่างานเทศบาลนาคูงานร้อยท่านต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วย และพ่ี
น้องกต็ิงเข้ามาถามผมว่า คนที่มาทำงานเป็นช่างหรือเปล่า ผมก็ตอบว่าคงเป็น
ช่าง เขาจึงเอามาทำ เขาก็บอกว่ามันไม่สวย แต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้ ผมก็ตอบ
ไม่ได้เหมือนกัน จากผมที่ดูเอกสารผมตั้งข้อสังเกต ทำไมถึงมีแต่วัฒนาการโยธา 
ผมแปลกใจเขาทำงานมีคุณภาพหรืออะไรอย่างไร ถึงต้องรอความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องถึงต้องรอผู้รับจ้างรายนี้หรือเขามีอย่างอ่ืนดีช่วยตอบผมด้วยครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นนี้ช่างตอบผู้ตั้งกระทู้ถามด้วยครับจะได้ชัดเจน 
ปลัดเทศบาล  
นายสุกิจ  ศรีนิล   เมื่อได้รับแจ้งผมก็เข้าไปดูหน้างานเนื่องจากมันเป็นทางโค้ง ฝารางมันตรงมันทำ 
นายช่างโยธา ให้วางแล้วห่างประมาณ 5 เซนมันต้องทำฝาใหม่เลยต้องได้รอฝาใหม่ฝารางนั้นผู้

รับจ้างรับปากว่าจะมาแก้ไขให้ครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  หลักการเบิกจ่ายต้องถูกต้องตามแบบรูปรายการทั้งหมดไม่ใช่หรือ 
ปลัดเทศบาล  
นายสุกิจ  ศรีนิล   เป็นตามแบบการก่อสร้างครับ 
นายช่างโยธา  
นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  ถามว่าการเบิกจ่ายต้องทำตามแบบ  ผมไม่ใช่รอแก้ไข ผมถามต่อไปว่า 
รองประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรับมีใครบ้าง ท่านรับบนโต๊ะหรือรับที่หน้างาน งานหมู่ 1  

ผมลงไปดูในพ้ืนที่ท่านสมาชิกท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ท่านไปดูด้วยตา ว่า
ใช่มืออาชีพทำหรือเปล่า เงินทุกบาทเงินภาษีพ่ีน้องชาวบ้าน ถ้าทำแบบสุกเอา
เผากนินายช่างมีหน้าที่กำกับดูแลงาน ผู้ตรวจรับมีหน้าที่ดูเนื้องานว่าเป็นไปตาม
แบบแผนหรือไม่ ชาวบ้านเขาเหลือใจแล้ว ตอนนี้อีกรายต่อไปผมจะนำเรียน
ตามท่ีผมได้ลงพื้นที่ดูเราได้ทวงติงแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่ท้วงติงท่านยังปล่อยปละละเลย 
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แล้วประเด็นคือผู้รับเหมารายนี้ เป็นอะไรกบัใครที่ไหนอย่างไร นายช่างประเด็น
ต่อไปค่อยคุยเอาเรื่องหมู ่1 ก่อน  5เซนนี้ไม่มากใช่ไหมครับ เด็ก ล้อ 
มอเตอร์ไซค์เขาไปวิ่งเล่นในซอยนี่เป็นซอยตันด้วย ท่านเอาจิตสำนึกส่วนไหน
พิจารณา คำว่าช่างโยธาท่านหายไปไหน ผมดูมานานแล้วตั้งแต่เรื่องโดนทัณฑ์บน
เรื่องทุบอาคารอเนกประสงค์ ผมเขา้ใจท่านทำงานตามหน้าที่ แตห่น้าที่ความ
รับผิดชอบมีขนาดไหน การเบิกจ่ายถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกองคลัง ถ้างานไม่
สมบูรณ์ท่านให้เบิกจ่ายได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าลายเซ็นครบ ต้องเนื้องานถูกต้องอย่าง
นี้จะไปกันได้อย่างไร เราสภามีหน้าที่อนุมัติโครงการลงไปและติดตามการ
ดำเนินงานของคณะบริหาร ฝ่ายบริหารควบคุมหน้าที่เจ้าหน้าที่และการปฏิบัติ
หน้าที่ มันพัวพันกันไปหมด ท่านปลัดท่านเลขาท่านหัวหน้ากองด้วยแล้วท่านจะ
ให้ปักใจได้อย่างไรในเมื่องานเป็นอย่างนี้ คนเบิกจ่ายคนรับงาน หมู่ 1  ผมมี
เอกสารหมดแล้วถ้าท่านสนใจอยากดู ท่านฝ่ายบริหารใครรับผิดชอบเรื่องการ
ก่อสร้าง ลงไปดูหน่อยครับ ว่าาลูกน้องของท่านทำงานกันแบบไหนหรือสมรู้ร่วม
คิดกับผู้รับเหมาขอให้ผ่านแค่นั้น จุดจบที่การเบิกจ่ายใช่หรือไม่ และจะให้เราใน
นามของสมาชิกสภาที่พ่ีน้องชาวเทศบาลตำบลนาคูมอบหมายให้มาทำหน้าที่ ผม
ปล่อยไปไม่ได้ครับงานนี้คำว่าแก้ไขมันไม่ใช่กระบวนการในการทำงาน งานต้อง
ตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนถึงมีการเบิกจ่าย เราไปดูแล้วมันไม่ใช่ถ้าท่านว่าใช่อยู่
แล้วเจอกันอย่าบังคับให้ผมเป็นนักร้องผมร้องเพลงไม่เก่ง 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  สรุปว่าเขาแก้ไขเข้าแก้ไขหรือยัง 
ปลัดเทศบาล  
นายสุกิจ  ศรีนิล   เขาว่าจะเข้าแก้ไขเมื่อวานเป็นวันหยุดผมยังไม่ให้เข้า การก่อสร้างก่อสร้าง 
นายช่างโยธา ตามแบบ ภูมิประเทศมันโค้งจึงปรับตามสภาพ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ต้องดูเนื้องานถ้าแบบมันถูก ในการทำงานช่างต้องดูรายละเอียดทั้งหมด 
ปลัดเทศบาล ประกอบการถ้าไม่เรียบร้อยคือถ้าเราดูไม่สวยชาวบ้านก็ดูไม่สวยถ้าชาวบ้านบอก

ว่าช่างทำสวยเราก็ว่าสวย ในส่วนของการควบคุมงานขออนุญาตพาดพิงท่านรอง
ประธานที่ว่าการเบิกจ่าย ขั้นตอนเป็นอย่างนี้ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักการการทำงานคือช่างผู้คุมงานจะไปดูหน้างานตลอด จะมีกรรมการอยู่ 3 
ส่วนด้วยกัน 1 ช่างคุมงาน 2 กรรมการตรวจรับงาน 3 ขั้นตอนการเบิกจ่าย
ขั้นตอนการเบิกจ่ายคือช่างผู้ควบคุมงานต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างรับทราบว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆว่าถูกต้องมีรายงานว่าเป็นไปตาม
แบบและจะมีคณะกรรมการตรวจ คณะกรรมการตรวจเซ็นรับก็ส่งแบบรายงาน
การตรวจรับขอเบิกจ่ายเงินฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุไม่รู้เขาจะดูว่ากรรมการ
ตรวจรับนี่คือขั้นตอนการเบิกจ่าย  ในส่วนของช่างต้องดูรายละเอียดทั้งหมด 
ส่วนหนึ่งแบบมันถูกต้องดูภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมต่างๆ ทำให้มันสวยถ้ามันเป็น
แบบโคง้ช่างได้ทำแบบโค้งก็ปรับตามสภาพ ได้คุยกับช่างหลายครั้งแล้วว่าการ
ทำงานคอนกรีต แต่ก่อนไม่ได้ทำหชู้างผมก็บอกว่าต้องทำหูช้าง ในแบบไม่มีก็ทำ
ให้  เวลารถเลี้ยวถ้าไม่มีหูช้างรถก็ตกถึงแม้ในแบบไม่มีก็ต้องทำเพ่ือความสวยงาม
และลดอุบัติเหตุได้ในกรณีนี้ถ้าห่างกัน 5 เซนติเมตร ผมก็ว่าอันตรายครั้งต่อไป
ถ้าเกิดกรณีนี้ห้ามเบิกจ่าย  ให้สมบูรณ์ก่อนและงานนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทจะใช้ 
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กรรมการคนเดียว เพราะไม่เกินหนึ่งแสนมีกรรมการตรวจรับ 1 คน ครั้งต่อไป
อย่าให้เกิดกรณนีี้อีก  แถวบ้านดูไม่สวยเราก็ดูไม่สวย คนก็ดูสวยเป็นเหมือนกัน
บ้านเราอยากให้มันสวย ถ้าดูแล้วมันไม่สวยพี่น้องดูไม่สวย คนอ่ืนก็ดูไม่สวย 
อยากจะให้ผู้คุมงานแก้ไขให้ด้วยขออนุญาตแจ้งที่ประชุมครับ 

นายสมจันทร์   สิมสาร  รางระบายน้ำตรงนี้ที่จริงอีกข้างนึงเป็นฝาสี่เหลี่ยมผมว่าใช้ฝาตัวนี้ดูแล้วไม่สวย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  มันไม่เหมาะฝานี้มันมีช่องห่างจากกันเป็นอันตรายแก่เด็ก คนแก่ด้วย ถ้าเราทำ

ฝาสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเนื้อเดียวกันกับถนน มันก็จะขยายกว้างออกไปอีก ไปดูแล้ว
เป็นร่องน้ำตรงกลาง ชาวบ้านบอกว่าท่านจะแก้ไขอย่างไร ใครเป็นคนออกแบบ 
ถ้าทำเหมือนข้างๆกันที่เป็นสี่เหลี่ยม ผมไปดูผมก็ไม่รู้ว่าช่างออกแบบมาอย่างไร 
เมื่อไปดแูล้วถ้าเป็นอย่างนี้หน้าฝนมาจะมีอันตราย  เพราะมันเป็นรอ่งน้ำตรง
กลางถ้าเป็นเนื้อเดียวกันมันจะไปง่ายมาง่ายและผมก็บอกว่าจะให้ช่างเขามาดูให้ 
ผมมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ครับ 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ถามผู้รับผิดชอบท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องนี้คำว่าแก้ไขแก้ไขอย่างไร 
รองประธานสภาเทศบาล ในเมื่อเบิกจ่ายไปแล้วผมเข้าใจว่ามีเงินประกันสัญญา ถ้าเนื้องานอย่างนี้ผู้ตรวจ

รับได้อย่างไร อยากฟังความคิดเห็นของกองช่างว่าท่านตรวจอย่างไรถึงผ่าน ช่วย
อธิบายด้วย ท่านประธานช่วยหาคำตอบในประเด็นนี้ เบิกจ่ายแล้วคนรับเขาเอา
ส่วนไหนคิดรับงาน อยา่งที่ท่านเลขาสภาว่าทุกคนมีหูมีตาดูกัน เคยเห็นการ
ก่อสร้างมามันเหลือที่จะทน ถ้าทำแบบนี้มันจำเป็นต้องให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ช่วยดูแลแล้ว  ท่านเลขาครับท่านประธานช่วยให้ฝ่ายกองช่างตอบคำถาม ท่าน
จะแกย้ังไงวิธีการแก้แก้อย่างไรเปลี่ยนแผ่นหรือว่าอย่างไร 

นายสุกิจ  ศรีนิล   ที่เป็นร่องนั้น ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้วให้มาแก้ไขซึ่งเขาก็รับปากแล้ว 
นายช่างโยธา  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การแก้ไขง่ายนิดเดียวในแบบก็โอเคอยู่ ว่าขณะนี้แตว่่าถ้ามันห่าง 5 เซน 
ปลัดเทศบาล ก็แค่ฝานึงเพ่ิม 2.5 อีกฝานึงก็เพ่ิมอีก 2.5 2 ฝาก็จะชนกันพอดี ทำหล่อใหม ่2 

ฝาก็ได้แล้ว 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมไม่ใช่ช่างครับ ไม่ชำนาญเรื่องนี้ ก็เลยอยากถามช่าง ผมเห็นเขาเอาตัววี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ฝาตัววี วาง วาง วาง แล้วผมเห็นเขามาเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนประมาณซักเกือบ 

10 ฝา แต่ที่เหลือเขาใช้ปูนฉาบ ผมว่าฉาบแบบนั้นมันจะติดเป็นเนื้อเดียวกันไหม
หรือแบบนี้เขาเรียกว่าลักไก่หรือเปล่า ผมคือ ส.ท.ใหม่ผมไม่รู้ ใครมีความรู้ช่วย
บอกผมด้วย ผมถือว่าเป็นวิทยาทานก็ได้ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านกฤษดา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  แค่โครงการแรกผมกร็ู้สึกตกใจและก็กลัวแทน แค่โครงการแรกใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การประชุมที่บอกว่าเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าที่เราไปอบรมมาเขาหาร

ชัดเจนว่าใครรับผิดชอบกี่เปอร์เซ็นต์ ในค่าเสียหายจากการทำเก่ียวกับ
งบประมาณของรัฐคือเราไม่ได้นั่งเขียนเขียนเอาหรือว่าไม่ได้ออกไปดู ทางสมาชิก
เราออกไปดูกันทุกคนทุกท่าน ตามท่ีชาวบ้านร้องเรียนให้ไปดูด้วยว่าเราต้องมา
ทำหรือไม่ คนที่มาทำเป็นช่างหรือไม่ มันไม่ใช่แค่ฝา 2 ฝา 3 ฝามันเป็นทั้งสาย
มันเป็นทั้งงานมันเป็นทั้งหมด การทำงานมันไม่ใช่แค่แบบแค่แปลนแต่มัน 
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หมายถึงคุณภาพของเนื้องานด้วย กับงบประมาณท่ีลงไปใช้เงินของรัฐที่ทำไปงาน
ต้องได้อย่างที่ช่างเคยพูดว่า 100เปอร์เซ็นต์ หรือบางทีอาจจะเกิน 100
เปอร์เซ็นต์เสียด้วยซ้ำไปจากการที่เราลงไปดูแล้ว ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองต่ำกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ของสภาพงานคืออย่างที่ชาวบ้านบอกมันไม่ได้เรื่องเลย ให้ผ่านได้ยังไง
แค่เบิกงบให้มันผ่านไปหรือพวกสมาชิกทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่มาดู ทำไมไม่มา
แก้ไขให้งานมันมีคุณภาพมากกว่านี้ ผมก็เลยขอสอบถามว่าเอกสารต่างๆ ของ
โครงการนี้ครบใช่ไหม ท่านหัวหน้ากองเอกสารไม่ว่าจะเป็นการสัญญาจ้าง 
สัญญาจ้างต่างๆ มีหนังสือต่างๆ ก็มีเนาะ ผมก็เลยจะขอเอกสารโครงการนี้
ทั้งหมด เอกสารทั้งหมดเลยผมต้องทำเป็นหนังสือมาไหมครับ โครงการนี้ก่อน
โครงการนี้ก่อนว่าโครงการแรกผมขอเอกสารทั้งหมดเพราะว่าดูแล้วมันไม่เข้าท่า  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  โครงการที่ 1 มีอะไรอีกบ้างครับเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ยังไม่ได้ตอบคำถามผมว่าทำไมถึงมีแค่ผู้รับเหมารายเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   วัฒนาการช่างอยู่ตลอดเลยครับช่วยตอบคำถามผมด้วย ข้อดียังไงบอกผมด้วย 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านที่เก่ียวข้องครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางพรกมล  พลขยัน  กรณีตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 
นักบริหารงานการคลัง กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท คือหน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดเข้ามาเสนอราคาหรือเป็น
เจรจาต่อรอง แล้วที่หัวหน้าหน่วยงานรัฐกรณีคือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอีกครั้ง
หนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ  1. เห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรายการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับและผู้ตรวจรับ
พัสดุ 3 คือรับทราบรายงานพัสดุและของคณะกรรมการตรวจรับ 4.ลงนามใน
สัญญาแก้ไขสัญญา  แต่ดิฉันในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที ่หน้าที่คือขอความ
เห็นชอบเพื่อดำเนินการซื้อจ้างตามระเบียบข้อที่ 12 และก็อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 3 ก็คือประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาผู้จัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ในระบบ laas   4.ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แต่ว่ากรณี
เราผู้รับจ้างตอนนี้อาศัยตามระเบียบ ว89 ว85 เราต้องตรวจสอบคุณสมบัติจาก
ผู้ประกอบการในเว็บไซต์ สตง.แล้วก็ต้องการเก็บแต้มร้อยละ 30 ตามหนังสือ ว
89และก็ ว 85 ต้องจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ท่านได้ดิวงานตรงกับผู้รับจ้างใช่ไหมครับไม่ได้ผ่านใครใช่ไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    
นางพรกมล  พลขยัน  ไม่ได้ดิวกับผู้รับจ้างทำตามระเบียบ 
นักบริหารงานการคลัง 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  จัดซื้อจัดจ้างเรามีคนชื่อเล่นชื่อเฒา่ไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   พอดีมีผู้รับเหมาบางรายครับอ้างว่าได้งานมาจากคนชื่อนี้ผมก็เลยถามดูครับ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านกฤษดา 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายกฤษดา  จิตปรีดา  ทางกองคลังสรุปว่าทำตามระเบียบ ตามท่ีท่าน ส.ท.ได้สอบถามไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ตามระเบียบก็คือกองคลังจะออกหนังสือใช่ไหมครับ การเลือกผู้รับเหมาที่ ส.ท.

ถามคือการเลือกผู้รับเหมา 
นางพรกมล  พลขยัน  เจรจาต่อรองได้เลย 
นักบริหารงานการคลัง   
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ก็คือทีมบริหารเลยใช่ไหมครับเจรจาหมายถึงว่ามีงานอย่างงานนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   แล้วทีนี้การจสรรหาผู้รับเหมา ท่านผอ. กองครับ การสรรหาผู้รับเหมาทำยังไง 
นางพรกมล  พลขยัน  เราตรวจสอบในระบบ สตง. ว่ามีผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไหม 
นักบริหารงานการคลัง   
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ก็คือหาผู้ประกอบการในพ้ืนที่หาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ก่อนครับว่าม ี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ใครบ้างแล้วก็เชิญเขามา เชิญเข้ามาคุยเจรจาถูกไหมครับและก็ค่อยทำสัญญา 
นางพรกมล  พลขยัน  กรณีอนุมัติ ก็จัดซื้อจัดจ้างโดยผู้มีอำนาจ  ผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างคือท่าน 
นักบริหารงานการคลัง  ผู้บริหาร 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอบคุณท่านกฤษฎา   เชิญท่านรอง 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ขออนุญาตเพ่ิมเติมกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างผมเข้าใจในวิธีการ 
รองประธานสภาเทศบาล แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่างานหลายงาน และงานที่จะเพ่ิมข้ึนเกิดขึ้นไม่ว่าจะปีนี้ปีหน้า

ต่อไปผมอยากถามว่าชักชวนเชิญชวนหรือเสาะแสวงหา ด้วยวิธีการอย่างเมื่อ
เรียนถามว่าผอ. กองคลังได้ประสานงานกับผู้เหมาเองเลยหรือเปล่าหรือยังไง
ตอบให้ชัดเลยครับ แล้วทีนี้ใครใครเป็นผู้ประสานผู้รับเหมารายที่ดำเนินการอยู่
ตอนนี้เข้ามา นี่คือสิ่งที่อยากทราบว่าเพราะอะไรเพราะว่าเนื้องานมันคล้ายกับว่า
ผู้ที่ติดต่อประสานมามีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากว่าการตรวจรับงานเนื้องานมันใช่
มันเป็นไปตามแบบ  แต่คุณภาพมันไม่เป็นไปตามแบบ  ยาง 100 เมตรใช่ 100 
เมตร กว้างลึก แต่ว่าคุณภาพของปูน คุณภาพของเนื้องานนี่เส้นหนึ่งที่กำลังคุย
กันอยู่  ไม่ใช่แผ่นสองตรงแผ่นนะครับ เป็นทั้งแผงตลอดแนวเลย แล้วทีนี้การที่
จะยกแผ่นทิ้งไปแล้ว ระยะดำเนินการไม่มีอำนาจในการต่อรองนะครับทางช่าง  
เพราะว่าเขาเบิกเงินไปแล้วเงินเบิกไปแล้วเงินประกันงานเท่าไหร่  3 พัน กว่า
บาท แล้วกลับแผ่นปูนนี่ผมนำเรียนอยากถามว่าที่ท่านทางที่ปรึกษาตอนที่ทำฝา
ราง  ไปซ่อมแซมถนนรอบในเขตเทศบาลต้นทุนเท่าไหร่กับการทิง้งานเลยนะเป็น
เงิน 3 พันกว่าบาท เงิน 3000 กว่าบาทนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าอย่าง
นั้นมันเป็นทั้งตลอดสายเลยแล้วจะให้เรายืนนิ่งดูดายอยู่ยังไง มันต้องรู้ว่าใครเป็น
คนจ้างจ้างแล้วจ้างยังไงมีส่วนได้ส่วนเสียกันหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะ เนื้องาน
ออกมาบอกได้ชัดเลยว่ามันไม่มีคุณภาพวันนี้ผมอยากเห็นทางฝ่ายบริหารตอบ
สมาชิกสักคําว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ถ้ามีสมาชิกเราชาวบ้านท้วงติงอย่าง
นี้ท่านยังจะดื้อดึงดำเนินการมันก็จะเป็นปัญหาตลอด 20 กว่าโครงการที่จะ
ตามมาเริ่มต้นด้วยการใส่กระดุมผิดเม็ดแรกแล้วต่อๆไปจะมีงานสายนาคลอง 
แล้วจะพูดต่อไปด้วยให้ถึงวาระของนั้นก่อน เรื่องนี้ท่านจะรับผิดชอบยังไงถามใน
ฐานะที่ผู้เป็นฝ่ายบริหาร 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  ตอนนี้ปัญหาผู้รับจ้างดูจากข้อมูลเดิม ที่เขาเคยมาทำงานกับเรา 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ไม่ใช่ว่าไม่เคยมาเพราะว่าศูนย์เด็กหรือว่าหลายๆที่เขาก็เคยทำก็เลยคิดว่า เป็น

ผู้รับเหมามีคุณภาพพอสมควรเพราะว่าเขามาทำงานที่เทศบาลไม่ใช่ว่ามาทำครั้ง
แรก  ก็เลยเป็นผู้รับเหมาคนนี้แต่ว่าส่วนกรณีท่ีมีปัญหาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทางคณะ
ผู้บริหารจะเข้าไปดูแลแล้วก็ขอสอบถามรายละเอียดจากทางกองช่างผู้รับจ้างอีก
ทีนงึว่าวิธีการในการแก้ปัญหารางน้ำหมู่  1 เป็นยังไงบ้างก็ขออนุญาตลงไปใน
พ้ืนที่ก่อน ว่ายังไงจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเข้าไปดูครั้งหนึ่งตอน
นั้นยังไม่เสร็จ เลยยังไม่ได้เข้าไปตรวจดูเพราะว่ารายงานมาเรียบร้อยแล้วก็เลย
เซ็นตามเอกสารที่ส่งมาก็คงจะขอลองไปดูหน้างานอีกครั้งนึง ขอบคุณค่ะ 

นายอดลุย์ศักดิ์  วรสาร  ในเมื่อท่านตอบอย่างนี้ผมก็ชื่นใจ ผมหวังว่าท่านผู้บริหารจะใช้อำนาจ 
รองประธานสภาเทศบาล ที่มีอยู่ในมือ เช่นสั่งทุบพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ผมปรารถนาเป็นเช่นนั้นครับ

ขอบคุณมากครับ 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ที่ผมถามคือไมใ่ช่อะไรนะครับพี่น้องเราหมู่ 9 เนี่ยเขาเลือกผมมาครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เขาก็ต้องการพึ่งพาอาศัยผมก็เต็มที่ทางระบายน้ำนะพูดว่าเกือบปีกว่าจะได้เพ่ือ

รอผู้รับเหมาท่านนี้แหละครับทำไมเราต้องรอมันความเดือดร้อนของชาวบ้านผม
อยากถามแค่นี้แหละต้องรอท่านนี้ทั้งที่ท่านปลัดก็ไปดูเขาบอกว่าท่านปลัดก็ไปดู
เหมือนกันแต่ทำไมเราต้องรอครับท่านปลัดหรือใครก็ได้ช่วยตอบผมทีรอแค่
ผู้รับเหมาคนนี้คนเดียวคือเข้าคุณภาพดีอะไรผมก็ไม่รู้หรอกแต่พ่ีน้องเรา
เดือดร้อนแต่เราต้องรอคือช่วยอธิบายผมจะได้ไปบอกชาวบ้านถูกนะครับเขาถาม
ถึงตลอด คือมันเป็นอย่างนี้ ท่านปลัดเรื่องนี้มันไม่สวยครับไปดูอยากให้ท่าน
ผู้บริหารไปดูไม่ใช่ผมพูดเอานะครับต้องไปดูครับ หมู่ 1 ก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ผม
พูดเอาต้องไปดูครับ 

นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  ขออนุญาตเรียงตามกระทู้ถาม 
ปลัดเทศบาล โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ต่อไปเชิญท่านชัยสิทธิ์ ถังบำบัดน้ำเสีย

เชิญครับ 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ถังบำบัดบัดน้ำเสีย ก็จะถามเหมือนเดิม ถึงไหนแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างของการติดต่อบริษัท 
ปลัดเทศบาล 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  ยังไม่ดำเนินการ 
ปลัดเทศบาล 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.4 โครงการก่อสร้างเสาธง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  3.5 โครงการก่อสร้างทางลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 1  
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  โครงการสร้างการรางระบายน้ำ  หมู่ที่ 1  พอดีติดกับหมู่ 9 โครงการลูกรังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  3.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหมู่ที่ 1 
ปลัดเทศบาล งบประมาณทั้งหมด 240,000 บาท ทำสัญญา 238,000 ดำเนินการโดย 

หจก. แสงยะรักษ์  เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2565 
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นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.6 โครงการก่อสร้างทางลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ 6  
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ขอถามช่างคือเจ้าของที่เข้าน้อยใจ เขาบริจาคที่เพ่ือทำถนนแต่ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่ทำให้เขาดีๆ ท่านไปวางท่อท่อมันเหม็น ท่านวางขวางมันก็เลยเหม็นที่เขา

อยากให้ท่านวางขวางก็เพราะว่าลดผลกระทบฝั่งตรงข้าม ถ้าวางตรง น้ำมันมา
หลาย ฝั่งตรงข้ามมันก็จะพังเหตุวางเฉียง แต่ถ้าท่านไปถามเขานิดนึง ท่านจะ
ไม่ได้วางท่อเลยตรงนั้นเราจะไม่มีการวางท่อเลย เราจะปล่อยน้ำลงด้านข้างเลย 
แต่วันนั้นผมไปดูตรงที่วางท่อเนี่ยมันไม่ถึง 4 เมตรทางช่างท่านจะว่ายังไงครับ
ช่วยอธิบายผมหน่อย 

นายสุกิจ  ศรีนิล   ตอนนี้ผมไปวางท่อเจ้าของที่เขาก็อยู่ เขาบอกว่าอยากให้วางขนาน 
นายช่างโยธา กับทางได้ไหม ตรงไหล่ทางกบ็อกว่าวางไม่ได้ท่อมันต้องวางข้ามไป แกเลยบอกว่า

ให้วางเฉียงก็วางตามที่แกบอก ท่อสามแถวๆละ 5  ท่อน เมื่อวางเฉียงความยาว
มันก็จะเพ่ิมขึ้น ถนนเรา 4 เมตร แกก็ไปดูด้วยในวันนั้น พอทำจริงแกให้ทำเฉียง
เพราะทางน้ำมาเฉียง  

นายชัยสิทธิ์  ทิทา แต่แกก็ขอท่อเพ่ิม แตช่่างบอกว่าคิวดินเต็มแล้วให้ไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม  จรงิๆในแบบมันถนน 4 เมตรท่อต้อง  5 เมตรอยู่แล้วล่ะพอวางเฉียงแล้ว 
ปลัดเทศบาล 5 ท่อนไม่พอ ก็ไม่อยากทำไมไม่จัดซื้อให้เรียบร้อยแค่ 5 ท่อน ผู้รับเหมาเขาไม่ให้

อยู่แล้ว  ตอนที่ผู้รับจ้างอยู่ ช่างต้องมองอย่างนี้ จริงๆ ผู้รบัจ้างเราขอเขาก็ให้อยู่
แล้วล่ะ นั่นหมายความว่า เราสามารถเอาวัสดุกองช่าง ที่นอกเหนือจาก บีโอคิว 
จะซื้อไปต่อเติมให้มันแล้วเสร็จ  เขาก็ถามมาเดี๋ยวจะแก้ไขให้นอกเหนือจากงาน 
ช่างอาจจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะมาทำให้ทีหลัง ถ้าเป็นผมจะทำให้เสร็จจะ
ใช้รถเขาไม่ต้องใช้น้ำมันเรา  ค่าท่อน่าจะเซ็นได้ไม่มีปัญหา ต้องปรับวิธีการ
ทำงานใหม ่แล้วทำไมไม่รายงานมา รายงานให้ทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร
ช่างคุมงาน  เราจะได้แก้ไขด้วยกัน อย่าเก็บไว้คนเดียว  งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรา
เก็บไว้คนเดียวมันจะหนักที่เราคนเดียว ต่อไปอย่าให้มีปัญหานะคืออยากจะช่วย
ทุกคนทีอ่ยู่ด้วยกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน ผมพูดเสมอไม่ใช่ท่านสมาชิกสภา
ท่านจะใจร้ายอะไรท่านก็อยากให้มันดูดี  ส.ท.ชุดนี้มางานคือเรียบร้อยแท้ ก็ได้
เกียรติได้หน้าเผื่อสมัยหน้าก็จะได้อยู่ด้วยกันอีก  ที่ท้วงติงอย่าไปโกรธ ผมไม่เคย
โกรธ ติเพ่ือก่อให้มันถูกต้อง ช่างหลายครั้งแล้วรายงานให้หน่อยเราจะได้หาทาง
แก้ไขช่วยกันไง ถ้าเผื่อมันไม่ได้เราก็หารือสมาชิกหลายๆท่าน ความคิดเห็นหลาย
คนดีกว่าหัวเดียว หลายความคิดมันดีกว่าหัวเดียว ถามฝ่ายบริหารถามสมาชิก
หลายๆท่าน เอาอย่างนั้นดีไหม ก็อย่างนี้แหละทำให้มันถูกต้องเรียบร้อยให้มัน
สวยงาม  ถ้าเราดูไม่งามไทบ้านก็ดูไม่งามไทบ้านดูงามเราก็ดูงาม เหมือนดูสาว
สวยนี่แหละถ้าดูคนสวยก็สวย ก็เหมือนกัน ทีนี้ตรงนั้นเขาไม่พอหรือก่อนหน้าฝน
ทำเรื่องมาเบิกจะซื้อท่อไปเพ่ิม ก็ต้องใช้น้ำมันเรา ใช้รถเราไปทำ นอกเหนือ บีโอ
คิว อยู่แล้วไม่มีปัญหา อันนี้ขออนุญาตแจ้งท่านสมาชิกในประเด็นนี้ครับ  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.6 โครงการก่อสร้างทางลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายชัยสิทธิ์  ทิทา  โครงการก่อสร้างทางลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 6 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เป็นก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บรเิวณถนนบ้าน 
ปลัดเทศบาล นายจันใด  ภูมิรัง ถึงที่นา นางเหลื่อมศรี  ยอแสง หมู่ที่ 6 งบประมาณทั้งสิ้น 

45,000 บาท หจก.แสงยะรักษ์ ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  หมู่ 6 ม ี2 เส้นนะครับมี 2 สายนะครับมันจะมีสาย 
รองประธานสภาเทศบาล เส้นนาของนายจันใด ถึงนานางเหลื่อมศรี ยอแสง ข้างโรงเรียน ที่นี่อีกเส้นหนึ่ง

จากนายประดิษฐ์  ปัตลา ถึงนานายชัยสิทธิ์ ให้เข้าใจตรงกันว่าตอนนี้เราคุยเรื่อง
ของนายจันได 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ตัวนี้ผมดูแล้วเรียบร้อยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฝาปิด 
ปลัดเทศบาล หมู่ที่ 6 งบประมาณ 49,000 บาท ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว เรียกมาทำ

สัญญายังไม่ได้ดำเนินการ  ร้านท้อปคอมพิวเตอร์ เชิญต่อไปครับ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  3.8โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 7 เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ตัวนี้อยู่ระหว่างเชิญชวน พอดีมีระเบียบพัสดุมาใหม่ล่าสุด 
ปลัดเทศบาล ทางงานพัสดุชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาได้รบัทราบเป็นบางส่วนด้วย 
นางพรกมล  พลขยัน  ระเบียบที่ออกมาใหม่ งบประมาณห้าแสนขึ้น 
นักบริหารงานการคลัง แต่ก่อนใช้วิธีคัดเลือกตอนนี้เขาให้ทำวิธี e-bidding เหมือนเดิมประกาศเชิญชวน

ในระบบ e-GP 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  สรุปว่าหนังสือระเบียบพัสดุหนังสือเวียนมาใหม่ล่าสุดเปลี่ยนแปลงแล้ว 
ปลัดเทศบาล ว่าเดิมวงเงินที่เกิน 5 แสน ทำ e-bidding มาช่วงหลังทางกระทรวงการคลัง  

รัฐบาลออกระเบียบให้ช่วยเหลือ SME เกิน 5 แสน สามารถคัดเลือกได้ โดยครั้ง
แรกเรียกผู้รับจ้างมา 3 ราย เกดิกรณีการฮ้ัวกันก็มองว่าไม่เป็นธรรม ก็เพ่ิมเป็น 
6 ราย ก็ยงัเหมอืนเดิมก็ยกเลิก และมาทำ e-bidding ใหม่ คือถ้าเกิน 5 แสนทำ 
e-bidding ทุกโครงการ  ในตัวนี้เกิน 5 แสนเราก็ทำ e-bidding คัดเลือกไม่ได้
แล้ว ขอนำเรียนที่ประชุม 

นายธีรศักดิ์  รังหอม 3.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 9 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  โครงการรางระบายน้ำหมู่ 9 ตอนนี้ยังกำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เหมือนกันเลยกับทางหมู่ 1 อยากให้ทางช่างไปดู มีเหล็กโผล่ด้วยก่อสร้างเก็บ

งานไม่ผ่านเลยครับ คือผมไม่ใช่ช่างแต่บอกไว้ชาวบ้านถามมา “หัวหน้าขี่รถมานิ
เหยียบนะรถฮ่ัวเด้นิ เบิ่งให้ผมแนเบิ่งกะได๋แต่เบิ่งผมกะได๋มาเป็นปากเป็นเสียง
แทนเพ่ิน”  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ช่างผู้คุมงานไปดูก็เป็นเรื่องดีที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้สะท้อน 
ปลัดเทศบาล การทำงานอะไรต่าง ๆ  เราจะได้เห็นภาพหลายภาพเพ่ือเป็นการปรับปรุงและ 
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แก้ไขให้ถูกต้อง ตามท่ีผมนำเรียนในเบื้องต้น เราต้องปรับปรุงให้มันสวยงามอันนี้
ก็ขออนุญาตช่างดูรายละเอียดทั้งหมด ทำไม่ถูกเราต้องบอกให้เขาแก้ไข
ดำเนินการ “ไม่ใช่มันแล้วจะได้แก้ไขมันยากได๋” ช่วงที่เขาทำเราต้องดูอยู่แล้วนะ
ว่าตรงนี้มันถูกต้อง สมบูรณ์ สวยงามไหม ควรทำยังไง เท่าท่ีพูดมาช่างนิผมยังไม่
ออกไปดูหน้างาน “มันเฮ็ดบ่เป็นกะด้อรึจั๋งได๋นิ”รึยังไง 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ขออนุญาตให้ข้อมูล ผมเองได้ลงพื้นที่ดูเม่ือวันก่อน 
รองประธานสภาเทศบาล ผมถามช่างว่าเวลาเทบ่าที่จะวางฝาปิดอันนี้ระหว่างบ่าจะมีบล๊อกเกินขึ้นมาที่ฝั่ง

ติดข้างถนนในแบบต้องใส่แบบไหมหรือว่าเอาดินเป็นแบบ ในข้อบังคับหรือ
วิธีการทำงานไม่ต้องใส่แบบใช่ไหมครับ ดูทั้งสายไม่ได้ใช้แบบเลย  ขุดดินแล้วเอา
ปูนไปแปะๆแล้วดูเนื้อปูนยังเป็นเม็ดอยู่นะครับแล้วจะไม่ให้ผมติติงได้ยังไง ดูนี้อัน
นี้สันข้างทางดูครับ ทีนี้ถามต่อไปว่าตัวนี้ยังไม่เบิกจ่ายแต่ถ้าจะแก้ไขจะทำยังไง
ต้องทุบใช่ไหมครับช่วยตอบท่ีครับแล้วท่านคุมงานท่านปล่อยไปได้ไงครับถาม
หน่อยแล้วใต้ฝาตัวนี้ 4X4 ไม่ได้มีอะไรมาปิดเลย ผมจับดึงยังโยกได้เลย ระหว่าง
เหล็กฉาบกับสันพ้ืนมันไม่ได้เทปูน ผมแจ้งท่านด้วยนะครับถ้าท่านยืนยันว่าถูก
แบบ ผมว่าลำบากแล้วนะ ช่วยดูด้วยผมเป็นห่วงท่านครับถ้าแบบนี้ยังผ่านนิผม
เป็นห่วงอนาคตท่านครับ 

นายสมจัน  สิมสาร    ผมอยากถามช่างผมก็เคยไปทำงานมาเหมือนกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก็เคยรับเหมามาเหมือนกันที่จริง ผมไปทำที่เขาวงเขาจะให้ตั้งแบบก่อนแล้วก็

วัดจากบ่าไป 2 เซน มันจะได้ดูดีขึ้นถ้าทำอย่างนี้ที่ไหนก็รับเหมาได้ครับแต่ถ้าทำ
แบบนี้ผมบอกเลยสุดยอดครับ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ขอบนอกมันไม่มีแบบเลยหรอ ช่างโกนไม่มีแบบเลยหรอ 
ปลัดเทศบาล เขาขุดดินแล้วเอาดินเป็นแบบเลยเหรอ ต่อไปคืออย่างนี้คำนวณแบบข้างนอกให้

ด้วย จะได้สวยดีไหมจะได้คงทนถาวรอีกแต่ที่ผ่านมาแบบนอกไม่มี  ต่อไปก็เพ่ิม
แบบให้เขาลูกจ้างเขาไม่มีปัญหาหรอกครับเขาก็ทำตามแบบ เราออกแบบสวย
มันก็จะสวย เหมือนเราสร้างบ้านเฮ็ดเฮือนงามก็งามเฮ็ดเฮือนขี้หล้ายกะขี้หล้าย 
ถ้าออกแบบบ้านเหล็กดีมันก็จะอยู่ได้นาน ก็คำนวณให้ใส่แบบรวมทั้งขอบนอก
ด้วยต่อไปที่ผ่านแสดงว่าไม่มีมีเฉพาะด้านใน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม    เชิญท่านนายเชวง  รังหอม  
ประธานสภาเทศบาล  
นายเชวง  รังหอม    ที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นหมู่ 1,หมู่ 9 ผมก็เคยดูเหมือนกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตั้งแต่ผมอยู่สุขาภิบาล หมู่ 9 ให้พูดตรง ๆ ขออนุญาตเอ่ยนามถ้า ผอ.ประสิทธิ์ 

ท่านพูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้มันไมใ่ช่ทำบ่ารางระบายน้ำ ตัวนี้ยังไม่ได้เบิก
ตังค์ไม่ต้องพูดถึงกองคลังไม่ต้องพูดถึงพัสดุ เขาไม่ได้ไปดูด้วยหรอกมีแต่
เจ้าหน้าที่ท่ีควบคุมงานกับผู้ตรวจรับงานแค่นั่นครับ ที่จะได้เห็นตรงนี้ที่จะได้
เซนต์ครบก็มาให้เขา ไม่ต้องไปโทษเขาเจ้าหน้าที่ที่เขาเบิกตังค์ให้ แล้วก็นายกไม่
ต้องไปโทษ ปลัดไม่ต้องไปโทษที่เซนต์เช็คให้เขา พวกนี้ทำเสร็จเขาก็เบิกให้ อันนี้
ผมฟังท่านพูดมานานแล้ว ไหนท่านบอกว่างาน100% ผมว่าไม่ต้องเอาถึง 100 
ครับ เทศบาลนาคู 70% ชาวบ้านเขายอไปที่ไหนไม่ต้องเดินแล้วเขาจะอุ้มไป
แล้วถ้าเขาได้ 70% ผมดูอย่างงานหมู่ 9 ตอนนี้ยังไม่ได้เบิกตังค์ ขอให้ท่าน 
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พิจารณาด้วย บ่ามันก็ต้องเป็นบ่าส่วนผสมปูนผมไม่พูดถึงครับแล้วแต่คุณ คุณจะ
ทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้ดูดีเดินไปขอให้ดูสวย “โอ้ได๋กานช่างสุ่มนี้เฮ็ด” อันนี้ผมจะ
ไม่โทษผู้รับเหมาไม่โทษคนที่เลือกผู้รับจ้าง สันดานผู้ที่รับจ้างมันมกัง่ายจนเกินไป 
และก็ถ้าจะพูดขออนุญาตเอ่ยนามท่านนายสมจัน  สิมสาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1ท่านพูดว่าผมเคยไปทำผมเคยรับจ้างปกติเหล็กบ่าเขาจะเชื่อมเหล็กตัวหนึ่ง
ใส่ใช่ไหมถ้ารางระบายน้ำของเราช่วงน้ำไหล 30 เซนเขาก็ตัดมา 30 เซน แล้วก็
เชื่อมใส่เหล็กสานมัดกับเหล็กตัวยูมัดให้ติดกันแน่นแล้วก็เทปูน อันนี้ผมว่าไม่ได้
ทำหรอกเอาเชื่อมออกไปแล้วก็เทบ่าข้างนอกลาดขี้ควายขออนุญาตที่พูดไม่
สุภาพสำหรับผมมีแค่นี้ 

นายกฤษดา  จิตปรีดา    งานนี้เท่าที่ผมออกไปดูก็ตกใจเหมือนกันแต่บังเอิญยังไม่ได้เบิกจ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ยังพอมีเวลาแก้ไขได้ในงานตัวนี้คือมันทำไม่เรียบร้อยแล้วก็คุณภาพเรียกว่าต่ำ

มาก คือเปรียบเหมือนเราจะสร้างบ้านสักหลังเราจ้างคนมาทำ ถ้าเราได้ช่างที่เรา
คิดว่าดีแต่ฝีมือไม่ดีไม่สวยยังนี้เรายังจะรับยังพอที่จะอยู่ได้ไหมอยากให้คิดว่าที่ทำ
มานิบ้านเราอยากให้มีความรู้สึกรักความรู้สึกหวงเป็นบ้านตัวเองเหมือนกับทำที่
อยู่ให้ตัวเอง ไม่ใช่ทำอะไรก็ทำไปขอให้เบิกๆ ไปให้มันแล้วจบไปมันจะมีปัญหา
ตามมาอีกเยอะเพราะมันเป็นเงินของหลวงเป็นเงินของรัฐ 50 สตางค์ติดคุก
มาแล้วอยากจะให้ช่วยดูแล้วก็ช่วยรักในเขตเทศบาลนาคูเราให้มากกว่านี้ งานนี้ก็
ขอให้แก้ไขให้เรียบร้อยเพราะยังไม่ได้เบิกจ่ายแล้วก็ทางสมาชิกเราก็จะติดตามดู
ต่อไป 

นายธีรศักดิ์  รังหอม    ยังไม่ได้เบิกจ่ายไม่เป็นไรมีเวลาแก้ไข 3.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 
ประธานสภาเทศบาล ช่วงข้างที่นานายวิชัย สามสี     อันนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานหรือเบิกจ่าย 
นางพรกมล  พลขยัน    อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
นักบริหารงานการคลัง 
นายธีรศักดิ์  รังหอม    3.11โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 
ประธานสภาเทศบาล ช่วงข้างบ้านนายสังข์ทอง บุญชื่น เชิญครับ 
นางพรกมล  พลขยัน    อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
นักบริหารงานการคลัง 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ขออนุญาตบริเวณพ้ืนที่รอบบ้านผมทำถนนบ้านนายสังข์ทอง 
รองประธานสภาเทศบาล ผมเองมีพ้ืนที่ติดกับท่ีเขาด้วย เช้าประมาณสัก 8 โมงครึ่ง รถปูนมาแต่ช่างไม่เห็น

หรอกผมก็เลยทวงติงว่าไปขอดูใบเซอร์ปูนหน่อย ที่นี้ไม่มีผมเลยบอกว่าอย่าพ่ึงเท
เพราะช่างยังไม่มาเผอิญวันนั้นเป็นวันที่โชคดีด้วย ท่านฝ่ายบริหารขออนุญาตที่
เอ่ยนามท่านทองฤทธิ์ ปัตนาสาและท่านปลัดออกไปดูด้วยที่ถามเรื่องนี้ 2 คัน
แรกมันใช้ปูนจรเขาเรียกแท่นจรผสมโดยใช้แมคโครตักเข้า พอมาแล้วเจรจากับ
ช่างทั้งหลายเจ้าที่ที่ออกไปฝ่ายบริหารด้วยก็ยอมให้เทใช้ปูนรถที่มาเป็น 2 คัน 
ถนนเส้นนั่นใช้รถอยู่ 5 คัน 3 คันหลังเป็นคันที่มีมาตรฐานใบเซลล์เรียบร้อย ที่นี้
คำถามผมจะโยงถึงถนนนาคลองด้วยช่วงที่โรงฆ่าสัตว์ถึงโรงข้าวเม่าตากุลเส้นนี้ใช้
ปูนจรทั้งเส้น  ทีนีก้ารทำงานผมว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนบางที่ไปดูแต่รถแรก
รถที่สองไปไหนช่างมันจะเป็นการปล่อยปละละเลยไหมเทวันเสาร์อาทิตย์ด้วย
เส้นหลังด้วย ฉะนั้นฝ่ายทางฝ่ายบริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

 



-13- 
กำชับคนของท่านด้วย ให้รักษากรอบระเบียบด้วย อันนิสัยส่วนตัวของผู้รับเหมา
ยังไงมันก็ทำทุกอย่างที่มันได้เปรียบคือ 1 เสียเงินน้อยที่สุดจะมีการลักไก่ลักกา
ลักหมูลักหมาอะไรผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ผ่านมาถ้าวันนั่นนิผมว่าผมทวงติงแล้วนะ
ทางช่างทาง ผอ. สิทธิ์ ที่ไหนมันมาตรฐานผมบอกคำว่ามาตรฐานอย่างผมมี
ใบขับข่ีขับรถยนต ์ถ้าเมียลูกสาวไปขับแทนไปถือแทนกันได้ไหมผมขอถามตรงนี้
หน่อย เขาบอกว่ามีโรงมาตรฐานอยู่ร้อยเอ็ดแต่เขาก็ทำแท่นจรที่นี้ หจก.นี้แหละ
แล้วผมฝากด้วยนายช่าง ถ้าเป็นไปได้ช่างนิย่างเอาลงไปเลยเอาลงเป็นชุดเลยเป็น
มติเป็นคำสั่งเขาเลยในเมื่อการลักไก่ลักลั่นเขานิ ท่านนายกทำหนังสือลงไปเลยให้
ช่างทุกคนที่อยู่ในเทศบาลมันจะได้ไม่หนักน้องเขาแบกอยู่คนเดียวหนังสือว่า
กล่าวตักเตือนก็ออกไปแล้ว ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกผมว่าเขาโดนบังคับรึเปล่า 
ทำเพ่ือคนอ่ืนรึเปล่าโดยลืมหว่งตัวเอง ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเขามีบางเรื่องแค่
อึดอัดใจนายสั่งมาต้องทำผมยอมรับเลยว่านายสั่งมาต้องทำ ผู้ใต้บังคับบัญชาพอ
ผิดนิรับเอง เพราะนั้นฝากด้วยเป็นห่วงน้องนุ่งเขาอนาคตยังไกล อย่าเอาเงินนี้
ค่าจ้างคุมงานเสาร์อาทิตย์เขาแลกกับผลประโยชน์เนื้องานของพ่ีน้องเงินภาษี
ทัง้นั้นเลย เขาให้ สองร้อยห้าร้อยหนึ่งพัน ผมหมั่นใจท่านในเมื่อมันเกิดปัญหา
ท่านก็ต้องยืดอกรับและถามว่าที่เกิดปัญหาทุกเรื่องท่านรายงานผู้บังคับบัญชา
ท่านไหม ตามขัน้ตอนการบัญชาการท่านรายงานรึเปล่าทุกเรื่องผมว่าท่านแบกไว้
คนเดียวมากเกินไปแล้วละ ท่านต้องรายงานท่านมีหัวหน้า หัวหน้าท่านมีขั้นตอน
การบังคับบัญชาอยู่อันนี้ฝากไว้นะครับแล้วเรื่องสร้างถนนท่านอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ เวลาการเขียนแบบออกแบบทุกวันนี้แต่ก่อนผ่านทุกเส้นคนที่แต่ก่อน
เขาเรียกเสริมไหล่ทาง แต่ตอนนี้ไม่มีเลยมันอันตรายนะครับไม่น่าตัดออกเรื่องนี้
คลองชลประทานมันจำกัดเข้าใจแต่ทางในหมู่บ้านช่วงนี้ 2 เส้นนี้มีไหม มีการถม
ไหล่ไหมนั่นแหละครับคือจุดอ่อนสิ่งที่ชาวบ้านกระเสือกกระสนหาดินมาถมบ้าน
ตัวเอง ตรงไหนไม่มีไหล่บ้านนายสังข์ทองนะมีไหล่อยู่ครับที่นานายวิชัยก็มีไหล่
อยู่ครับท่านนายช่าง 

นายสุกิจ  ศรีนิล    บ้านนายวิชัยเขาไม่ให้ลวงล้ำที่ของเขาครับ 
นายช่างโยธา  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ท่านมโนไปเองรึเปล่าที่หลานสาวผมตรงนั่นผมบอกได้เลย 
รองประธานสภาเทศบาล ถ้าถมเสมอนะเป็นเรื่องดีผมบอกแล้วให้ย้ายมาท่านอย่ารับเอาแต่คนเดียวถ้ามี

งบประมาณเสริมไหล่ทาง ไหล่ทางเป็นเรื่องอันตรายที่สุดถ้าเผอิญเด็กขี่จักรยาน
หรือมอเตอร์ไซต์ตกลงไป สันปูนนะครับ 

นายสุกิจ  ศรีนิล    ตอนออกไปสำรวจถามชาวบ้านเขาต้องการข้างๆ เป็นรางระบายน้ำ 
นายช่างโยธา  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   เข้าใจช่างเวลาออกสำรวจได้ถามเจ้าของพ้ืนที่ไหม 
ปลัดเทศบาล อย่าไปถามคนอ่ืนนะคนอ่ืนเข้าก็มโนไปอย่างนั้นแหละจริง ๆ เอาเป็นข้อคิดใน

การทำงานก็แล้วกันการสร้างถนน เพ่ือไม่มีที่ลงถ้าเผื่อเป็นถนนลูกรังนิโอเคเข้าใจ
อยู่กรณีชลประทานแบบนี้อีกฝั่งลงได้ก็ลงฝั่งนั้น ในส่วนของชาวบ้าน ผมเน้นย้ำ
เสมอว่าเราสร้างคอนกรีตต้องมีไหล่ทาง กรณีนี้เราถามเจ้าของที่หรือเราถามคน
อ่ืนที่จริงไม่เป็นไรปรับปรุงในครั้งต่อไปผ่านก็ผ่านไป 
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นายสุกิจ  ศรีนิล    แต่ละท่ีมันลงไม่ได้เป็นรางระบายน้ำหมดเลย 
นายช่างโยธา  
นายประดิษฐ์  ศรปีระไหม   เอาอย่างนี้ท่านรองประธานสภาในส่วนของมันไม่มีบีโอคิว 
ปลัดเทศบาล ผู้รับจ้างเขาทำไม่ได้อยู่แล้วทีนี้แต่เทศบาลจะใช้รถเทศบาลไปทำแล้วกันใช้งบของ

เทศบาลไม่มีปัญหาจะแก้ให้ระบุเลยจุดไหนจุดไหนอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน 
เห็นไหมก่อสร้างรางระบายน้ำอยู่กุดสิมรางระบายน้ำลอยฟ้าเข้าบ้านไม่ได้แจ้งมา
ช่างโกนหรือรองประธานสภาแจ้งมา ขอข้อมูลหน้าบ้านใครอันนี้ใช้ของเทศบาลไป
ลงได้นอกเหนือบีโอคิว เผื่อเผอิญเห็นอ้าวรถเทศบาลมาเฮ็ดแทนผู้รับเหมาอีกไม่ใช่
คนละเรื่องกันท่านรองประธานสภาขออนุญาตแจ้งผ่านสภา 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ทีส่วนยางนายวิชัยจะไปเชื่อมกับถนน คสล.เส้นเขาเรียกว่า 
รองประธานสภาเทศบาล ถนนขนส่งทางการเกษตร ท่านเลขาไปเชื่อมแล้วทางช่างบอกว่าไม่มีการถมไหล่

ทางท่ีนี้การเชื่อมทางมันเชื่อมตรงๆ ไม่มีการติดหูช้างด้วย 
นายสุกิจ  ศรีนิล    หูช้างไม่มีในบีโอคิวแต่ผมขอผู้รับจ้างจะมาทำให้ 
นายช่างโยธา  
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากน่าจะขอทีเดียวให้จบเลย 
รองประธานสภาเทศบาล เราจะไม่ทวงติงจะชื่นชมไงครับ หูช้างต้องทำทีหลังหรือยังไง 
นายสุกิจ  ศรีนิล    ทำทีหลังหรือพร้อมกันก็ได้ครับ  
นายช่างโยธา 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    เรื่องนี้จบนะให้ดำเนินการเพราะมันเดือดร้อนจริง ๆ 
รองประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   เอาอย่างนี้ถ้าผู้รับจ้างไม่ทำให้ช่างโกนควักเงินในกระเป๋าตัวเองไปทำ 
ปลัดเทศบาล แล้วผมไปบอกทุกครั้งหูช้างนะอย่าลืม ต่อไปเอาอย่างนี้ วิธีคิดน่าจะไม่เหมือนกัน

เวลาออกสำรวจรบกวนบอกผมหน่อย ผมจะไปบอกวิธีการทำผมไม่ได้จบช่าง
หรอกแต่มันน่าจะทำแบบไหนเราจะได้รู้กัน ควรทำยังไงๆ ไปดูด้วยกันน่าจะ
ตัดสินใจได้ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม    3.12 ก่อสร้างบ่อพัก คสล.และต่อเติมบ่อพักหมู่ที่ 11 
ประธานสภาเทศบาล ยังไม่ดำเนินการผ่านเลยนะครับ 3.13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ่อพักหมู่ที่ 

6 ยังไม่มี  3.14 ก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ผมเคยนำเรียนมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว 
รองประธานสภาเทศบาล ทีนี้อยากให้เร่งเพราะอะไรว่าอย่างน้อยป่าบอนตรงระหว่างหน้าบ้านอดีต ผญ.ยม 

ที่เสียชีวิตมันจะเป็นป่าบอนเป็นบ่อเกลอะ ทำให้น้ำแล้วเอารถเราไปตักเอาไปทิ้ง
ถ้าไม่แก้ตรงนี้จะให้ใส่รางระบายน้ำยังไงก็ไม่จบ ฝากจะตั้งงบแบบไหนยังไงก็ช่วย
ดำเนินการเร่งด่วนเพราะว่า กุมภา มีนา เมษา ฝนก็จะมาแล้วปัญหาหนักเลยนะ
ครับฝากด้วย 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ฝากกองช่างประมาณราคากลางเร่งๆ 
ปลัดเทศบาล ให้ถ้าลงหน้าฝนจะทำไม่ได้ “เฮ็ดหน้าฝนแฮงขี้หล้ายเฮ็ดหน้าแล้งยังขี้หล้ายกว่า

เก่าปูนบังคับยากมันเปื่อย” 
นายธีรศักดิ์  รังหอม    ข้อต่อไป 3.14 ก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 11 เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายชัยสิทธิ์  ทิทา     โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 11 มีผู้ว่าจ้างรึยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
นางพรกมล  พลขยัน    ดำเนินการแล้ว มีผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
นักบริหารงานการคลัง  
นายสมจัน  สิมสาร    จริง ๆ แล้วเข้าประชุมทีไรก็จะผลักดันตลอดผมว่าจะเสร็จตั้งนาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แล้วก็ยังไม่เสร็จไม่ทำสักทีเขาก็เลยบอกว่าฝนจะลงแล้วเมื่อไรจะมาทำ ผมก็เลย

ว่าผมจะถามฝ่ายบริหารก่อนว่าท่านดำเนินการไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เมื่อได้ยินว่า
ดำเนินการแล้วก็ขอบคุณครับ 

นายธีรศักดิ์ รังหอม  ข้อ 3.15 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 6  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านชัยสิทธิ์ 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ไดผู้้ว่าจ้างหรือยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นางพรกมล  พลขยัน  โครงการนี้อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้าง และแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
นักบริหารงานคลัง    พัสดุ 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  ข้อ 3.16 ข้อนี้ซ้ำกับข้อ 3.8  ข้ามไปข้อ 3.17 เรื่องการขยายเขตเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลนาค ู เชิญท่านผู้เกี่ยวข้อง  
นางทกัษิณ แจ่มพงศ์ ช่วงที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำร้องมาแล้วประมาณ 90 ราย ท่านรองวารินทร์เป็นผู้ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู รวบรวมเอกสารและมีเอกสารที่ส่งมาเพ่ิมเติม ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบขอ

เชิญท่านรองวารินทร์เพ่ิมเติม 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมอยากให้เร่งให้หน่อย 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นายวารินทร์  ท้าวสบาย ตามท่ีได้รวบรวมเอกสารขณะนี้ก็ประมาณ 90 ราย แต่แปลงที่รู้พิกัดแนวเขต 
รองปลัดเทศบาล  ประมาณ 55 ราย ที่อยู่เขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาคูและบางส่วนจะอยู่

แถวถ้ำพระฤาษ ีและบางส่วนอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วก็มี 22 
ราย ผมว่าถ้าเปน็อย่างนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคคูงไมย่อมเพราะว่าเสีย
ดินแดน แต่ก็ต้องดำเนินการต่อไปส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจและกำหนดพ้ืนที่
ทีจ่ะรวบรวมเป็นเทศบาล ก่อนอื่นทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูและ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วต้องประชุมหารือกัน ขอเชิญ นิติกรได้สรุป
ขัน้ตอนการยุบรวมพ้ืนที่ดังกล่าว 

นางสาวอติกานต์  ท้าวสบาย ขัน้ตอนการแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลหรือรับพ้ืนที่บางส่วน 
นิติกรชำนาญการ   ของเทศบาลมารวมกันได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ประชาชนในพื้นท่ีที่จะขอแยกพ้ืนที่บางส่วน ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์ 
ต่อองค์กการบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 

2) องค์การบรหิารส่วนตำบลและเทศบาลนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลรายงานนายอำเภอในพ้ืนที่ 
4) นายอำเภอจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามระเบียบฯ 
5) ส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 30 ชุด ดังนี้ 
     5.1 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่า 
           ราชการจังหวัดตามลำดับ 
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     5.2 สำเนารายงานการประชุมสภาทั้งสองแห่ง 
     5.3 ประกาศผลการสำรวจเจตนารมณ์ตามแบบ สจร.11 
     5.4 แผนที่แนวเขต (มาตรา 1 : 50000) และคำบรรยายแนวเขตแนบ  
 ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

นายประดษิฐ์  ศรีประไหม  ขอเพ่ิมเติมในส่วนของการขยายเขตเทศบาล ผมได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว 
ปลัดเทศบาล  ผมว่าน่าจะยาก มีทั้งสิ้นอยู่ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคงไม่มีปัญหาในการยื่นคำ

ร้อง พอมาเจอขั้นตอนที่สองขอมติสภาทั้งสองแห่งของเราไม่มีปัญหา แต่จะมี
ปัญหาในส่วนของ อบต. เพราะต้องเสียดินแดนอย่างที่ท่านรองวารินทร์ นำเรียน
ในที่ประชุม ผมเคยทำงานอยู่ที่ อบต.สมสะอาด บรรจุครั้งแรก ระหว่าง อบต.สม
สะอาด และ อบต.บัวขาว เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันคือโรงน้ำตาลพ้ืนที่แค่ 30 เมตร 
เป็นเรื่องกันมา 3 ปี พึง่จะเสร็จ ใครก็อยากได้โรงงานน้ำตาล โรงน้ำตาลจะอยู่ใน
ส่วนของ อบต.สมสะอาด ส่วนบ้านพักจะอยู่ในส่วนของ อบต.บัวขาว สุดท้าย
พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นของ อบต.สมสะอาด ของเราเป็นห่วงอยู่ว่าขั้นตอนวิธีการมีอยู่
มากมายผมว่ายากในส่วนของ อบต. เขาไม่อยากจะให้ ยกเว้นกฎหมายเขา
ประกาศมาว่าให้ยุบรวมกัน ถ้าเป็น 1 ตำบล 1 ท้องถิ่นก็จบไป ล่าสุดเทศบาล
เราได้อนุมัตกิ่อสร้างถนนดินลูกรังเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่นา นายประเวท  ละ
ราค ีสภา อบต.และสภาเราไม่มีปัญหาอนุมัติอยู่แล้ว แต่ติดปัญหาที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เรื่องนีเ้มื่อวานได้รับหนังสือจากจังหวัดไม่อนุมัติ เพราะว่าอะไรจังหวัดก็
ไม่กล้าฟังธงต้องหารือไปกรม กรมตอบมาว่าไม่ได้พ้ืนที่ไม่คาบเกี่ยวกัน 
ประชาชนก็ต้องลำบากไปเรื่อยๆ เรื่องขยายเขตเราก็ตอ้งทำต่อไปได้ไม่ได้ก็ต้อง
ทำเพราะเราเริ่มต้นไปแล้ว ต้องทำให้ถึงท่ีสุด ได้ไม่ได้เราจะได้ตอบชาวบ้านได้ว่า
เราทำถึงที่สุดแล้ว เรื่องนี้ผมขอชี้แจงให้สภาเทศบาลได้ทราบในเบื้องต้น 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมขอพูดที่นาข้างห้วยข้างบ้านผม วันนั้นเห็นช่างสุกิจ ได้ไปเซ็นต์เอกสารให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ชาวบ้านแบ่งที่นากัน ถ้าเกิดเป็นเขต อบต.นาคู ทำไมช่างสุกิจได้ไปเซ็นต์ 
นายสุกิจ  ศรีนิล   เทศบาลได้รับหนังสือจากท่ีดินแจ้งมา และได้รับมอบอำนาจจากท่านนายก 
นายช่างโยธา   ก็เลยได้ไปเซ็นต์ และเป็นพื้นที่ หมู่ 9 ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรับรอง ที่ดินเขาแจ้งมา 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องน้ำประปา ตอนนี้ชาวบ้านได้ออกเงินกันเพ่ือที่จะต่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  น้ำประปาเข้าที่นาตัวเอง 
นายประดษิฐ์  ศรีประไหม  ผมเคยหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลเราเรื่องการต่อน้ำประปาออกไปนอกเขต 
ปลัดเทศบาล  เทศบาล ตอนนี้เทศบาลของเราเหมือนกระทะคว่ำตัวเทศบาลเราจะอยู่ด้านบน

ข้างนอกจะเป็นพ้ืนที่ต่ำเวลาน้ำน้อยในเขตเทศบาลเราจะไม่พอใช้เพราะน้ำไหล
ไปพื้นที่ต่ำ ในส่วนตัวผมจึงไม่เห็นด้วยถ้าจะต่อออกไปนอกเขต แต่ยังไงทางคณะ
ผู้บริหารทางชาวบ้านขอท่านก็ต่อให้ 

นายดุลยศ์ักดิ์  วรสาร  ไม่ทราบว่าตอนนั้นใช้แนวทางหรือวิธีการยังไง ถึงได้ต่อไป 
รองประธานสภาเทศบาล 
นายประดษิฐ์  ศรีประไหม  ถ้าเกิดต่อประปาออกไปนอกเขตเรื่อยๆ ผมคาดว่าน้ำประปาจะไม่พอใช้ 
ปลัดเทศบาล แนน่อนครับ  ผมขอนำเรียนที่ประชุม ในปัจจุบันคนใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล

เรา จำนวน 1,900 ครัวเรือนครับ ประปาเราใช้ได้แค่ 600 ครัวเรือน และตัว
ใหม่ประปาหมู่บ้านใช้ได้ไม่เกิน 200 ครัวเรือน เพราะเป็นประปาหมูบ่้านขนาด 
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ใหญ ่ถือว่าน้ำเรายังไม่พอใช้ถ้าเกิดเรายังใช้เยอะขนาดนี้ครับ ต่อไปขาวบ้านจะ
ทราบอยู่แล้วว่าในส่วนของนอกเขตจะทำไม่ได้ยกเว้นในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
กรณีจำเป็นเร่งด่วนเช่นเรื่องไฟไหม้ก็ขอความช่วยเหลือพอช่วยได้อยู่ เหตุที่เขต
เทศบาลแคบเพราะเทศบาลยกฐานะมาจากสุขาภิบาล เขตสุขาภิบาลกำนันและ
ปลัดเทศบาลเป็นผู้กำหนดบางครั้งก็อยากได้แคบไม่อยากไปไกล พอยกฐานะเป็น
เทศบาลก็จะมีปัญหาพ่ีน้องประชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลที่ประกอบอาชีพมีไร่
นาอยู่นอกเขต 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านเชวง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเชวง  รังหอม  ขอเพ่ิมเติมท่านปลัด ก่อนชุมชนบ้านเราก็เป็นชุมชนบ้านนอกและยกฐานะขึ้นมา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อันดับแรกก็อยู่ที่สภาตำบล ตอนนั้นผมได้เป็นกรรมการสภาตำบลด้วย ช่วงที่ทำ

ขอเป็นเขตสุขาภิบาลก็มาจากสภาตำบลก็ขึ้นเลขาสภาตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
เลขาสภาตำบลคือครูประชาบาลเป็นพ่ีเลี้ยง ทีนี้แต่ก่อนจะแบ่งสันปันส่วน 1.ลำ
ห้วย 2. ที่น้ำแบ่ง สันปันเขา เป็นเขตแดน เหมือนนาคูกับห้วยผึ้ง ตอนนั้นฝั่งนั้น
ก็เอาลำห้วยมะโนมาถึงชลประทาน จะเอาถึงวังแก้งชลประมานก็ไม่เอา เอาแค่
คันดินมา สมัยเมื่อ 40 ปีคนที่ทำก็ตายไปหมดแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนายท่าน ผอ.
สละ  กำนันสมเพชร ที่ร่วมทำเขตสุขาภิบาล เราก็คิดว่าเหลือเฟือ ฝั่งนั้นก็เอา
ห้วยขุมดิน ที่เป็นมาของเทศบาลนาคู อยู่มาก็พอปี 42 ก็ยกจากสุขาภิบาลมา
เป็นเทศบาล น้ำประปาที่เราพูดถึงก็สมัยท่านวิวัฒนชัย ทำโครงการมาให้
ประมาณล้านห้า ผมตอนนั้นเป็นสุขาภิบาลก็คิดว่าเหลือเฟือ มีประมาณ สี่ถึงหก
ร้อย นาคูก็อยู่ประมาณนั้น พ่ีน้องก็บอกว่าใครจะเอาน้ำบวกควายมาหม่าข้าว แต่
อดีตเป็นอย่านี้ครับ มันไม่เหมือนปัจจุบันเราจะพูดว่าทำไมไม่ทำไว้ มันเป็นไป
ไม่ได้เพราะต่างยุคต่างสมัย  

นายธีรศักดิ์ รังหอม  ข้อ 3.18 การขยายเขตประปา (ท่อเมน) ฝั่งสหกรณ์ ถึง ร้านวัสดุพาณิชย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดุลยศ์ักดิ์  วรสาร  ผมได้นำเรียนผู้บริหารตั้งแต่แรกว่าพ้ืนที่ 133 ไร่ ยังไม่มีน้ำประปาใช้ จากร้าน 
รองประธานสภาเทศบาล เนื้อย่างมาห้องแถวช่างสวย ถึงบ้านนางเสงี่ยม  โคตรดี ร้านรุ่งเพชร ร้านบ้าน

อาจารย์วิภพ จุดนี้ยังเป็นที่อับอยู่ ตอนนี้ชาวบ้านเจาะน้ำใช้เอง เวลาน่าแล้งน้ำใต้
ดินจะตำ่ไปทำให้น้ำขาดแคลน ช่วยหาวิธีการด้วยว่าจะต่อน้ำประปาไปทางไหน 
ส่วนอื่นก็คงจะโอเค แต่จุดที่ว่านี้ไม่เคยมีมาแต่ก่อน 

นางทกัษิณ แจ่มพงศ์  ตรงที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้ยื่นกระทู้ถามจุดนี้ได้เคยออกไปคุยกับ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ชาวบ้านแล้ว บ้านบางบ้านก็ติดกับเสาไฟและก็ติดกับถนนถ้าเราจะขุดก็กลัวบา้น

เขาพังเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ให้ขุดไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหายังไง ถ้าไม่ขุดก็จะใช้น้ำ
ไม่ได้ ไปเอาจากเส้นข้างๆบ้านท่านรองขึ้นมาเหมือนกับดันน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง 
กลวัว่าจะไม่พอใช้ ตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าทำวิธีการไหน ตอนนี้การต่อท่อ
น้ำประปาจากหน้าบ้านท่านใจประสงค์  หนึ่งคำมี ตอนนี้ชะลออยู่ เพราะช่วงนี้
พนักงานประปาเราไปทำอยู่ที่โรงสูบเนื่องจากตอนนี้ตรงโรงสูบอุปกรณ์พัง
หลังจากซ่อมอุปกรณ์ตรงโรงสูบเสร็จก็น่าจะกลับมาต่อท่อประปาจุดดังกล่าวต่อ 
แต่ว่าจะขออนุญาตช่วงตรงขยายเขตหมู่ 10 กำลังมีปัญหาน้ำหมู่ที่ 2 น้ำไม่ไหล  
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ไหลค่อยมาก ตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกนัอยู่ว่าจะใช้วิธีไหน ช่วงนี้น้ำออกไปทุ่ง
นา และมีการดึงน้ำหลายรูปแบบ ถ้าแก้ปัญหาที่โรงสูบเสร็จ ก็จะไปดูที่หมู่2 
ก่อนถึงจะเข้าไปทำท่ีหมู่ 10 ต่อ 

นายธีรศักดิ์ รงัหอม  ข้อ 3.19 การซ่อมแซม เสียงตามสายของเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดุลยศ์ักดิ์  วรสาร  ปัญหาเรื่องเสียงตามสาย เคยนำเรียนในที่ประชุมแล้วว่าจะให้ช่างจากสกลนคร 
รองประธานสภาเทศบาล ปัญหาคือว่ามนัไม่ชัดเจน คล้ายๆว่าเหมือนกับไฟตกเสียงตก บางวันผมไปอยู่

บ้านวังเวียง บ้านน้อยฝั่งโรงเรียนก็จะอับเสียงคือมีแต่ไม่เพียงพอครับตอนนี้ และ
ก็แถวอนามัยแถวบ้านนายประสิทธิ์ชัย เห็นมาถอดก้นแล้วแต่ยังไม่ไปใส่ให้
ประมาณนี้ครับ และเสียงมันจะอับตรงที่ตลาดสด ตรงบ้านอาจารย์เข็มชาติมี
ฮอรน์อยู่หนึ่งดอกตรงนั้นมันจะอับเสียงถ้าเป็นไปได้น่าจะใส่อีกดอกหนึ่งและน่า
โรงเรียนนาคูก็น่าจะใส่อีกดอกหนึ่งหน้าจะดี เพราะเป็นปลายเสียงเสียงจะแผ่ว
มาก บางทีต้องไปฟังเสียงทางหมู่ 9 จะชัดมากกว่าฝั่งทางนั้นมีฮอร์นเพิ่มรึยังไง
แต่ทางหมู่10 วังเวียงนี้มันจะอับเสียง เสียงจะสะท้อนตีมาจะไม่ชัด ทำให้การรับ
ฟังข้อมูลข่าวสารจะคลาดเคลื่อน หรือมีผู้เสียงชีวิตอย่างนี้เราก็ไม่รู้ตายตอนไหน
อะไรยังไง อันนี้ฝากด้วยครับ ถ้าจะแก้ไขยังไงน่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่ามันอับ
เสียงตรงไหนจะได้แก้ปัญหาถูกจุด 

นายประดษิฐ์  ศรีประไหม ในส่วนของเสียงตามสายเทศบาลตำบลนาคู อันนี้ต้องยอมรับ ว่าในช่วงแรก ๆ 
ปลัดเทศบาล เป็นปกติดีมาก แต่ในช่วงหลังมานี้เสียงก็ขาดบ้าง ไม่ออกบ้าง ผมได้มอบหมายให้

งานไฟฟ้าไปตรวจสอบและซ่อมโดยเฉพาะบ้านวังเวียงเสียงจะไม่ออกเลยผมก็ได้
มอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการ ความเข้าใจผมนึกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพราะไม่ได้ติดตาม เมื่อวันก่อนผมได้เรียกประชุมพนักงานแล้วเมื่อเวลาประมาณ 
15.30 น. ผมก็ได้แจ้งที่ประชุมแล้วว่าในการมอบหมายงานถ้าดำเนินการแล้วได้
ไม่ได้ก็ใหร้ายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาช่วยกัน ในส่วนของ
บ้านวังเวียงผมได้ไปสอบถามช่างที่อยู่ข้างบ้านแขกชา ให้ไปถอดไปซ่อมทั้งหมด
มาช่างบอกว่าปัญหาอยู่ทีส่าย ก็เลยให้โก้กับแอ๋ช่างไฟเทศบาลไปดูมีสายช่วงหนึ่ง
ที่อยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาคูสายไฟพันกันหมด สันนิษฐานว่าสายไฟน่าจะขาดผม
เลยให้ไปรื้อและไล่สายและให้ต่อกับสายที่อยู่เซเว่น ถ้าเสียงยังไม่ชัดเจน จะ
ปรึกษาช่างว่าจะดำเนินการอย่างไร จะพยายามหาจุดอับเวลาประกาศจะให้
ผู้รับผิดชอบไปดูว่าตัวไหนออกไม่ออกและมาแจ้งจะได้ขยายให้พี่น้องเรา
รับทราบเวลามีข่าว ขออนุญาตว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญ สท.แจ่มจันทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี   ปกตเิสียงตามสายที่เราดำเนินการมาโดยอาศัยช่วงที่ช่างมาทำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เขาจะมีระยะและจะมีรหัส ตรงฮอนแตล่ะตวั ถ้าคุณแต่ต้องตรงนี้เสียงจะหาย  

เขาจะรู้ตัวฮอน จะมีระยะของมัน ช่วง 30 กิโลเสียงจะเหมือนเดิมไม่สดุดเลย 
ท่านสุดตาได้รับผิดชอบตรงจุดนี้ท่านจะรู้ ในตอนนั้นพอเรามารื้อมาจะมีการเรา
ทำมาประมาณ 6 -7 ปีที่ยาวที่สุด ไม่เคยซ่อม แต่ก่อนซ่อม ปี 2 ปี ซ่อม   หลัง
จากพัฒนกจิ มาทำให้แล้วโอเค แต่พอดีมาเกิดตัดสาย ของโทรศัพท์ แต่การซ่อม 
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หรือจะทำอะไรต้องดูระยะของตัวฮอนเป็นอย่างไร  แต่เกิดมาตัดสายของ
โทรศัพท์ก็เลยเขวไปเลย  เพราะถ้าเราจะซ่อมจะอะไรต้องดูตรงฮอนระยะจะไม่
เหมือนกัน 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ระยะไกลใช้ตัวใหญ่การเชื่อมต่อสายใหม ่ช่วงบ่ายไปดู 
ปลัดเทศบาล 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  เพราะว่าตอนเที่ยงจะใช้อยู่ เพราะมีงานด่วน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ต่อไปข้อ 3.20  ถนนโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรรอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ข้างห้วยยางจากนานายสุดถึงนานายประดิษฐ์  ปัตลา  เชิญครับ 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  เรื่องโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตรรอบห้วยยาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ที่บ้านวังเวียงเกิดประเด็นขึ้นว่าที่อยู่ตรงนั้น 1.อยู่นอกเขตหรือป่าว  2. เทศบาล

เราสามารถทำได้หรือป่าว  3.จากสมาชิกที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอยู่หลายคนทีท่านอยู่มา
หลายสมัย ก็คุยกันว่าสมัยที่ผ่านมาทำไมจะพัฒนาให้ชาวบ้านทำไม่ได้ ปรากฏ
ติดคำว่าเป็นที่นอกเขตของเทศบาล อันนี้ได้ยินมาว่าอย่างนี้ อยากจะสอบถาม
ฝ่ายบริหารโดยผ่านสภาเทศบาลและปลัดเทศบาล เป็นข้อ ๆ ทีต่รงนี้เป็นทีน่อก
เขตเทศบาลหรือป่าว และเทศบาลสามารถทำได้หรือป่าว  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญนายกชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ถนนเส้นนี้เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตอนแรกก็ได้คุยกับช่างแล้วอยู่ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ในเขตเทศบาลอยู ่แต่ว่ารายละเอียดต่าง ๆ ก็ขอให้ท่านปลัดกับช่างไดเ้สริมอีกที

หนึ่งนะคะว่าวันนั้นก่อนที่จะทำช่างก็อยู่ในเขตอยู่ ก็ได้ทำหนังสือไปที่จังหวัดและ
ไปที่กรม ก็อนุญาตให้ทำอยู่เพราะล่าสุดท่านปลัดได้พูดว่ามีอีกเส้นหนึ่งที่อยู่นอก
เขต เขาบอกว่าถ้าห่างเกินจากเขตเทศบาล 1 กิโล เขาจะไม่อนุญาตให้ทำ ถ้า
หากที่ตรงนี้เป็นที่เก่ียวเนื่องรอยต่อสำหรับเขตเทศบาลและอบต.สอบถามช่างอีก
ทีหนึ่ง เขาว่าสามารถทำช่วงได้ถ้าไม่เกิน 1 กิโล แต่เป็นช่วงรอยต่อเนื่องระหว่าง
เทศบาลกับ อบต.เขาบอกว่าสามารถทำได้สำหรับรายละเอียจะขอให้ท่านปลัด
อธิบายอีก  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของถนนดินลูกรังที่ทางเทศบาลตำบลนาคูได้ขอรับเงินอุดหนุน 
ปลัดเทศบาล เฉพาะกิจจากกรม มาดำเนินการก่อสร้างและได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  ทีเ่ราได้

ทำตามสภาพเดิมทีเ่ป็นถนนดินของเทศบาล น่าจะอยู่ในช่วง ท่าน สท. แจ่ม
จันทร์อยู่มาตลอดแล้วหล่ะไม่เคยตกก็อนุมัติทำมาตลอดเส้นนี้  ถามต่อไปว่าพอ
เวลาไปกลางดเูราก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด จริง ๆ แล้วเป็นเขต
เทศบาลบางส่วนและจะอยู่นอกเขตนิดเดียว เราต้องดูเชื่อมต่อจากแผนที่ในกลู
เกิ้ล ผมให้ทางคุณวีระไปดูแล้วจากเขตเทศบาลตำบลนาคูเชื่อมระหว่างถนน
สะพานห้วยยางเข้าบ้านนากระเดายิงยาวตรงถึงสะพานข้ามลำห้วยยางไปบ้านวัง
เวียงเส้นจะตัดของเทศบาลจะเป็นอย่างนั้น จะเห็นได้ว่าในส่วนของเทศบาลแต่
ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลส่วนที่เหลือเล็กน้อยตรงส่วนโค้งนิดเดียวเลยนา 

 



-20- 
นายประดิษฐ์ไปนิดเดียว นอกนั้นอยู่ในเขตเทศบาล กรณีเทศบาลเราได้เคยทำ
ถนนลูกรัง สมัยที่เราเคยอยู่ก็ทำทับเส้นถนนลูกรังเดิม  ถนนจะเห็นได้ว่าไม่เคย
ขออยู่ในเขตเทศบาลส่วนที่เหลือเล็กน้อย ถามต่อไปว่า แต่ก่อนมาที่เราทำถนน
ลูกรังเราก็ไม่ได้เคยขอเพราะอยู่นอกเขตเทศบาลนิดเดียว ก็ประมาณนั้น 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญคุณกฤษดา  
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ขออนุญาตถามเป็นข้อ ๆ คือข้อแรกคือนอกเขตไหม คำว่าท่านเลขาสภาตอบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  นอกเขตนิดเดียวทางเราทำได้ไหม ตอบหน่อย นอกเขต 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญปลัดเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม จริง ๆ แล้วถ้าอยากให้ตามระเบียบเราไม่น่าจะฟ้ืนกเ็หมือนเดิมเป็นโครงการเรา 
ปลัดเทศบาล ทำไม่ถึง 100 %....คือขอโครงการนี้... ผมขอนะครับ.. 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ขอบันทึกทุกคำพูด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ผมเชื่อฝ่ายบริหารไม่รู้แน่นอน.. 
ปลัดเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  คือเรื่องนี้ถามว่าครั้งก่อนคณะกรรมการได้สอบถามท่านปลัดเทศบาลเกี่ยวกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  การก่อสร้างถนนตรงบริเวณนี้ว่าทำได้ไหม... 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  นอกเขตบางส่วนเว้าไปตามลำห้วย 
ปลัดเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  คือเรื่องนอกเขตขนาดเทศบาลสมาชิกสภาทั้งหมดยกมือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ให้ทั้งหมดสภามองข้อกฎหมายว่าทำไดท้ี่นานายประเวททำได้แต่ทางผู้ว่ายังตี

กลับมาว่าทำไม่ได้ ฝากท่านประธานนะครับสมัยก่อนท่าน สท.ได้คุยกันว่า ทำ
นอกเขตซึ่งทำไม่ได้ผมก็เข้าใจชัดเจนว่านอกเขตแล้วสุดท้ายก็ทำไม่ได้  อยากจะ
ฝากไว้ว่าผิด  และผมจะขอเอกสารและจะเขยีนคำขอมาอีกหนึ่ง 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีอีกหรือไม่  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  พอดีเมื่อวานมีพ่ีน้องมีที่นาบริเวณถนนเส้นนี้เขาฝากถามมา  
รองประธานสภาเทศบาล  แต่ก่อนเป็นทางโค้งนะช่างโกนขออนุญาต  แต่ก่อนจะมีท่อเดิมจะมีมวลน้ำจาก 

หลังบ้านภารโรงหมานบ้านวังเวียงบางส่วนจะลงตรงนี้หมดเลย ทีนีม้ีท่อเก่าอยู่
เป็นผลงานของใครก็ไม่ทราบ แต่พอมาทำถนนใหม่แล้วปรากฏว่าไม่มีท่อ มีทอ่
เก่าอยู่ ในการสำรวจ  พ่ีน้องถามช่าง ช่างโกนบอกเดี่ยวจะมาทำทีหลัง  ตอน
ออกไปสำรวจว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนจะมีท่อน้ำอยู่ แล้วจะทำอย่างไรเพราะใกล้จะ
ลงนาแล้วฝนฟ้ามาเร็วจะเกิดการท่วมขัง ต้องไปทำท่อให้เขานะตรงนี้เพราะมีท่อ
เก่าอยู่ ฝากด้วย แก้ไขให้ด้วย  

นายสุกิจ  ศรีนิล   ผมได้ไปสำรวจกับผู้ใหญก่ับผู้ช่วยแล้วท่านก็บอกว่าบริเวณนั้นแล้วว่าไม่ต้องใส่ 
นายช่างโยธา 
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นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร นายช่างครับไม่ใช่นาผู้ใหญ่บ้าน ต้องย้อนไปถามท่านเลขาแต่ก่อนการลงพ้ืนที่ 
รองประธานสภาเทศบาล เลขาบอกว่าการสำรวจต้องสอบถามคนในพ้ืนที่ ต้องถามเจ้าของที่นาว่ามีปัญหา

เรื่องน้ำหรือไม่  ฝากเร่งดำเนินการช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับ  ถ้าเราไปทำ
หน้าฝนน้ำจะเยอะมากจะท่วมตรงบริเวณนั้น น่าจะเป็นทอ่คู่กันไม่ทำแล้วมาทำ
ย้อนหลังจะว่าอย่างไร  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็คงจะทำควบคู่ไปด้วยกัน ไปพร้อมหมู่ที่ 1  ขอให้ช่างสำรวจอีกทีหนึ่ง 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ว่าจะใช้ท่อขนาดเท่าไหร่ คงจะใช้กำลังพลของเทศบาลและรถของเทศบาล

ออกไปช่วยในการทำอีกครั้งหนึ่ง  ก็คงจะขออนุญาตถ้าหากเห็นรถหรืออะไร
ออกไปก็เป็นการวางของเทศบาลทั้งหมู่ท่ี 1 และบ้านวังเวียง ทั้ง 2 จุดเลย 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  แล้วจะไมผ่ิดหรือนอกเขตในเขตจะเกิดปัญหาหรืออย่างไรยังไม่ตกผลึก 
รองประธานสภาเทศบาล  ประเด็นนี้กำลังรวบรวมเอกสาร 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ทำมาตั้งแต่แรกแล้ว สภาอนุมัติมาตั้งแต่แรก ท่อที่วางไว้ก็ขออะลุ่มอะรว่ยกัน 
ปลัดเทศบาล ทำมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนโค้งบางส่วนเท่านั้นที่เป็นนอกเขต  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ทางฝ่ายสภาจะว่าอย่างไร ทางฝ่ายบริหารไม่ได้ติดขัดวางท่อให้ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  ถ้าไปทำแล้วหาว่าทำนอกเขต 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  เรื่องนี้ไมต่ลกนะครับ คุกนะครับ เอกสารหลักฐานมี คุยกันถ้าอยากคุย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เลขาทำไปนอกเขตบางส่วนผิดไหม  อย่าทำเป็นเล่นไปว่าผิดไหม สมัยก่อนท่าน

ปลัดไม่ให้ทำเพราะอยู่นอกเขต 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  สภาอนุมัติอยู่ที่สภา 
ปลัดเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ท่านว่าทำมาแต่ทีแรกเราคุยกันแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ทางสภาจะว่าอย่างไร 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ทำแล้วนะครับท่อที่วางไว้แล้วเราเอาออกใช่ไหมครับทำไปแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายสุกิจ   ศรีนิล   ท่อเดิมได้เอาออกไปแล้วไม่ได้วางท่อเพ่ิม ท่อขนาด 8 นิ้ว 
นายช่างโยธา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ถ้าหากน้ำท่วมชาวบ้านเดือดร้อน 
ปลัดเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ถูกหรือผิด  มันผิดแล้วท่านปลัดขอ ก็ทำไปแล้วกรณนีี้อย่าทำอีก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นปัญหาเรื่องรถไปนอกเขตรถตกหน้าขุดหลัง หั่นกอไผ่ตรงนั้น 
ปลัดเทศบาล ตรงนี้ เกี่ยวกับการขุด อยากหารือรับทราบด้วยกันหารือก่อน หลายคนเขาขอมา 

ฝ่ายบริหารก็จะได้สบายใจหลายคนเขาขอมาอย่างนี้ 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  อันนี้ผมไม่มีปัญหา ถ้าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  อย่างเช่นรถดับเพลิง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชาวบ้านเขาก็คุยกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันชาวบ้านเขาถามเรื่องรถดับเพลิงผมก็

ไม่ทราบ 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  อย่างเช่นน้ำท่วมนาชาวบ้านและถนนชำรุด  แต่อยู่นอกเขตมีปัญหาเรา
ปลัดเทศบาล   จะอนุญาตให้ออกไปไหม 
นายสมจัน  สิมสาร  ผมเห็นด้วยกับท่านชัยสิทธิ์ ทิทา  คือพี่น้องชาวบ้านเราอยู่นอกเขตทั้งหมดพอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถึงหน้าน้ำมาจะลำบาก และถนนชำรุดเขาก็อาศัยเรา เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็

ต้องช่วยเขา 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านวิภพ  วรรณทอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิภพ  วรรณทอง ที่บอกว่านำรถออกไปนอกเขตถ้าไม่หนักหนาชาวบ้านเขาก็ไม่ร้องขอถ้าไม่ได้รับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ความเดือดร้อนจริง ๆ ผมก็เห็นด้วย ถ้าหากไม่หนักหนาอะไรไม่ว่ารถอะไร ฝาก

ฝ่ายบริหารด้วยก็แล้วกัน 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านรองประธานสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  พอดีคุยเรื่องสาธารณะเมื่อเช้าผมได้รับทราบแจ้งจาก แจ้งเกี่ยวกับการรบั 
รองประธานสภาเทศบาล แจ้งไฟไหม้  นาอยู่ฝั่งนาสีนวล ยายจันทร์ หลังคลีนิกหมออัฐพล โทรมาเทศบาล

ชาวบ้านถามมาว่าได้เบอร์โทรมาจากไหน  ได้จากปฏิทินไฟไหม้ แล้วโทรมา  โทร
มาผู้หญิงรับสายแล้วว่าว่าจะบอกพ่ออ๊อฟให้  และได้รับประสานกลับว่าไปไม่ได้
หรอกนอกเขต  แล้วชาวบ้านเลยถามมาคำว่านอกเขตในเขตทำไม่ได้ชักเรื่องหรือ
ทำได้บางเรื่อง ความเดือดร้อนเรื่องสาธารณะ ผมถามว่าความเสียหายเยอะไหม  
ที่นาไม่ได้รับความเสียหายมากก็ได้ช่วยกันนำเครื่องฉีดพ่นช่วยกัน  ถ้าเกิดเหตุช้ำ
จะทำอย่างไร คนได้รับความเดือดร้อนสะเทือนหัวใจ  นอกเขตไม่ไปหรอก ฝาก
ด้วยว่า การบังคับบัญชาหรือการเข้าเวร มีบทเรียนอยู่ของนาคูสมัยท่านนายก  
เกิดเพลิงไหม้บ้านทีอ่ื่นมาก่อนผมว่าไม่ใช่แล้วหล่ะ  การเข้าเวรประจำวันต้องอยู่
จริง ๆ  ความเดือดร้อนกำหนดไม่ได้หลอกว่าไหมเ้ที่ยงคืนหรือไหม้กลางวัน ท่าน
ต้องแสตนบายให้ได้ ส่วนทีท่่านจะไปนอกเขตหรืออะไรผมไม่ติดใจ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงวันอาทิตยท์ีผ่่านมาท่านรองนายก 2 ท่าน ออกไปดู
สถานะการณ์การทดสอบสนาม รวมถึงเลขาผมได้ทำหนังสือขออนุญาตจากกรม
ชล ประมาณ 7 ไร่ ขอใช้พื้นที่ทำสนามฝึกซ้อมและ แข่งขันซึ่งพ่ีน้องบ้านเรา
เงียบหายไปนานในการแข่งขับรถวิบาก ได้อนิสงฆร์ถน้ำจากท่านนายก ได้ฉีดพ่น
สนาม ก็ขอบคุณนะครับ ในโอกาสหน้า วันข้างหน้า ปีใหม่สงกรานต์ ลอยกระทง 
ต่อไปจะทำเป็นแลนด์มาร์ค ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องเรื่องความจำเป็นอยู่ของพี่
น้อง ผมเห็นด้วยผมไม่ขัดแย้งสิ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอตอบแบบการใช้พื้นที่นอกเขตชาวบ้านจะเขียนคำร้องไว้เผื่อมีปัญหาเราจะ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ได้มาดูว่าได้มีเขียนคำร้องไหม และชาวบ้านที่อยู่นอกเขตเราก็ให้แนบบัตร

ประชาชนไว้  เขาก็เข้าใจว่าเป็นนอกเขต  บางครั้งอาจจะสุ่มเสี่ยง  ขอให้สมาชิก
สภาทุกท่านสบายใจว่าทุกงานที่ออกไปชาวบ้านได้เขียนคำร้องไว้ทุกเรื่องคือนำ
เรียนเบื้องต้น  ส่วนเรื่องไฟไหม้ทางเจ้าหน้าทีผู่้บริหารไม่ทราบเรื่องเลยจริง ๆ 
และได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านแล้วว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นได้
อย่างไรและตอนนี้ให้ท่านปลัดได้สอบถามข้อเท็จจริงอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดข้ึนได้
อย่างไร  ย้ำว่าอย่าให้มีเหตุการณ์นี้อีกเพราะมีสบประการณ์เรามีแล้ว   
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ส่วนการแสตนบายของเจ้าหน้าที่ตอนนี้รถน้ำของเราแสตนไว้ตลอด  และ
เจ้าหน้าที่พร้อมตั้งแตเ่ข้ามารับดำรงตำแหน่งกี่ครั้งว่าได้รับแจ้งไฟไหม้เจ้าหน้าที่
ได้ออกปฏิบัตดิ้วยความแข็งขันทุกท่าน แตว่่ารอบนี้ผู้บริหารไม่ทราบจริง ๆ 
ตอนนี้กำลังสอบอยูว่่าเกิดอะไรขึ้น  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของประเด็น ปัญหาที่ท่านนายกนำเรียนไปในที่ประชุม 
ปลัดเทศบาล ผมก็ได้รับทราบจากผู้บริหารเช่นเดียวกัน ก็ได้มีการเรียกประชุมพนักงานทุกท่าน 

เมื่อวันอังคารตอนเย็นช่วง 15 นาฬิกา 30 นาที ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ผมกับ
คณะผู้บริหารไม่ได้ชี้ชัดว่านอกเขตทำอะไรไม่ได้ อาจจะเข้าใจผิดเรื่องนอกเขต  
เด็กเขากลัวบังเอิญเขาโทรมา ถ้าจำไม่ผิดเด็กผู้หญิงรับน่าจะเอาเบอร์โทรผู้หญิง
ผมจะไม่สืบชัดเพราะว่าเป็นเบอร์ใหม่ เพราะว่าโทรมาให้คนขับรถ เดี๋ยวผมจะสืบ
สอบจะไม่ให้มีเหตุการณ์นี้อีกแล้วิต้องขออภัยด้วย เขาอาจจะเข้าใจว่านอกเขต
ทำไม่ได้ นอกเขตต้องขออนุญาตก่อนแบบนี้ก็เลยกลัว แต่ก่อนมันไม่มีปัญหา 
เรื่องภัยเรื่องอุทกภัยต้องไปช่วยเขาตลอด  การบริหารจัดการงานก็คงจะไม่มี
ปัญหาต่อไปในเรื่องนี้ต้องขออภัยด้วย เพราะมีชาวบ้านเขาต้องฝากท่านรอง
ประธานชี้แจงตรงนี้ให้ด้วย ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
- ไม่มี  

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  วาระท่ี  4   ตอนนั้นปัญหาเรื่องตลาดยังไม่เห็น เรื่องที่ตั้งคณะกรรมการ 
รองประธานสภาเทศบาล พิจารณาการแก้ปัญหาเรื่องตลาด สรุปว่ายังไง ขอเชิญทางผู้เกี่ยวข้องรายงาน

ให้กับสภาทราบด้วยครับว่าได้ดำเนินการอะไรยังไงครับ 
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  6.1 เรื่องกำหนดประชุมสภาประจำปี 2565 สมัยแรกประจำปี 2566 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 และสมัยแรก ประจำปี 2566 
ปลัดเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๒4 ในปีหนึง่ให้มีสมัยประชุม

สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้
สภาเทศบาลกำหนด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาล
ครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ครบตามจำนวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรค
สอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภา
เทศบาล 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน ข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปดิประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือใน
สมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
จึงเสนอร่างประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ 
ประจำปี 2565  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2566 ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 
1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  มีกำหนด  30  วัน    
    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2565 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีกำหนด  30  วัน    
    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม    2565   
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4   มีกำหนด  30  วัน   
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1   ธันวาคม  2565   
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 
๑. สมัยสามัญ สมัยแรก  มีกำหนด ๓๐ วัน   
    เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕66 
สมัยที่ 3 เดือนสิงหาคมพิจารณางบประมาณ  สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม ทางคณะ
บริหารจะได้รายงานผลการปฏิบัติประจำปี  และก็สมัยประชุมสมัยแรก  ในปี 
2566  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2566 เช่นเดิม  

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ ประจำปี 

2565  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2566  
 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.2 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 
ประธานสภาเทศบาล    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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“ข้อ 14(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 220 
โครงการ สามารถดำเนินการได้ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.79 ของ
โครงการทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณ  3 โครงการ เป็นเงิน 1,227,000 บาท 
คงเหลือ 17  โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 65 โครงการ 
สามารถดำเนินการได้ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของโครงการทั้งหมด 
เบิกจ่ายงบประมาณ 2,153,48.80 บาท 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดโครงการไว้
จำนวน 24 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ได้กำหนดโครงการไว้จำนวน 35 
โครงการ สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.03 ของโครงการ
ทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณ 248,755 บาท 
รวมทั้งหมดมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนา ทั้งสิ้น 
4,010,635  บาท (สี่ล้านหนึ่งหมืน่หกร้อยสามสิบห้าบาท) คงเหลือโครงการ
พัฒนาอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นเงิน  1,534,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
สามหมื่นสี่พันบาท) 
รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แจ้งต่อสมาชิกสภา ทุกท่าน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  6.3 เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธานสภาเทศบาล    
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  6.3 เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ตามท่ีดิฉัน นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ได้แถลงนโยบาย

การบรหิารราชการของเทศบาลตำบลนาคู  ต่อสภาเทศบาลตำบลนาคู  เมื่อวันที่ 
19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้
ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 5 ด้าน  ประกอบด้วย  
นโยบายด้านพัฒนาอาชีพ, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านการศึกษา, 
นโยบายด้านประเพณี, นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยได้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
เจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการดำเนินงานใน 
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รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งดิฉันได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่
ไดมุ้ง่หวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งดิฉันและคณะได้เข้ามา
ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไข
ปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด  สำหรับโครงการ
ขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง(ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้กำหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี   จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ดังต่อไปนี้ 
1. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพ จะดำเนินการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝาย
น้ำล้น สร้างความชุ่มชื้นดักตะกอนดินเพ่ือเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง  รวมทั้งขุดเจาะ
บาดาลเพื่อการเกษตรสู่ไร่นาให้ทำการเกษตรตลอดปี พร้อมปรับปรุงตลาดให้
เป็นตลาดสีเขียวส่งเสริมการค้าขายสู่ชุมชน ซึ่งนโยบายด้านพัฒนาอาชีพ ยังไม่มี
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการตามนโยบาย แต่
กระนั้นทางผู้บริหารได้ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อขุดเจาะบาดาลให้กับพ่ีน้องในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน   15 บ่อ 
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการขุดลอกลำห้วยยาง 
ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตร เพ่ิมรายได้สู่
ครัวเรือน 
2. นโยบายด้านสาธารณสุข จะก่อสร้างเตาเผาขยะให้ถูกสุขาภิบาล ส่งเสริม 
สนับสนุน การกำจัดขยะหน้าบ้านให้เป็นเงินล้าน จัดให้มีกองทุนสุขภาพทุก
ชุมชนและดูแลสุขภาพอนามัย โดยการคัดกรอง/ตรวจสารเสพติด สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย  มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ เป็นเงิน 190,000  บาท  
3. นโยบายด้านการศึกษา สนับสนุนนักเรียนให้ทุนเรียนดีศรีนาคู เพ่ือสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ดำเนินการติดตั้งอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงจัดทำกองทุน
เข้าค่ายภาษาให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย แต่ด้วยการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตาม
สถานการณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในชุมชนต่อไป  มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการ  รวมทัง้สิ้น  3  โครงการ เป็นเงิน 2,048,080  บาท  
4. นโยบายด้านประเพณี จะร่วมกับชุมชนสนับสนุนกิจกรรมลอยกระทง 
สนับสนุนบุญประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน จะดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน 
ขบวนการเสรีไท   มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 
เป็นเงิน 211,200  บาท   

 



-27- 
5. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะร่วมกับชุมชนดูแลที่สาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ รณรงค์ถนนปลอดฝุ่น ก่อสร้างปรับปรุง ระบบน้ำประปา ขยายเขตไฟฟ้า
สู่ไร่นาทั่วถึงเพ่ือความสะดวกในการทำเกษตรกรรม และประสานงานเพื่อขยาย
ถนนเป็นถนนสี่เลน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น  16  โครงการ เป็นเงิน 3,220,000  บาท 
รายละเอียดตามรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ที่แจ้งต่อสมาชิกสภา ทุกท่าน 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ที่ท่านรองประธานสภาได้สอบถามเรื่องเก็บค่าในตลาด วันนั้นได้ออกไปประชุม 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู มีคณะผู้บริหาร มีท่านปลัดและก็ผู้รับเหมาเก็บตลาด และคณะกรรมการของวัด

ใต้และเจ้าอาวาส  ได้ผลสรุปแล้วว่างบประมาณนี้จะให้เก็บให้ผู้รับเหมาเก็บได้ 
ท่านเจ้าอาวาสก็สรุปแล้วว่าให้เก็บรายละ 20 บาท ส่วนของวัดก็แล้วแต่ท่าน 
เพราะว่าท่านต้องเก็บเป็นค่าน้ำค่าไฟ ได้ข้อสรุปกันประมาณนี้ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  บันทึกข้อสรุปผมทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว วันนั้นมีผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาล การประชุมอยู่ 30  คนทั้งกรรมการวัดและก็ญาติโยมและผู้รับเหมาผู้รับจ้าง 

เทศบาลด้วย สรุปในที่ประชุมในปีงบประมาณ 2566 จะไม่ยุ่งเกี่ยวผมจะ
ประกาศในรายการเอกสารเลยว่าห้ามจัดเก็บในวัดเป็นต้นไป ทีนี้ก็คือให้ทางผู้รับ
จ้างเก็บไม่เกิน 20 บาท ก็เป็นดุลยพินิจของวัด ว่าจะเก็บเท่าไหร่ตามความ
เหมาะสมขอแจ้งในที่ประชุมรับทราบ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านแจ่มจันทร์ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  อยากถามเรื่องแผนการซ่อมแซมศาสนสถาน  ทีเ่ราไปวัดไว้เราไปถึงไหนแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เห็นเข้ามาทีแรกๆ รู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ระยะนี้มันนานและเกือบปี 

และยงัไม่มีการก่อสร้างหรือประมาณการอะไรเพราะว่าช่วงดิฉันจะหมดวาระก็
ทำละพอดีหมดวาระก่อนก็เลยไม่ได้ทำและอีกข้างหนึ่ง ตรงข้ามดิฉันเคยถามท่า
นะท่ีตรงข้ามเรา เราได้ทำอะไรไหมได้ไปห่วงแหนไว้ไหม ที่หมู่ 11  ยังรกอยู่ 
แล้วก็ขณะนี้ ด่วนที่สุด เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคือองค์กรของเราจะ
ซ่อมแซมศาสนสถานคือตัวเมรุ  อยากฝากถามว่าทางเราจะช่วยอะไรได้ไหมจะ
สร้างซ่อมแซมตรงเตาเผาขณะนี้เรามีงบประมาณอยู่แล้ว 100,000 บาท ยัง
ขาดอยู่ประมาณ 70,000 แล้วเราถือว่าเป็นของเราไหม เราจะมีอะไรซ่อมแซม
ช่วยเขาไหม 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรื่องเมรุประเด็นปัญหาก็คือในส่วนของเมรุเป็นทรัพย์สินของใคร 
ปลัดเทศบาล ถ้าปกติไม่ใช่สิทธิ์ของเรา เราก็ซ่อมไม่ได้ไม่น่าจะใช่  เอาเงินกลางไปซ่อม   แต่

ศาลาเป็นพัสดุเราอยู่ 2 ตัว เมรุผมไม่มั่นใจเพราะมันมาก่อนผม เขาสร้างเสร็จ
ก่อนผมมาอีก ก็เอาเงินกลางไปซ่อมถ้าเป็นเมรุ  ผมจำได้อยู่เทศบาลเป็นคนสร้าง
คอนกรีต ศาลาพัก 2 ศาลา  

นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ขอประชาสัมพันธ์ไว้ ถ้าใครมีใครอยากบริจาค 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
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นายสมจัน  สิมสาร  ส่วนเมรุพวกผมเคยจัดผ้าป่าลูกหลานอยู่กรุงเทพสมัยนั้นออกเงินกันจัดมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตอนนั้นเป็นประธานก็ได้นำเงินมาสร้างเมรุ ทางลูกหลานของเราที่ทำงานอยู่

กรุงเทพฯ เป็นของวัดแต่ว่าส่วนศาลานั้นก็เป็นผมก็ไปรับจ้างไปรับหลังคาอะไร
อยู่หลังที่ของเทศบาล  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ตอนแรกเราไปวัดก็ว่าจะใช้เงินเหลือจ่ายของปีที่ผ่านมา แต่ว่างบประมาณ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เราไม่เพียงพอก็เลยชะลอไว้ก็คงจะเป็นงบประมาณเงินเหลือจ่ายสำหรับปีนี้ที่จะ

สร้างและที่เก็บของเทศบาลที่ชะลอไว้หลายอย่างคงจะสำรองเบิกจ่ายสำหรับปีนี้
ในการก่อสร้างต่อไป ไม่ลืมเพราะว่าเราไปงานศพก็เห็นตลอด ตอนนี้ให้ทาง
เจ้าหน้าที่เอาต้นไม้บริเวณนั้นออกเป็นบางส่วนแล้ว ขออนุญาตท่านพระครู ท่าน
ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันทำให้พ้ืนบริเวณนั้นมันพัง ท่านก็อนุญาตอยู่ ส่วนโรง
กระดาษสา มีโครงการที่จะพัฒนาทำความสะอาด แต่ว่าตอนนี้พนักงานเรา
หลายท่านกง็านเยอะมากเพราะว่าตอนนี้รางระบายน้ำกำลังซ่อมอยู่ของ หมู่ 2  
พ่ึงเข้ามาใหม่อยู่สามสี่ รางคงจะเป็นบริเวณแถวๆ บ้านท่าน ส.ท. แจ้งมาเม่ือวัน
ก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่เราก็กำลังทำฝาราง และบ่อขยะด้วยหลังจากนั้นก็คงจะ
รณรงค์กันทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ตรงโรงกระดาษสา 

นายเชวง  รังหอม  อยากจะเสริมเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับเมรุของเรา จะมีเตาเผาขยะหลังเมรุ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นี้ก็เป็นของเรา เพราะว่าเราเป็นคนตั้งงบประมาณและอยากจะฝากผู้บริหารอีก

เรื่องหนึ่งคือเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีของเรา  เพราะว่าที่แล้วก็ผ่านไปแล้วปกติ
เทศบาลนาคูเราก็เคยจัดบุญข้าวจี่แต่นี้ยังเหลืออยู่ครั้งหน้าก็คืองานเจ้าปู่  ผมอยาก
ให้กลับคืนมาจัดเหมือนเดิมเพราะว่าโควิด 19 งานไหนงานไหนก็ว่าโควิด 19 
เพราะว่ามันก็เริ่มซาไปแล้ว ประเพณีงานเจ้าปู่มันน่าจะกลับคืนมา ประเพณีของ
เราเราน่าจะ เดี๋ยวนี้เราเหลือแค่ 1 ประเพณีแล้วลอยกระทงเจ้าปู่ เราไล่ลงมาเราก็
น่าจะจัด อันนี้ขอฝากท่านนายกคนเก่งด้วยและก็ทีมงานบริหารทุกคน ไม่ว่าจะ
เป็นแต่พวกเราวันนี้ผมอยากจะให้ท่านมีมติว่าจัดหรือไม่จัดและพอจัดแล้ววาง
รูปแบบว่าเราจะชวนผู้ใหญ่บ้านกำนันมาปรึกษาหารือแล้วก็จัด  เราจะจัดวันไหน
อย่างนี้ ขอฝากครับเพราะว่างานเจ้าปู่ไม่ใช่ว่าวันสองวันจัดได้เราต้อง 1.ต้องจ้าง 
มหรสพ ต้องหา มหรสพ ทุกสิ่งทุกอย่าง  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีความคิดที่จะจัดอยู่แต่คงต้องปรึกษาหารืออีกทีหนึ่ง บุญข้าวจี่ที่เราจัดไม่ได้ 
นายเทศมนตรีตำบลนาคู เพราะว่าตอนนั้นท่านนายอำเภอยังไม่มีอำนาจมากนักในการเปิดจัดงาน แต่

ตอนนี้ได้สอบถามทางท่านนายอำเภอแล้วว่าทางผู้ว่าก็เปิดไฟเขียวให้แล้ว
สามารถจัดงานได้  จะจัดคงจะเรียนปรึกษาหารือและประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาจะครบรอบ 1 ปีก็ประมาณเดือนมีนา 
รองประธานสภาเทศบาล ที่เราเขา้มา 28 มีนา ผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้ว่าการกำหนดสมัยประชุมยัง

ไม่มีมต ิเพียงแต่ถ้าขยับมาเป็นเมษาได้ไหม อันนี้หารือก่อน ประเด็นที่ 2 การไป
ข้างหน้าของกิจการสภาเทศบาลตำบลนาคู สมาชิก 12 ท่าน ผมอยากขอ
อนุญาตวันนี้ผมเองก็จะหารือเราจะคุยกันหารือลับไม่มีการบันทึก เฉพาะสมาชิก 
12 ท่าน อันนี้แล้วแต่ท่านสมาชิกจะมองเห็นยังไง ผมเสนอนำเรียนท่านประธาน
ว่าเราจะมีประเด็นหารือกันในการเดินไปข้างหน้าของสภาเทศบาลตำบลนาคู 
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นายสมจัน  สิมสาร  ผมเห็นด้วยกับท่านอดุยศักดิ์ รองประธานสภา ว่าเราหารือมาแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ถ้าเกิดมีเรื่องเร่งด่วนก็สามารถขอเปิดวิสามัญได้ 
ปลัดเทศบาล   
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  มีพ่ีน้องเราถามกันเข้ามาครับเกี่ยวกับโครงการเจาะบ่อบาดาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คือผมไม่รู้เรื่องจริงๆ แต่พ่ีน้องก็ยังถามเข้ามาและคือแต่เขาบอกว่าเป็นทาง

เทศบาลเจาะให้ผมก็บอกว่าไม่ได้เจาะ ชาวบ้านบอกว่าท่านรองทองฤทธิ์ ทำเรื่อง
โครงการนี้ แต่ผมบอกผมไม่รู้เรื่องจริงๆ นะก็เลยอยากจะให้ท่านรอง ช่วย
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเรารับรู้ คือผมอธิบายไม่ได้ก็ฝากท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ด้วย 

นายกฤษดา  จิตปรีดา  เหมือนกันกับท่าน ส.ท. ชัยสิทธิ์ คือชาวบ้านถามมาเขาทำยังไงโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมก็ตอบไปว่าทางทางสมาชิกเราไม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้เลย เขาบอกว่ามีการ

เก็บ 1,500 บาท อันนี้คืออยากทราบว่าจริงหรือเปล่าครับขอคำชี้แจง 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประเด็นบ่อบาดาลพอดีว่าได้รับทำเรื่องเข้าไปคุยกับกรมทรัพยากรน้ำ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เขาบอกว่าช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้เขาจะเปิดระบบเพื่อที่จะแอดมินเกี่ยวกับบ่อ

บาดาลพร้อมแผงโซล่าเซลล์ แต่ก็ต้องจับกลุ่มกัน 5 ท่าน เอกสารที่จะมายื่นทำ 
ตอนนี้เทศบาลก็ให้ทางท่านวีระเป็นแอดมินกับทางกรมทรัพยากรน้ำ  ขอ
ประชาสัมพันธ์ ว่าคนที่สนใจได้บ่อบาดาลและก็แผงโซลาเซลล์ก็จับกลุ่มกัน 5 
คน เอกสารม ีโฉนด สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน แต่ว่าโฉนดชื่อต้อง
ตรงกันกับสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนกรณีท่ีเป็นของบิดามารดาที่
เสียชีวิตก็ให้แนบใบมรณะบัตร ตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารยังไม่ได้คีย์ข้อมูล ไม่
มีการเก็บเงิน 1,500 บาท เพราะว่ายังไม่ทราบว่าทรัพยากรจะให้เงินจำนวนนี้
น่าจะเป็นของกรมทรัพยากรที่ต้องขออนุญาตใช้น้ำและเจาะบ่อแต่ว่าตอนนี้เรา
ยังไม่ลงว่าเก็บเงิน 1,500 แค่รวบรวมเอกสารและส่งไปที่กรมทรัพยากรน้ำอีกที
หนึ่ง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสาร แต่ว่าระบบจะเปิดให้เราแอดมินตอน
ไหนนี้ยังไม่ทราบน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้ได้ข่าวมาประมาณนี้ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  สอบถามไม่ได้ผ่านเรานะถ้าผ่านเรามันจะยุ่งยาก 
ปลัดเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มันจะเป็นงบกรมได้คุยกับทาง อบต.คร่าวๆ ว่าพ้ืนที่ของ อบต. 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ก็จะให้ท่านนายก อบต.ได้เซ็นรับทราบแต่ว่าเราจะเป็นคนแอดมินให้ ถ้าเป็น

พ้ืนที่ของ อบต.นาค ูก็จะให้ท่านนายก อบต.นาคู  อบต.บ่อแก้ว ก็จะเป็นอบต.
บ่อแก้ว  แต่ว่าคนแอดมินกับทางทรัพยากรก็คือจะเป็นเทศบาล 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
เลิกประชุม เวลา 12.50 น. 
 

(ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ศรีประไหม      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาค ู
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              ตรวจแล้วถกูต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 

  
(ลงชื่อ)  วิภพ  วรรณทอง     ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  คำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์    กรรมการ 
       (นายวภิพ  วรรณทอง)        (นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์) 
  

 
          ตรวจแลว้ถูกต้อง  
  
(ลงชื่อ)   หอมพร  บัวบาล     กรรมการ/เลขานุการ  
         (นางหอมพร  บัวบาล)  

 
สภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 

ประจำปี 2565  วันที่  17  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครัง้ที่  1  
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  22  เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 


