
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  25  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายเจน  ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
2. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายประเสริฐ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
9. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 

10. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจ านวน 11 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประกาศอ าเภอนาคู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยวิสามัย  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีก าหนด 15 วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และขอประชาสัมพันธ์ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานขอสนับสนุน 

//จ าหน่าย... 
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จ าหน่ายฉลากกาชาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการสมาคม โดยมีก าหนดจัดงาน
กาชาดระหว่างวันที่ 12-24 พฤศจิกายน 2562 หน้าสวนลุมพินี กรุงเทพ 
ฉลากราคา 100 บาท ถ้าท่านใดสนใจก็เชิญที่ส านักปลัดเทศบาลได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาค่ะ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานรับรองรายงานการประชุมซึ่งทาง 
ปลัดเทศบาล ฝ่ายเลขาได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
แห่งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่าน ในรายงานการ
ประชุมมีทั้งหมดที่ได้ส่งให้ท่านได้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดแล้ว  ก็มีทั้งหมดอยู่ 
27 หน้าซึ่งหากท่านใดมีความประสงค์หรือไม่ได้อ่านรายงานการประชุม
อยากจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็อยากจะขอความกรุณาได้ส่งไปที่ฝ่ายเลขาสภาได้เลยก็
ขออนุญาตท่านประธานนะครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดการประชุมอีกไหมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล หรือถ้าเห็นข้อผิดพลาดภายหลังก็แจ้งทางเลขาสภาได้ ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมนะค่ะ ก็ขอเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะค่ะ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  จ านวน  10  เสียง 
ไม่รับรอง จ านวน  -  เสียง และงดออกเสียง จ านวน  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563   

นางทักษณิ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญทางเลขา 
 

//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ก่อนอ่ืนผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณต้องขออนุญาตน าเรียนและชี้แจงให้ที่ 
ปลัดเทศบาล ประชุมได้รับทราบก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตน าเรียนในข้อกฎหมายนะครับเรื่อง

การจ่ายขาดเงินสะสมให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรางเกียรติทุกท่านได้รับทราบนะ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่4) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 ในข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสม
ประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย
ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 
ในทีนี้มีระเบียบมาใหม่ ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข 
การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตาม ข้อ 87 และข้อ 89 ที่ผม
น าเรียนไปเม่ือกี๊ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครอง 

//ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อันนี้คือระเบียบนะครับ ทีนี้ใน
ส่วนที่จะเก่ียวข้องกับทางพวกท่านวันนี้ก็คือพอดีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับหนังสือที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงก าหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 5 ด้าน ดังต่อไปนี้มี
อยู่ 5 ด้านด้วยกันเดิมนั้นผมน าเรียนที่ประชุมอาจจะมี 2-3 ด้านด้วยกัน อันนี้ก็
มาเพ่ิมนั่นหมายความว่าเราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 5 ด้านดังต่อไปนี้นะ
ครับ ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5. ด้าน
การศึกษา   โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลังและต้องเสนอโครงการเพ่ือ
การใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น นั่น
หมายความว่าในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับด้วยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยกเว้นระเบียบการกันเงินของตัวนี้
เอาไว้ก็สามารถจ่ายได้ 5 ด้านด้วยกันที่ผมน าเรียนที่ประชุมไปนี้ที่ผ่านไปเมื่อกี๊นี้
นะครับ 5 ด้านขออนุญาตย้ านะครับด้าน 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2. ด้านการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ 5. ด้านการศึกษา :ซ่ึงปัจจุบัน ณ วันที่  30 กันยายน 2562 
สถานการณ์การคลังของเทศบาลมีเงินทุนส ารองเงินสะสมทั้งหมด 
14,484,430.29  บาท เงินสะสม จ านวน 14,955,398.46  บาท และนี้
คือสถานะการคลัง รายละเอียดโครงการใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนาย
เทศมนตรีได้น าเสนอที่ประชุมขอเรียนเชิญครับ 

นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลต าบลนาคู มีเงินสะสม 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 14,484,430.29  บาท  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 14,955,398.46 

บาท เงินงบประมาณตามระเบียบคือเงินส ารองกรณีจ าเป็น จ านวน 
9,264,198  บาท  เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ จ านวน 5,220,232.29  
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2563 ต่อสภา
เทศบาลต าบลนาคู จ านวน 4,436,000 บาท นะครับ 9 โครงการ จะได้
ประชุมใหม่อยู่เพราะว่ามันเหลือเป็นเงิน 5,220,232.29 ท าให้ประชาชนให้
หมด ส่วนรายละเอียดมี 9 โครงการภายในวันนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดของให้
ประธานอนุญาตให้รองประภาสได้อ่านนะครับ 9 โครงการ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก่อนที่ท่านรองประภาสจะอภิปรายขอแก้ไขโครงการที่ 25 นะค่ะ บ้านนาสีนวล  
ประธานสภาเทศบาล  ตก น ค่ะเชิญท่านรองประภาสเลยค่ะ 
นายประภาส  วรรณทอง  ก่อนอ่ืนจะหารือท่านประธานนิดหนึ่งนะครับจะให้กระผมน าเรียนทีละโครงการ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู หรือทีเดียวเลยหรือยังไง 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ทีละข้อๆ แล้วลงมติทีละข้อๆ ไปเลยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  ก็จะขอน าเรียนทีละโครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู บริเวณหน้าบ่อขยะเทศบาลต าบลนาคู  หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 

160.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.  
งบประมาณ  491,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  27  ล าดับที่ 31 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะก่อนจะลงมติมีสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมค่ะ เชิญท่านสุริยนต์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุริยนต์  สุล านาจ   ก่อนจะลงมติจ่ายเงินสะสมผมจะน าเรียนโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นประมาณ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 9 โครงการ จ่ายขาดเงินสะสมนี้ โครงการที่ท ามาสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ละเขต

มายังไม่มีโครงการท่านผู้บริหารมีแต่ยัดเยียดให้พวกผมโดยเฉพาะพวกผมเป็น
สมาชิกรู้จักปัญหา ท่านเป็นฝ่ายการเงินอนุมัติเงินให้ใช้ให้พวกผมเป็นคนท า
โครงการ น่าจะฟังความคิดเห็นสมาชิกบ้างว่าอยากได้โครงการอะไร เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าในเขตเทศบาลนาคูน่าจะท าโครงการอันนี้มีแต่
โครงการตัวเก่าก็ประมาณ 15 โครงการท าอีก 9 โครงการมีแต่ยัดเยียดจะ
จ่ายเงินเหลือจ่ายเงินสะสมตกไปแล้วเป็นปีละ 10 ล้านเราท ามา 8 ปี เป็น 80 
ล้าน ถ้างั้นแก้ปัญหาน้ าประปาที่ขุ่นมาตลอดปี 4 - 5 มาแล้วท าไหมไม่แก้ตรงนี้
เอาไว้ท าโครงการใหญ่ๆไม่ได้เหรอ ความคิดของผมจะถูกไม่ถูกผมก็ขออภิปราย
หน่อย ท่านปลัดแก้ไม่ได้วันนั้นว่าเงินเราไม่ถึง ถ้าเรามาคิดดูเราจ่ายตรงนี้มา 8 ปี
แล้วปีละ 10 ล้าน 80 ล้านแล้ว หรือว่าจะท าเป็นข้ันตอนก็ได้กันไว้ท าประปาผม
ก็คิด ไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิของสมาชิกก่อนลงมติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นสิทธิของ
ผมๆ จะพูดผมถามตรงนี้ประปามันมีอยู่ในแผนรึเปล่า มันอยู่นอกเขตการต่อ
ประปานะไปบ้านหินลาดทางเหนืออยู่ในแผนสามปีรึเปล่าหรืองบประปาไม่เหลือ
หรือว่าให้เขาท าเองหรือกิจการของเทศบาลท าเอง ตอบให้ผมด้วยผมยังไม่รู้เลย
ขอถาม และโครงการที่จะท าขึ้นมานี้ผมจะขอตรวจสอบการท างานตามแบบเป็น
รึเปล่าที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องผมถ่ายเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ท ามามันไม่ถูกต้อง
ตามแผนของเทศบาล 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสุริยนต์ขออนุญาตเรื่องโครงการต่าง ๆ ขออนุญาตเป็นวาระอ่ืน ๆ ได้ไหม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุริยนต์  สุล านาจ  การจะลงมติให้ยกมือแต่ละโครงการท่านใดเห็นชอบอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหมครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์   ตอนนี้ที่คุยกันเมื่อสักครู่เป็นโครงการนะค่ะโครงการที่หนึ่งเป็นโครงการๆ 
ประธานสภาเทศบาล ไปจะขออนุมัติทางสภาเป็นข้อๆ ไป ส่วนของท่านเลือกแต่ละโครงการๆไปขอ

อนุญาตเป็นหลังจ่ายอนุมัติจ่ายเงินสะสมเสร็จและก็จะขออนุญาตให้ท่าน
อภิปรายอีกรอบหนึ่งนะค่ะ เชิญท่านรองประภาสเลยค่ะ 

นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุญาตท่านประธานครับโครงการที่หนึ่งนี้ด าเนินการลงมติเลยเหรอครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ่อขยะ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลนาคู  หมู่ 6 งบประมาณ 491,000  บาท ท่านสมาชิก

เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โปรดยกมือ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมโปรดยกมือด้วย  

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญโครงการที่ 2 เลยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองยาว - บ้านนาสีนวล  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ช่วงที่ดิน นางบุญรวม  อิ่มไสว ถึงที่ดิน นางเมือง  หมู่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 
งบประมาณ  493,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า  28  ล าดับที่ 37 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการมีท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมใคร่ขอเรียนถามเก่ียวกับโครงการที่ 2 ที่ว่าไปบ้านนาสีนวลเราเคยท า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โครงการที่นอกเขตอย่างเช่นศาลาพักญาติที่วัดถ้ าพระฤาษี แต่ก็มีปัญหาแล้วก็ขัด

ต่อระเบียบไหมอยู่นอกเขตถ้าสมมุติว่าสภาแห่งนี้ยกมือให้ ที่ผมพูดคือผมอายุ
มากแล้วนะครับผมไม่อยากไปยุ่งเก่ียวกับเรื่องพวกนี้เผื่อผิดพลาดมา ผมสัก
หน่อยไปติดคุกส่ าเฒ่านะครับจะมีผลไหมครับ จะขอเรียนที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
สมมุติว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ท าตรงนี้โครงการนี้ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลจะมีผลต่อ
คนอนุมัติไหม ขัดไหมโครงการทุกโครงการที่ผมพูดเผื่อเลยนะครับ พูดครั้งเดียว
จะมีผลต่อเลยไหมท่าน ถ้าอนุมัติปุ๊บ สตง.หรืออะไรเข้ามาตรวจสอบอยู่นอกเขต
แล้วจะมีผลต่อสมาชิกหรือไม่ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  คงต้องให้ฝ่ายงบประมาณแล้วก็ท่านปลัดชี้แจงเรื่องระเบียบ เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ได้ติดคุกแน่นอน เนื่องจากว่าก่อนที่เราจะท าผ่าน 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ขั้นตอนเยอะแยะมากมายต้องขอสภาแล้วก็ อบต.ว่าจะอนุญาตหรือไม่ถ้าเขา

อนุญาตส่งอ าเภอส่งจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตอนุมัติแล้วเราค่อยท าได้
นะครับ เมื่อก่อนพูดให้ฟังคนฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่นอยู่จังหวัดไม่อนุญาตไม่ส่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยท าอะไรไม่ได้ตอนนั้น เพราะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงถ้าผิด
ก็ผมนี้หล่ะผิด เชิญทางเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านปลัดชี้แจงต่อ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตน าเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องการอนุมัติเงินนอกเขต อันดับแรกซึ่งตาม 
ปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 12 ใน

มาตรา 57 ทวิ ว่ากิจการที่จะท าต้องเป็นกิจการที่ต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเราก็
จะตีความภาษาของกฎหมายอยู่ว่าต่อเนื่องหมายความว่าอย่างไรซึ่งในประเด็นนี้
ยังไม่มีท้องถิ่นไหนที่ส่งให้ศาลตีความเพราะยังไม่เคยมีเรื่อง ความว่าเกี่ยวเนื่อง
มันเกี่ยวแบบไหนคือยังไม่มีค าวินิจฉัยเท่าที่ไปเรียนมาศาลปกครอง คือในกรณี 

//เราขออนุมัติ.... 
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เราขออนุมัติอันดับแรกต้องขอสภาเราก่อนหลังจากของเราเสร็จต่อไปขอสภา
อบต. ที่เกี่ยวน้องถ้าเผื่อสภาเราเห็นชอบก็ส่งความเห็นชอบเรานั่นไปให้สภา 
อบต.นาคู อบต.เห็นชอบก็ส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง พรบ.เทศบาล เป็น
อ านาจของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมอบ
อ านาจให้ผู้ว่า ในทีนี้หลักการมอบอ านาจผมก็ยังคุยกับท่ีประชุมครั้งก่อนว่า    
ค าว่ามอบอ านาจก็มอบต่อไม่ได้นะครับผมไปเรียนมาแล้วในกฎหมายปกครอง
เขาเชื่อใจคนนี้ก็ให้คนนี้ท าแต่คนนี้จะไปมอบต่อไม่ได้นะครับ โดยหลักอันนี้มอบ
ให้ผู้ว่าโอเคแล้วละถ้าผู้ว่าอนุมัติก็คือโอเคแล้ว ถามต่อว่าท่านอาจารย์นรินทร์
ถามในข้อกฎหมายผมไม่การันตรีว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะไม่มีค าวินิจฉัยออกมา
ประเด็นแรกก็ถ้าพูดกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็กฎหมายละเมิดทีนี้กฎหมายละเมิดเรา
จะเห็นในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจการนอกเขตแต่ก็ถือเป็นความรู้ให้เราที่นั่งอยู่
ด้วยกันนั่นก็จะหมายความว่าก็จะมีเคสที่เทศบาลกุดสิม กรณีสร้างเมรุอันนี้เล่าสู่
กันฟังอันนี้ชาวบ้านกุดปลาค้าวฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยออก
มาแล้วให้สั่งรื้อแล้วให้ท้องถิ่นชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 7 ล้านกว่าบาททีนี้เขาก็
หาคนรับผิดละเมิดมีใครบ้าง ก็มีนายก 10% ปลัด 10% หัวหน้าคลัง 10%  
คนตรวจรับรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลด้วยคนละ 20,000 บาท นั่นคือผิด
ละเมิดไม่ใช่นอกเขตนะครับ อันนี้คือข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอันนี้เล่าสู่กันฟังแต่
มาในส่วนที่ท่านนายกน าเรียนมันเป็นการอนุญาตอนุมัติอยู่ 3 ขั้นตอนคือสภา
เราสภาอบต.แล้วก็ผู้ว่าก็มี 3 ขั้นตอนถามว่ามันผิดถูกต้องผมก็ไม่ฟันธงนะครับ
เพราะยังไม่มีเคสการันตรีใครฟ้องร้องอะไรผมว่าเชื่อว่าเป็นบริการสาธารณะคงมี
ทางออกเชื่อว่าไม่มีปัญหาก็เป็นความเห็นก็ขออนุญาตชี้แจง 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ไม่ต้องพูดมากท่านผู้ว่าอนุมัติแล้วจบไม่ต้องพูดมากสุดอยู่กับผู้ว่าครับไม่ต้องห่วง 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ตามระเบียบตามอะไรต่างๆ ถ้าประชาชนเกิดประโยชน์ให้ท า เกิดประโยชน์

แน่นอนที่ๆ เราท า ไทบ้านนาคูท้ังเมิดเว้าง่ายๆ นิไปไทบ้านวังเวียงตัวที่ไปหนอง
ยาวที่ไปนาไปไร่เขาๆ อยากได้ก็ท าให้เขาอยากได้ทั้งนั้นละที่ท าอยู่ขณะนี้ครับสุด
อยู่กับผู้ว่าไม่ต้องตกใจนะครับ ขอบคุณครบั 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับ ขอขอบคุณท่ีทางฝ่ายบริหารเจ้าของงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ให้ความรู้ให้พวกเราแกส่มาชิกท้ังหมดแล้วผมก็หวังอย่างยิ่งว่าที่เราท าไปเพื่อ

ประชาชนทั้งหมดเพ่ือความสุขของพ่ีน้องเราที่ผมเรียนถามท่านเพราะว่ากลัวเคย
เห็นในข่าวมันมากมายทุกวันนี้ครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องดีแต่ผมก็หวังอย่าง
ยิ่งว่าคงไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของเราครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอสภาอนุมัติโครงการที่ 2   
ประธานสภาเทศบาล โครงการที่ 2 . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองยาว - 

บ้านนาสีนวล ช่วงที่ดิน นางบุญรวม  อิ่มไสว ถึงที่ดิน นางเมือง  หมู่ 6  
งบประมาณ  493,000  บาท ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ ไม่อนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือด้วย 
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มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญโครงการที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนข่า - 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู บ้านบ่อแก้ว ช่วงที่ดิน นายเก  รังระรื่น ถึงที่ดิน นายสมใจ  สิมสาร  ขนาดกว้าง 

5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม.   งบประมาณ  491,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 23 ล าดับที่ 7 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 3  มีท่านใดจะขออภิปราย ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล โครงการที่ 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนข่า – บ้านบ่อแก้ว 

งบประมาณ  491,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ ไม่อนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  9 เสียง ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน  – เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่  4 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  ต่อไปเป็นโครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ข้างที่นา นายทองปอน  ภูดี ถึงที่นา นางจิตร  นิลนวล หมู่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 

ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.
ม.   งบประมาณ    493,000  บาทปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) หน้า 25 ล าดับที่ 21 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะขออภิปรายโครงการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างที่นา นายทองปอน  

ภูดี ถึงที่นา นางจิตร  นิลนวล หมู่ 2 งบประมาณ    493,000  บาท ท่าน
สมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ ไม่อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  9 เสียง ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน  – เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญโครงการที่  5 ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  ต่อไปโครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถนนเลียบคลองชลประทาน ช่วงหน้าบ้านนายภูษิต  จิตจง  ถึงท่ีนา นายเชวง  

รังหอม  หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.   งบประมาณ   493,000  บาท  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 33   ล าดับที่ 71 

//นางทักษิณ… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านสมาชิกจะขออภิปรายโครงการที่ 5 นี้หรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลอง

ชลประทาน งบประมาณ   493,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือ
ค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  9 เสียง ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน  – เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  ต่อไปขอเชิญโครงการที่ 6 ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายประภาส วรรณทอง    ต่อไปเป็นโครงการที่ 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถนนข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2291 ช่วงที่นา นายสอม  แสงสาร  ถึง

บ้าน นางพะเยา  ผาสุข  หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.   งบประมาณ   
493,000  บาท  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 
23   ล าดับที่ 9 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  มีท่านสมาชิกขออภิปรายข้อที่ 6 ไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ขอเปลี่ยนจากนายพะเยา เป็น นางพะเยา ค่ะ 
สมาชิกเทศบาล เขต 1   
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  ขอเปลี่ยนจากนายพะเยา เป็น นางพะเยานะคะ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุญาตสภาโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้าง

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2291 งบประมาณ   493,000.-บาท   สมาชิก
ท่านเห็นสมควรอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวโปรดยกมือค่ะ 
และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  ต่อไปเชิญโครงการที่ 7 ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายประภาส  วรรณทอง  ต่อไปโครงการที่ 7 นะครับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เลียบล าห้วยกุดข้ีควาย ช่วงข้างที่ดินนายวิเศษ  รังกลิ่น หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 

ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.
ม.  งบประมาณ 491,000  บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 
- 2565) หน้า 32   ล าดับที่ 64 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  โครงการที่ 7 มีท่านสมาชิกฯขออภิปรายเพิ่มเติมไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล าห้วยกุดข้ีควาย 

ช่วงข้างที่ดินนายวิเศษ  รังกลิ่น หมู่ 9  สมาชิกท่านเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมตามโครงการดังกล่าวโปรดยกมือค่ะ และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
โปรดยกมือค่ะ 

//มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญโครงการที่ 8 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประภาส  วรรณทอง  ต่อไปเชิญโครงการที่ 8 ครับ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถนนสายโรงกระดาษสา ทต.นาคู ม.11 – บ้านนาคลอง ม.7  ช่วงบ้านนายขุน

ศึก  บอนค า ถึงหน้าบ้าน นายชีพ  พลนาคู ม.7ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.  
งบประมาณ 493,000  บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 29   ล าดับที่ 48 ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  มีท่านสมาชิกฯจะขออภิปรายเชิญโครงการที่ 8 ไหมคะ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการที่  8  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงกระดาษ

สา ทต.นาคู ม.11 – บ้านนาคลอง ม.7  งบประมาณ 493,000  บาท สมาชิก
ท่านใดอนุมัตใิห้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวโปรดยกมือค่ะ ไม่อนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญโครงการที่ 9 ค่ะ 
นายประภาส  วรรณทอง  ต่อไปเป็นโครงการที่  9 นะครับ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถนนเทศบาล 2 หน้าบ้านนายไป่ เพียรภายลุน ถึง ถนนลูกรังคันอ่างเก็บน้ าห้วย

มะโน   ม.7 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม., 
ช่วงที่ 2 ขยายไหล่ถนนทั้ง 2 ด้าน ขนาดกว้างด้านละ 0.50 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม.  ช่วงที่ 3 งานรื้อถนนแอสฟัลติก เดิมที่ช ารุด ขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.และก่อสร้างใหม่ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.15 ม. และช่วงที่ 4 หูช้าง ถนน คสล.พ้ืนที่ 20.00 ตร.ม.
หรือมีพ้ืนที่ คสล.รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 790.00 ตร.ม.  งบประมาณ 
498,000  บาท   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 
29   ล าดับที่ 44 ครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  มีท่านใดจะอภิปรายข้อที่ 9 ไหมคะ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมช่วงที่ 3 นะครับ  ช่วงที่ 3 เป็นงานรื้อถนนแอสฟัลติก 
ปลัดเทศบาล พอดีช่วงปลายเดิมมันทรุดจะปรับระดับประมาณ 3-4 เมตร จากบ้านนาคลอง

ไปให้เท่าเดิมเป็นแอสฟัลติกนะครับ  
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม โครงการที่ 9  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ประธานสภาเทศบาล เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 หน้าบ้านนายไป่  เพียรภายลุน ถึง ถนนลูกรังคัน 

อ่างเก็บน้ าห้วยมะโน  ม.7  งบประมาณ 498,000  บาท  
//สมาชิก... 
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สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว โปรดยกมือค่ะ ไม่อนุมัตใิห้
จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9  เสียง   ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1 เสียง (นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง จ านวน - เสียง 
 
6.2 เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6.2  เรื่อง ขออนุมัติท ากิจการนอกเขต ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญท่านผู้บริหาร 
นายประภาส  วรรณทอง  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๗ ทวิ  เทศบาลอาจท า 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู กิจการนอกเขต เมื่อ (๑) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับ

กิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอม
จากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรอืสภาต าบลแห่ง
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และ(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เพ่ือบริการชุมชนและสังคม บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน โครงการที่จะ
ด าเนินการอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. จึงขออนุมัติท ากิจการนอกเขต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลนาคู ดังนี้   
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ่อขยะเทศบาลต าบล
นาค ู หมู่ 6  ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. งบประมาณ  491,000  บาท โครงการอยู่
ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอท ากิจการนอกเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาเทศบาล บริเวณหน้าบ่อขยะเทศบาลต าบลนาคู  หมู่ 6 งบประมาณ 491,000  บาท 

ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติท ากิจการนอกเขตโปรดยกมือด้วย   ไม่อนุมัติท า
กิจการนอกเขตโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัติท ากิจการนอกเขต  9 เสียง, ไม่อนุมัติท ากิจการนอกเขต 1 เสียง  
(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง -  เสียง 

 
นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถนนสายหนองยาว - บ้านาสีนวล ช่วงที่ดิน นางบุญรวม  อิ่มไสว ถึงที่ดิน นาง

เมือง  หมู่ 6  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. งบประมาณ  493,000  บาท โครงการอยู่
ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ประธานสภาเทศบาล ถนนสายหนองยาว - บ้านาสีนวล ช่วงที่ดิน นางบุญรวม  อิ่มไสว ถึงที่ดิน นาง

เมือง  หมู่ 6  งบประมาณ  493,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติท า
กิจการนอกเขตโปรดยกมือด้วย ไม่อนุมัติท ากิจการนอกเขตโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัติท ากิจการนอกเขต  9 เสียง, ไม่อนุมัติท ากิจการนอกเขต 1 เสียง  
(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง -  เสียง 

 
//นายประภาส... 
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นายประภาส  วรรณทอง  โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนข่า –  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู บ้านบ่อแก้ว ช่วงที่ดิน นายเก  รังระรื่น ถึงที่ดิน นายสมใจ  สิมสาร  ขนาดกว้าง 

5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. งบประมาณ  491,000  บาท  โครงการอยู่ในพ้ืนที่เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนข่า –  
ประธานสภาเทศบาล บ้านบ่อแก้ว  งบประมาณ  491,000  บาท  ท่านสมาชิกเห็นสมควรอนุมัติท า

กิจการนอกเขตโปรดยกมือด้วย  ไม่อนุมัติท ากิจการนอกเขตโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม อนุมัติท ากิจการนอกเขต  9 เสียง, ไม่อนุมัติท ากิจการนอกเขต 1 เสียง  
(นายสุริยนต์  สุล านาจ) และงดออกเสียง -  เสียง 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  อยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  พอดีท่านสุริยนต์จะสอบถามค้างไว้  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านสุริยนต์ต่อเลยค่ะ 
นายสุริยนต์  สุล านาจ   งบประมาณโครงการต่าง ๆ ในครั้งนี้ผมอยากให้ท าถูกแบบแปลนทุกประการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามเทศบาล  คอนกรีต 1. ให้ท าตามแบบ ไม่ใช่ว่านี่ ท าเสร็จแล้ว ทรายรองพ้ืน

ห้า เซนตลอดสาย เอาปูนที่เหลือไปเป็นทรายรองพ้ืน นี่ครับความผิดส าเร็จแล้ว 
เบิกเงินเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับ   ท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน ทุก
ขั้นตอน เหล็กไวเมต แบบให้ถูกต้องตามเทศบาลทุกโครงการ ต่อไปผมจะ
ตรวจสอบทุกโครงการถ้าไม่เอาปูนมาเทถ้าผมทักท้วงหรือไม่ตรงตามแบบผมจะ
งดให้เทให้ปูนแข็งไปเลย    ท่านปลัดเคยพูดว่า ถ้าไม่ตรงแบบอะไรให้ตรวจสอบ 
สมาชิกยิ่งดีเราจะช่วยๆกัน ผมจะช่วยๆ เทศบาลแล้วทุกข้ันตอนให้ได้มาตรฐาน 
10 เมตรตัดจ๊อยให้เหลือ 5 เซน ตัดให้ขาด 50 เมตรให้ขาด 10 เมตรให้ลง 5 
เซน อันนี้เอาเหล็กมา แปะ แปะ ไว้เป็นคูเฉยๆและ 10 เมตรมีจ๊อย อันนี้วางไว
เมตยาวเลย ยกให้อยู่ระหว่างกลาง นี่ครับเอกสารผมเรียบร้อย ผมจะเก็บไว้ ผม
จะไปไหนก็เรื่องของผม ผมจะเป็นคนตรวจสอบการใช้งบประมาณของเทศบาล
ต้องคุ้มค่าในการท าโครงการต่างๆ  นี่ทางไปบ่อขยะ ผมเห็นทุกวัน ตลอด 24 
ไม่ได้โมเม เรื่องจริงนะครับ ภาพถ่ายด้วย ขอให้ท าทุกโครงการให้ตรงสเป็กทาง
เทศบาล ผมจะท้วงติงทุก ๆ โครงการย้อนหลัง และขณะปฏิบัติ การท างานก็ให้
มาปฏิบัติหน้าที่หน่อย ไม่ใช่ว่าเสียเงินไปเดือนละหมื่นสองหมื่นให้คุ้มค่าทุกสิ่ง
อย่างที่เทศบาลใช้จ่ายไปขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอขอบคุณท่านสุริยนต์ค่ะ   เชิญอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์ สุริยโคตร   อยากให้ขอความกรุณาจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ก่อสร้างต่างๆ ที่เรามีทั้งหมด  24 โครงการ  ใคร่ขอความกรุณาว่า เวลา

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะบริษัทไหนหรือห้างหุ้นส่วนไหนก็ตาม ใคร่ขอความกรุณา
จากฝ่ายบริหารนี่แหล่ะ   โปรดแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยว่าแจ้งสมาชิกให้ทราบ
หน่อยว่าโครงการนี้จะลงเมื่อไหร่ เผื่อเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบ เมื่อ ปร.4 ปร.
5 ก็แจกมาแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างท าอย่างไรขั้นตอนในการท า  แต่ถ้าช่วยดูว่า 

//ถูกแบบไหม... 
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ถูกแบบไหม ไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมไปดูมา  จากที่แล้วๆ มา แล้วก็แล้วไป  แต่ผมจะ
เล่าให้ฟังว่าการท าถนนคอนกรีตครับ  พื้นที่กว้าง 4 – 5 เมตร ยาวเท่าไหร่ ท่าน
ก็ต้องปรับพ้ืนที่ก่อนใช่ไหมครับพื้นท่ี  ในการท าถนน แล้วเอาทรายไปลง 5 เชน 
ไม่ใช่ว่าเอาแบบลงแล้วเอาทรายไปลงที่หลัง  ข้างอีกข้างมันต้องเป็นอย่างงั้น ถ้า
เอาทรายลงก่อนแล้ว 5 เชนเหลืออีก 10 เชน อยากให้เนื้อคอนกรีตเต็มท าเสร็จ
แล้วค่อยเอาที่จะถ้าท าได้ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตด้วย  ในนี้ไม่มีครับ  ก็
เหมือนที่แล้ว ๆ มาอยากให้ดูตรงนั้น ที่ท่านเอาไวเมตไปวางที่เหลืองสีมอ ๆ  ช่าง
เราบอกว่าขัดออกก็ได้   รู้สึกว่าเอ้ือประโยชน์ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างก็ฝากให้ท่าน
ด้วย  หรือจะเป็นภาระหนักเกินไปส าหรับธุรการ ที่จะส่งหนังสือให้พวกผมทราบ 
ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมคะ เชิญค่ะท่านแจ่มจันทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  เรียนฝ่ายบริหาร ท่านนายก เกี่ยวกับไฟฟ้าว่าจะโทรบอกก็มาแจ้งตรงสี่แยก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 หลังบ้านพี่นรินทร์  1 จุดและที่โรงเรียน 1 จุด และหมู่ 10 เส้นบ้านป้าเหมียว  

เส้นบ้านครูนุก  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  อาจารย์ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายนรินทร์  สุริยโคตร  พอดีเมื่อเช้านี้ผมมาแวะอยู่ใกล้บ้านนายค าคี  สายพล แกเป็นคนแก่นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แล้วก็มีกลิ่นและเสียงรบกวนเวลาตัดเหล็ก เราจะแก้ไขอย่างไร  เพราะว่าเราพูด

กันหลายครั้งแล้ว แกก็บ่น พอดีเจอกับเขาลูกสาวเขากเ็ลยสอบถามผม  ว่าท า
อย่างไงมันเป็นอย่างนี้ ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไงผมเคยพูดในที่ประชุมแล้ว ไม่ทราบ
ว่าฝ่ายบริหารท่านจะแก้ไขอย่างไง คนแก่ครับก็เป็นโรคนี้อยู่แล้ว  อยากขอความ
กรุณาจากทางเทศบาลช่วย ให้คนที่รบกวนเขา ทั้งกลิ่น ทั้งเสียง ช่วยแก้ไขให้
หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญท่านสุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสริยนต์  สุล านาจ  ฝ่ายบริหารตอบผมหรือยังครับ ว่าประปาที่ต่อออกไปนั้นผู้รับเหมาหรือเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ท าเอง ถ้าท าเองก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ไปทางทางที่ทิ้งขยะ ท่อประปา

เมนไปให้ผมหน่อยครับ ผมก็เดือดร้อนครับ ทางนั้นก็ขยะเยอะ แมลงวันเยอะ ไม่
มีน้ าล้างมือถ้าเราต่อประปาไปเขาก็จบ ปรบมือให้เราเขาเดือดร้อนอะไรเขาก็มุบ
มิบไว้ครับ ถ้าเราให้อะไรที่มันดีต่อเขานะครับ เหมือนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่ายหิน
ถ้าเราให้งานเขาท า อ านวยความสะดวกในการไปไร่ไปนาเขาไม่พูดอะไรหรอก
ครับ เขาว่าให้อ านวยความสะดวกทุกๆด้านให้เขาหน่อย ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ถนนที่ไม่ถูกไม่ต้อง อะไรต่าง ๆ  ก็มีกรรมการตรวจสอบควบคุมงาน 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ก่อนที่ท าได้ก็ต้องผ่าน วิศวกรโยธาอยู่กาฬสินธุ์นะครับ  เอาปูนไปเทส ถ้าผมไม่

เข้าข้างเทศบาลเรา ถนนที่สร้างในเทศบาลเราดีกว่าทุกแห่ง บางแห่งมีเห็นเหล็ก
โผล่ เดี๋ยวกองช่างจะมาชี้แจงเรื่องไฟฟ้า 2 หลัก ก็จะดูแลส่วนสี่แยกของ 

//ทางหลวง... 
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ทางหลวงเดี๋ยวท่านปลัดจะโทรบอกทางหลวง ส่วนน้ าประปานั้นเราท าเอง 
คนงานเราท าบางครั้งก็สงสารเขา ไม่มีผู้รับเหมาไม่มีอะไรทั้งสิ้น ไม่ท าก็ไม่ได้ คน 
ม. 1 ก็มาขอ แม่อ๋องอยากได้ นายโทว่าน้องสาวก็อยากได้  ก็ต่อไปให้ท่อเมนเขา
ต่อเอง นายโทเจอที่ไหนถามที่นั่น  ม.11 ส่วนทีน่ายสุริยนต ์ถามนั้นก็ในอนาคต
จะดูว่ามันถึงไหนแล้วบ้านวังเวียงก็เป็นเรื่องดีนะครับ ทีช่าวบ้านได้ใช้น้ า  หมู่ที่ 
2, หมู่ที่ 7  ไม่ว่าจะหมู่ไหนก็ท าให้หมด เกิดประโยชน์ก็ท าครับ ขอชี้แจงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นจะอภิปราย เชิญท่านสุริยนต์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสริยนต์  สุล านาจ  ผมมีปัญหาเรื่องรถขนดินเส้นทางที่ไปบ้านนาคลองต่างๆ ขนไปทางนั้นมี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประมาณสี่หลุมที่มันทรุด ทรุดแล้วเอาดินไปลงมันเป็นหลุมไปดูได้ครับ อยากให้มี

นโยบายว่าถ้าใครอยากมาขนดินในเทศบาล 1.ต้องเสียค่าขนดินหรือส่งของวัตถุ
ในที่นี้ หรือว่าถ้ามันมีงานต้องมีค่าธรรมเนียมให้ เวลามันช ารุดเราจะได้เอามา
ซ่อมไม่ใช่เอาเงินของหลวงหรือเงินภาษีไปซ่อมแซม เหมือนกับเทศบาลที่ผมเคย
วิ่งประมาณ 30กว่าปีแล้วเทศบาลบัวขาว ผมยังได้เสียมีใบอนุญาต ผมเสียให้เขา
เป็นลายลักษณ์อักษร มีบัตรประชาชนเรียบร้อย การขนย้ายต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นเหรอ หรือใครอยากวิ่งก็วิ่งมันเสียไปแล้ว
แล้วไปโดยไม่สนใจถนนหนทางในเขตเทศบาล ผมขออยากให้ที่ประชุมนี้มี
นโยบายเสียค่าธรรมเนียมในการขนย้าย มันไม่มากหรอกครับ ผู้รับเหมาเอาให้
อยู่แล้ว ท าเพื่อส่วนรวมไปดูได้ครับ ไปดูได้ครับ ท่านทองฤทธิ์ก็ผ่านตาอยู่นะครับ 
เอาดินถมเป็นหลุก ซีเมนต์มันไม่ใช่เนื้อเดียวกัน อยากให้นายช่างโกนไปดูหน่อย
ก่อนหน้านั้นผมก็บอกแล้วสองเดือนสามเดือน ตอนนี้รถวิ่งปัญหาเยอะครับเส้น
นั้น ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงท่านสุริยนต์ ถ้าการอนุญาตการขนส่งเราต้องออกเป็น 
ปลัดเทศบาล เทศบัญญัติตามกฎหมายท้องถิ่นก่อนจึงสามารถเก็บได้ ตราบใดที่เรายังไม่ออกไม่

สามารถจัดเก็บได้ ถ้าเทศบาลเมืองบัวขาวจัดเก็บแสดงว่าเขาออกข้อบัญญัติใน
การเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ถนนเส้นนี้ท่านสุริยนต์ผมว่ามีปัญหายุนะ ที่ปลูก
ไม้ติดถนนเป็นของท่านหรือของใครขออนุญาตเรียนถามท่าน ประมาณสิบกว่า
ต้นติดถนนเลย มันโตขึ้นโตขึ้น 

นายสริยนต์  สุล านาจ  ขอพูดรายละเอียดถนนเส้นนี้ก่อนจะเกิดมา ผมปลอมลายเซนแม่ผม แม่ผมไม่อยู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมอยากให้กิจการแล้วเสร็จ เนื้อท่ีนั้นเป็นของผมถ้าขายเป็นเงินหลายล้าน ผม

มอบให้เฉยครับตรงนั้น ท้าวความท่ีเป็นมามันไม่มีทางออกนะครับ ผมเห็นแต่เล็ก
จนโตเขาแบกข้าวมาที่ถนน ผมเห็นความเดือดร้อนตรงนั้นผมเลยให้เลย ก าแพง
ที่ติดถนนคอนกรีต ถ้าผมมีปัญหา ผมยอมรับผมอยากให้โครงการมันผ่าน เงินจะ
ตกไปตอนนั้นคนเก่าถึงจะรู้เรื่องนี้ นายธีรศักดิ์เป็นคนท า ผมบริจาคให้ท าเลยวัน
นั้น อย่าว่าความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของผม ผมเป็นคนใจบุญสุนทรทาน
ขนาดเลย มีม๊ัยสมาชิก 12 คนบริจาคถนนถ้าผมขายเป็นร้อยล้านครับ มันไม่มี
หนทางเป็นทางตาบอดนะครับ เรียนให้ท่านได้รู้จักน่าจะเขียนซอยเพลินจิต 

//ให้ผมด้วย.. 
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ให้ผมด้วย มีปรีชา อัยวรรณ ท าไมไม่ลงชื่อซอยเพลินจิต บริจาคเขียนไป ถ้าจะ
ให้มีความปราณีรู้จักมาว่าประวัติมาอย่างไร ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนรินทร์ สุริยโคตร  ผมอยากเรียนท่านฝ่ายบริหารผมเห็นว่าท่านจะต่อท่อประปาไปเยอะแยะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านคิดถึงปัญหาต่อไปข้างหน้าหรือยังว่าประปาเราพอไหม คือปริมาณประปาที่

เราจะผลิตจะสามารถส่งไปบริการให้ได้มั๊ย เพียงพอไหม ผมกลัวปัญหานี้จะ
เกิดข้ึนแน่นอน เพราะว่าเมื่อวานผมออกไปคอกหมูผมก็เห็นรถเรานี่แหละออกไป
ทางบ้านนาคลอง ผมก็บอกสงสัยท่อประปา ผมกลัวน้ าเราจะมีปัญหาไปวัน
ข้างหน้า เดี๋ยวก็โดนว่าอีก ค าพูดเขาไม่อยากพูดไม่อยากได้ยินผมเจ็บมากๆ ครับ 
ไม่ใช่ว่ามีแต่ท่านเจ็บผมยิ่งเจ็บผมไปบ่อยเจ็บมาค าพูดของพ่ีน้องที่เราใช้น้ า พูด
มาแต่ละครั้งพอเข่าอ่อนครับ ฝากฝ่ายบริหารพิจารณาตรงนี้ด้วยครับขอบคุณ
มากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาสค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณท่านที่สมาชิกเป็นห่วง เรื่องน้ าประปาและก็ทุกเรื่องนะครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เรื่องน้ าประปานั้น เทศบาลได้ค านวณดูแล้วในการเดินท่อเมนก็เป็นความ

ต้องการของชาวบ้านที่ต้องการใช้น้ าประปา  ทีผ่ลิตน้ าประปามาให้ชาวบ้านใช้
ในราคาที่ไม่แพง  ในเดินท่อเมนที่เราจะด าเนินการนี้เราได้เดินท่อเมนไปด้วย
และปรับปรุงการผลิตน้ าไปด้วยพร้อมกันนะครับ  ถ้าเราเดินเครื่องการผลิตเต็ม
สูบใน 2 หอนี้ก็น่าจะรับมือได้  ที่ส าคัญคือน้ าดิบ น้ าดิบนั้นของบประมาณไป
ทางอุทกพัฒน์แล้วนะครับ ให้ท่านได้ขุดลอกหน้าโรงสูบให้เรา เยอะพอสมควร  
ก็ขออนุมัติโครงการไปแล้วในปี 2563 ข้างหน้านี้ เรื่องน้ าดิบก็น่าจะบรรเทาได้
อยู่ ในเรื่องการผลิตน้ าก็ควบคู่ไปกับการวางท่อเมนครับ ขอบคุณครับ  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับ ก็เป็นห่วงอย่างที่ท่านอาจารย์นรินทร์ 
ปลัดเทศบาล เป็นห่วงแต่ก็เป็นความต้องการของชาวบ้านส่วนหนึ่งเราก็ได้ท าไป ปัญหาประปา

เราปัจจุบันมีปัญหา หมู่ 2 บริเวณบ้านดิว มันสูงบริเวณสี่แยกที่ร้านขายแว่นตา  
ณ  ปัจจุบันถ้าเขาไม่เปิดที่อ่ืนก็ไม่ได้ใช้น้ าเพราะมันสูงก็เป็นห่วง ก็ลองดูก่อนถ้า
ไม่พอก็ต้องว่ากันใหม ่น้ ามันไปที่ต่ าอยู่แล้วบ้านนาคูมันอยู่ที่โนน ท่านนายกก็
เป็นห่วงก็หารือกันอยู่เมื่อเช้าครับ ขออนุญาตน าเรียน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตเสริมเส้นนี้ดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์บ่อยมากเช้าๆ ตี 4 ตี 5  
ประธานสภาเทศบาล น้ าแทบไม่ไหลหลายท่านจะไปท างานก็ไม่มีน้ าอาบเหมือนกันถ้ายังไงก็ฝากท่าน

ผู้บริหารช่วยดูตรงนี้ด้วยมีท่านสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉัน
ขอปิดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 ขอบคุณมากค่ะ 

 
เลิกประชุม เวลา 10.50 น. 
 

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



-16- 
 

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

 
(ลงชื่อ  เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
      (นายเจน  ท้าวสบาย) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  วันที่ 25  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
ทราบ 

(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 

 


