
 
 
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาคู 
เร่ือง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

* * * * * * * * * * * * * 
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลนาคู ได้ประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ               

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคาร ที่  11   มกราคม  2565 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาคู และที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  มี
มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
เรียบร้อยแล้ว นั้น 

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2565  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  สามารถดูข้อมูลข่าวสารรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนาคูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาคูหรือบอร์ดประชาสัม พันธ์ใน
ชุมชนและ     เว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาคู www.nakhulocal.go.th หัวข้อการประชุมสภาท้องถิ่น 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่   24 มกราคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี 256๕ 

วันที่  ๑๑  เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นายธีรศักดิ์  รังหอม ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
3. นางคำมวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
4. นายกฤษดา  จิตปรีดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
5. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
6. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
7. นายสมจัน  สิมสาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
8. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
9. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

10. นางหอมพร  บัวบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร รองประธานสภาเทศบาล 
12. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางจิตรลดา  ไชยขันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
4. นายภานุวัฒน์ พละสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
5. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
6. นายธวัชชัย  เหลือผล ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
7. นายสุธินันท์  แสงเจริญ จ้างเหมาบริการ 
8. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
9. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 

๑๐. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
๑๑. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
12 นายไพบูลย์  เปาวนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
13 นายนรินทร์  สุริยโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
14 นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาลตำบลนาคู 
15 นางพรกมล  พลขยัน นักบริหารงานการคลัง 
16 นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.25 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ตามท่ีเทศบาลตำบลนาคู ได้ขออนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู  
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑0 - ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม  
นายอำเภอนาคู พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ อาศัยอำนาจ 
    ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ๑๓๒๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เรื่อง มอบอำนาจให้นายอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งเทศบาล
ตำบลปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงอนุญาตให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ใน
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

     
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญเลขานุการสภาเสนอที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาล 
    ๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓    
    ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
ปลัดเทศบาล ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้า

ประชุมจำนวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน   ขอแก้ไขชื่อโครงการ 
คือ เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  ช่วงข้างที่ดิน นาย
มิตรชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.เดิม   ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  สายข้างที่ดิน นายวิชัย  สามสี เชื่อมถนน คสล.
เดิม   ในรายงานการประชุมหน้า 12, หน้า 13,   หน้า 21    

นายวิภพ  วรรณทอง  จาก นางเริง  รังกลิ่น  แก้ไขเป็น นางบรรเลิง  รังกลิ่น  ปรากฏตามหน้า ที่ 13    
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หน้า 14, หน้า 21 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  แก้ไขชื่อ จาก กฤษฎา  เป็น กฤษดา  หน้า 25 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 

วันที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
    ๒.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
    ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  
ปลัดเทศบาล ประจำปี 2564  วันที่   30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  มีสมาชิกสภา

เทศบาลเข้าประชุมจำนวน 12 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน 
มติที่ประชุม   รับรองสมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564  วันที่  30  เดือน 
    กันยายน พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  กระทู้ถามมี ๖ ข้อ เอาเป็นข้อๆ ไปนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ๑.รายรับ-รายจ่าย เงินบริจาคศูนย์แรกรับพักคอยโควิด-๑๙ เทศบาลตำบล 
    นาคู  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์    ขออนุญาตให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ตอบคำถามแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านรองสมพจน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพจน์  ตรัสศรี  ขออนุญาตประธานสภาเลื่อนกระทู้ถามข้อที่ 1 ไปตอบรวมกับข้อที่ 6  
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาค ู จะได้หรือไม ่
นายธีรศักดิ์  รังหอม  เชิญท่านกฤษดา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  ขอให้ยกกระทู้ถามที่ 6 มาในกระทู้ที่ 1 จะได้ตามวาระการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ที่ประชุมเห็นชอบนำกระทู้ที่ 6 มาตอบในกระทู้ที่ 1 ขอเชิญผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล    ได้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  จากกระทู้ถามให้รวมข้อที่ 1 กับข้อที่ 6 ตามระเบียบข้อ 93 กระทู้ถามที่จะ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู ถามได้เพียงคนเดียว ตามข้อห้าม 8 ประการ ขออนุญาตแจกสำเนาคำนิยาม 

"หน้าที่ราชการ" หมายถึง งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวข้าราชการโดยตรง 
ซึ่งได้แก่  หน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบ  บริหารราชการแผ่นติน กฎหมายที่ให้อำนาจไว้
โดยเฉพาะ และกฎระเบียบที่กำหนดให้ตำแหน่งใดมีหน้าที่ทำการในเรื่องใด 
รวมทั้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  ในวรรคหนึ่ง  คำว่า "หน้าที่
ราชการ" หมายความเฉพาะหน้าที่ที่เป็นราชการโดยตรงเท่านั้น  หากเป็นหน้าที่
อ่ืนที่ไม่ใช่ราชการโดยตรง เช่น การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
ของรัฐ   ก็ไม่อยู่ ในความหมายของคำว่า "หน้าที่ ราชการ" ตามข้อนี้  ซึ่ ง
คณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนาคูดำเนินการตามคำ
ร้องขอของคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอ  จึ งมิ ใช่หน้ าที่ ในราชการ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกฎหมายข้างต้นเช่นสมาชิกสภาบางท่านอาจจะ
รับทราบคำสั่งในการเข้าเวร ในศูนย์พักคอย ดังนั้นในการตั้งกระทู้ถามจากข้อที่ 
1 และข้อที่ 6 ไม่อยู่ในหน้าที่ราชการของนายกเทศมนตรีแต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึง
ไม่สามารถตอบกระทู้ถามตามที่ร้องขอได้และกระทู้ถามนี้ต้องขออนุญาตว่าต้อง
เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อเข้าร่วมประชุมเพ่ือจะรับทราบว่ารายรับ รายจ่าย 
รายจ่ายในการเข้าเวรที่อยู่ในศูนย์พักคอยมีรายละเอียดอะไรบ้างเพราะเอกสาร
มีอยู่ใน 2 ที่ในเทศบาลก็มีบางส่วนและอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็มี
บางส่วนด้วย  จึงจะขอประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อและจะได้เรียนเชิญท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่ออีกครั้ง การตอบ
คำถามครั้งนี้กลัวจะไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านสมาชิกต้องการทราบ เชิญท่าน                
ทองฤทธิ์ เสริมต่อ 
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นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา  ขอเรียนท่านประธานกระทู้ถามข้อที่ 1 และข้อที่ 6 มีลักษณะเดียวกัน  
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาค ู และตามที่ท่านนายกชี้แจงกระทู้ถามดังกล่าวไม่เป็นอำนาจหน้าที่  จึงยังขอ               

ไม่ตอบ 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล หนึ่ง พิจารณากลั่นกรองอนุมัติเทศบัญญัติต่างๆ   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สอง หน้าที่สะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  สาม ตรวจสอบและ

ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร  สำหรับที่ท่านนายกพูดคำนิยามของราชการ  ผมว่าไม่
เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการทางเทศบาลเราเปิดรับบริจาค การรับบริจาคเกิดขึ้นที่
เทศบาลของเรา รายรับ รายจ่ายก็ควรจะมีบันทึกไว้อยู่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับ
อะไรมาก แค่ฝ่ายบริหารนำออกมาให้ดูว่าจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนี่คือ
เสียงที่ชาวบ้านที่บริจาคมาอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเราเอาไปใช้อะไรบ้าง 

นายธีรศักดิ์  รังหอม เชิญครับคุณชัยสิทธิ์ ทิทา 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  เห็นด้วยกับท่านกฤษดา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  การรับบริจาคเป็นส่วนที่เทศบาลประชาสัมพันธ์รายรับที่เราได้มาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู ไม่ได้ดูแลแต่เพียงท่านเดียวมีในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมี รพสต. และ

ทาง อสม.บางส่วนที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบและผู้ใหญ่บ้าน บางครั้งการตอบ
กระทู้ถามท่านสมาชิกสภาอาจจะไม่ครอบคลุมคือมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ใช่ฝ่ายบริหารไม่อยากตอบคำถาม อยากให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่จริง
ออกไปจะได้พูดในทิศทางเดียวกันทางผู้บริหารและทางคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อและทางผอ.รพสต. ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นจะนัดประชุมเพ่ือชี้แจง
รายรับรายจ่ายให้ทราบว่าเงินที่ได้รับบริจาคนี้ใช้ในกิจการอะไรบ้างในแต่ละวันมี
ทั้งผู้เข้ามาพัก ยอดในแต่ละวันจะไม่เท่ากันจะให้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง อยากจะให้
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 

นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  เราเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนฝ่ายบริหารต้องให้ความสำคัญกับสภา 
รองประธานสภาเทศบาล ยกตัวอย่างโรงพยาบาลนาคูทำผ้าป่ายังไม่ถึงเที่ยงคืนยอดเขาออกมาแล้ว 8 ล้าน

กว่าเราทำไมเขาทำได้ เราเปิดศูนย์พักคอยตั้งแต่เดือนสิงหาคม กันยายน นี่ปี 
65 พ่ีน้องเขาถาม ขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองสมพจน์ประกาศทุกวันและ
ลงไลน์โชว์ด้วย ชาวบ้านอยากรู้ว่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งการควบคุมโรคติดต่อมี  
พรบ.ควบคุม ค่าเบี้ยเลี้ยงก็มีงบของกองสาธารณสุข และคนที่มาเกี่ยวข้องด้วย
ผมก็เข้าเวรสมาชิกก็เข้าเวรผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย อสม. ในส่วนที่ของรับประทานผม
ไม่ถาม ชาวบ้านไม่ถามเพราะเรากินกันทุกวัน ในส่วนงบประมาณที่พ่ีน้องเขา
บริจาคมาผมดูในไลน์ย้อนหลังก็ไม่น้อย ทำไมไม่ทำรายละเอียดว่า รับมา 
20,000 บาทมีใช้จ่ายอะไรบ้าง น่าจะสรุปได้แล้วทำไมต้องรอให้สมาชิกถามถ้า
ระบาดครั้งที่ 6 ที่ 7 ในครั้งท่ี 1 เรายังให้คำตอบพี่น้องไม่ได้เลย 

นายสมจันทร์ สิมสาร  เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายธีรศักดิ์  รังหอม เชิญครับคุณศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นางศิริลักษณ ์ ราชวงค์ษา  ในนามที่ทำงานอยู่จุดนั้น แต่เราต้องนำเงินไปซื้อด้วย ของที่บริจาคไม่สามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ใช้ได้หมดทุกอย่าง คนเข้าเวรวันละ 8 ก็มี 10 ก็มี ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน 3 เวลาที่

ต้องส่งข้าว 
นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  ผมถามว่าเงินที่พ่ีน้องบริจาคมาพวกท่านใช้จ่ายอะไรบ้าง 
รองประธานสภาเทศบาล  เหลือเท่าไหร่หมดหรือไม่พอ  ไม่ได้มองว่าไม่ให้ใช้จ่าย 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตนำเรียนสมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ตั้งกระทู้ถามในเรื่องที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ก็ทราบเจตนา

ดีของทางฝ่ายท่านสมาชิกเกี่ยวกับการรับบริจาคทั้งสิ้น ในส่วนของฝ่ายบริหาร
ในส่วนของโควิดนั้นมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รพสต.ต่างๆ ผมขอให้ทางฝ่าย
บริหารไปจัดการบัญชีเพ่ือเสนอให้ทราบในสมัยประชุมนี้  เพ่ือมาประชุมอีกครั้ง
หนึ่ง ขอให้มีรายรับรายจ่ายเจตนาของสมาชิกสภาฯจะเป็นอย่างนั้น ผมเชื่อว่า
ฝ่ายบริหารทราบอยู่แล้วแต่อาจจะยังทำไม่ครบถ้วน เผื่อพ่ีน้องถามเราจะได้ตอบ
ได้จึงขออนุญาตว่าขอให้ฝ่ายบริหารไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายกับผู้เกี่ยวข้องก่อน
แล้วเสนอสภา อีกครั้งหนึ่ง 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  ถ้าเฉพาะรายรับ รายจ่าย มีผู้ดูรับผิดชอบอยู่แล้ว เพียงคณะผู้บริหารคิดว่า 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู สมาชิกอยากรู้ว่าในแต่ละวันใช้อะไรเท่าไหร่ซื้ออะไรบ้างถ้าจะลงรายละเอียดคง

ต้องปรึกษากับทาง รพ. สต. เพราะรพ. สต, ก็มีส่วนร่วมกับในคณะกรรมการ 
covid ด้วย โดยท่านกำลังรวบรวมข้อมูล เพราะตัวดิฉันเองไม่ได้ถืองบประมาณ
ในส่วนนี้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่แล้ว รายละเอียดการใช้จ่ายได้
ประสานกับทาง รพ.สต. 

นายกฤษดา  จิตปรีดา  เรื่องการรับบริจาคมีกฎหมายชัดเจนและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในการที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จะรับบริจาคเงินแต่ละบาทมีความผิดและความชอบในตัว การรับมาออกไปก็

ควรจะบันทึกไว้เป็นรายรับรายจ่ายแต่ละอย่าง เมื่อสมาชิกหรือใครอยากดู  เมื่อ
เป็นเงินบริจาคต้องให้ดูได้โดยเปิดเผย พูดทางด้านกฎหมาย  ในคำถามทาง
สมาชิกอยากทราบรายรับรายจ่าย ท่านรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ไม่ได้มี
ประเด็นอ่ืนเลย  ขอแค่ท่านลงว่ารายรับรายจ่ายคืออะไรแล้วเราค่อยมาดูกัน 
เพ่ือจะได้ไม่ติดใจกับคนที่บริจาคหรือชาวบ้าน เพ่ือให้เขาทราบในข้อมูลตรงนี้ 
ท่านนายกบอกว่านำเงินบริจาคไปให้ผู้เข้าเวรด้วยอันนี้ทำได้หรือเปล่า 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  ไม่ได้นำเงินบริจาคให้ผู้เข้าเวรคือคนที่เข้าเวรมาเบิกจ่ายเพ่ือซื้อกับข้าว 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู สำหรับคนที่มาร่วมเข้าเวรและผู้กักตัว 
นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  บ้านเราเป็นประเพณีการบริจาคเป็นบุญอะไรก็ตามต้องมีบัญชีว่าบริจาคเท่าไหร่ 
รองประธานสภาเทศบาล ตามที่เราได้ประกาศ ภายในประชุมสมัยวิสามัญนี้ท่านต้องมีเอกสาร เราจะได้

ตอบชาวบ้านได้ว่าที่บริจาคไปมียอดเท่านี้ใช้จ่ายในศูนย์ พักคอยในแต่ละวันหัก
ลบแล้วคงเหลือเท่าไหร่หรือหมดแล้ว นั่นคือประเด็นที่ทางสมาชิกอยากให้ตอบ
คำถามขอให้ชี้แจงมาว่ายอดบริจาคมีคนมาบริจาคกี่คน ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจน 
เมื่อปิดศูนย์ต้องสรุปค่าใช้จ่ายได้ ถ้าทำแบบนี้ พ่ีน้องจะหมดศรัทธา ถ้างาน
ประเพณี งานลอยกระทงหรือประเพณีต่างๆ ถ้ามาแล้วหายเงียบประกาศ
รายชื่อ เป็นใครก็ไม่สบายใจ ฉะนั้นในสมัยประชุมนี้ เอกสารต้องได้ผมรับภาระ
จากพ่ีน้องมาผมต้องได้คำตอบ อยากสอบถามว่าได้ยอดเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่  
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นายอดุลย์ศักดิ ์ วรสาร  ต้องตรงด้วยว่าผมบริจาค 500 ก็ต้องเป็น 500 ตามท่ีท่านประกาศ  
รองประธานสภาเทศบาล  คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้อยากเห็นและผู้ที่บริจาคเยอะทำไมเราไม่ทำอะไร 

ให้เขา ประกาศเกียรติคุณ มันต้องสร้างแรงศรัทธาให้กับพ่ีน้องด้วย สภาคือ               
สภาฝ่ายนิติบัญญัติต้องเปิดใจกว้าง เราอาสาเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทน
พ่ีน้องชาวเทศบาลทั้ง 8 หมู่บ้าน  ผมอยากเห็นความถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา 
นี่คือเจตนาที่ผมเดินเข้ามาการเมืองและสิ่งที่จะเดินต่อไปนี้  ทุกคนรู้อยู่แก่ใจทั้ง
พนักงาน ทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งสมาชิก ว่าตอนนี้ในเทศบาลมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าคำ
ไหนที่ผมอธิบายไปแล้วผิดระเบียบข้อบังคับผมยินดีจะถอนคำพูด  พ่ีน้อง
คัดเลือกมาทุกคนผ่านการคัดเลือกมาความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันท่าน
อยากได้เกียรติจากคนอ่ืนท่านต้องให้เกียรติกับคนอ่ืนบ้างสภาอํานาจนิติบัญญัติ
อนุมัติโครงการต่างๆ ไปแล้วดำเนินการยังไงเคยพูดเคยคุยกันไหม ก็เหมือนปลา
ไหลไปแล้วก็ไปไม่ได้มีคำตอบ สมาชิกก็อยู่กันแบบ ผมเคยเสนอในที่ประชุมแห่ง
นี้ว่า เดือนหนึ่งเราคุยนอกรอบกันไหม สรุปปัญหาที่พ่ีน้องท้วงติงมาทักถามมา
ความเดือนร้อนเฉพาะหน้าเรื่องเร่งด่วน เรามาคุยกันถ้าตรงไหนทำสำเร็จก็ยกนิ้ว
ให้กันชื่นชมกันไป ส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เราก็ต้องติดตามบ้าง แล้วฝาก
ท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร ท่านต้องเปิดกว้างเรื่องความคิด ท่านหนีวันนี้ได้
วันต่อๆไปท่านก็ต้องเจอกันอีก หนีกันไม่ออกหรอก 4 ปี ไม่นาน 4 ปีไม่นาน 
ส่วนงานโครงการผมจะพูดประเด็นต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นายธีรศักดิ์  รังหอม  ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์   ค่ะขอบคุณนะคะ ค่ะตัวดิฉันเองก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะไม่ตอบนะคะ  
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู แต่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อให้รอเพราะว่ามีส่วนร่วมในเงินรับบริจาคนี้             
    ท่านสมาชิกน่าจะรับทราบว่า มีทั้ง รพสต. ผู้ใหญ่บ้าน และทางเทศบาลทั้ง 3    
    ฝ่ายร่วมกัน ก็คือการที่จัดแจงรายละเอียด ดิฉันสามารถเอาเอกสารที่ท่านใน          
    สมัยประชุมนี้เพราะว่ามันมีถึงวันที่ 24 นะคะ เพราะว่าคุยนอกรอบกับทาง                    
    รพสต.แล้วว่าเราจะประชุมเพ่ือที่จะชี้แจงและก็ทำเอกสารให้เป็นลายลักษณ์               
    อักษร ส่วนเงินทุกบาททุกสตางค์ รับมาเท่าไหร่ จดไว้เท่านั้น ทางเทศบาลไม่ได้      
    เอาเงินบริจาคไปใช้อย่างนอกประเด็นนะคะ ขอยืนยันค่ะ แล้วก็ เพราะว่าเงิน        
    ส่วนนี้ เป็นเงินพ่ีน้องประชาชนที่จะช่วยพ่ีน้องที่มีความยากลำบากในช่วง             
    โรคติดต่อนะคะ ก็ขอเรียนว่าต้องขอคณะกรรมการโรคติดต่อประชุม แล้วก็         
    ชี้แจงเอกสารให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  ครับท่านสมาชิกคงเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจ ที่นี้รายละเอียดตามมาทีหลัง
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ คงเข้าใจนะครับ ไปข้อ 2 เลยครับ 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร     สรุปว่ารอเอกสารจากทางท่านประธานสมัยนี้นะครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร     ท่านประธานครับขออนุญาตนะครับ เท่าท่ีทำงานด้วยกันเนี่ยผมก็มาเข้าเวร 
รองประธานสภาเทศบาล  ทุกวัน มันก็มี รพสต.เข้ามาผู้ใหญ่บ้านเข้ามา ผมดูคำสั่งนะครับ คำสั่งย้อนหลัง   
    นะครับ มันไม่มีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องของการจัดการเรื่องเงินนะ   
    ครับ แล้วต้องอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่า จริงๆมันนาน เรื่องนาน ถ้าเป็นอาทิตย์ 
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นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร     2 อาทิตย์ เดือนหนึ่ งผมก็ ไม่ว่าอะไร แล้วท่านนายกเองบอกว่า ต้องรอ                        
รองประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการประชุม ถ้าสมาชิกไม่ทวงถามแสดงว่าต้องเงียบไปเลยใช่ไหมครับ       
    ท่านประธาน ขออนุญาตเรียนถาม อย่าพ่ึงตอบก็ได้ครับพูดยังไม่จบ แล้วเรื่อง       
    บางเรื่อง อย่างนี้ที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่อยากให้ทางฝ่ายบริหารและสมาชิกแต่ละ        
    ท่านเคลือบแคลงใจ จึงถามมา พี่น้องเขาก็รออยู่คำตอบนะ แล้วท่านบอกว่าต้อง     
    รอคณะกรรมการประชุม แต่มาดูการเบิกรับเงินโชว์กันนักหนาแล้วสมุดบัญชี      
    หนังหมามันอยู่ตรงไหนครับ ขอดูก่อนก็ได้เบื้องต้น ผมอยากรู้ แล้วท่านจริงใจ    
    ขนาดไหน ท่านเปิดกว้างเรื่องความคิดขนาดไหนอย่างนี้และครับ ครับถ้ามีเนี่ย     
    วันเนี่ยขอดูสมุดบัญชีที่ทำหน่อยสินำโดยอะไรยังไงขอดูครับ ไม่ต้องรอประชุม    
    หรอกผมไม่ดูยอดหรอกแต่ขอดูว่ามันมีไหมแค่นั้นละครับ ขอบคุณมากครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ครับขออนุญาต อ่านระเบียบเพื่อการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับปัจจุบันข้อ 99 
ปลัดเทศบาลตำบลนาค ู  นะครับ ขออนุญาตเลื่อนนะครับ แต่ทีนี้การเลื่อนทางคณะบริหารต้องจัดทำ      
    รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภานะครับรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ 

ทางเดดไลน์ผมก็ไม่ทราบทางสมาชิกจะให้ฝ่ายบริหารสักกี่วันนะครับ จะไป
กระตุ้นทำให้แล้วเสร็จเผื่อประชุมทางคณะกรรมการพรุ่งนี้ก็ประชุมได้ ไม่มี
ปัญหาหรอกให้มันเสร็จๆไป ทางบริหารกี่วันครับมันจะคาราคาซังกันอยู่นี้ครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์    พูดคุยกับคุณหมอไพรวววณนะคะ พรุ่งนี้ประชุม ทำเอกสารนะคะ ก็ขอใช้เสียง 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู การตอบกระทู้ถามขอเลื่อนประชุมคณะผู้บริหารสามารถเลื่อนประชุมตอบ            
    กระทู้ถามได้นะคะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับที่นี้เอาประมาณนี้ ท่านคณะบริหารเอาประมาณพรุ่งนี้ประชุมพรุ่งนี้ 12 วัน    
ปลัดเทศบาล   เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ได้ไหมน่าจะทัน เป็นวันศุกร์ขออนุญาตท่านประธานสภานัด    
    ประชุมในที่ประชุมตรงนี้เลยนะครับ น่าจะดีที่สุดตามนั้นนะครับ ถือว่าที่ประชุม   
    รับทราบด้วยกันนะครับท่านประธานท่านสมาชิกสภาเป็นวันศุกร์ประมาณ                     
    9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแห่งนี้ ครับขออนุญาตท่านอีกนะครับ   
    
นายธีรศักดิ์  รังหอม     ๒.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล  ครับข้อ 2 ต่อเลยนะครับคงเข้าใจ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
    ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 เชิญท่านที่เก่ียวข้องครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์    ค่ะขอบคุณท่านประธานสภานะคะ ก่อนอ่ืนก็ขอให้ทางกองการศึกษาได้
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู ชี้แจงรายละเอียดก่อนนะคะตามเอกสารที่ส่งให้ 
นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน    ค่ะ กราบเรียนท่านประธานท่านรองประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทุกท่านนะคะ ผู้อำนวยการกองทุกกองนะคะ ซึ่งประเพณีลอยกระทงปีนี้ก็เป็น     
    ช่วงสถานการณ์โควิดอีกเช่นเคยนะคะ 3 ปี ปีนี้ปีที่3 นะคะที่เราจัดประเพณี     
    ลอยกระทงนะคะ ซึ่งการจัดงานก็เราจะรักษาขนบธรรมเนียมตามที่ประเพณี     
    ของเรา โดยการจัดปีนี้นะคะก็มีส่วนร่วมระหว่างทุกภาคส่วน 
นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน   ก็คือพวก อปท.ก็มาเดินร่วม ก็เลยเสนอค่าใช้จ่ายประเพณีลอยกระทงในปีนี้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่าย พศ.2564 เลยนะคะ ระเบียบใหม่โดยตรงแล้ว                   
    เราเบิกจ่ายทุกอย่าง เราเบิกจ่ายตามระเบียบทุกประการนะคะ ซึ่งรายละเอียด 
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นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน   ค่าใช้จ่ายได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะในรายละเอียด ปีนี้ เราตั้ง             
ผู้อำนวยการกองการศึกษา งบประมาณไว้  300 ,000 แต่ว่ าเราจะเบิ กจ่ายใน เท่ าที่ จำเป็น  ก็คื อ                   
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะคะ ส่วนรายละเอียดให้ท่านดูเพ่ือกระชับเวลานะคะ     
    เพราะว่ารายละเอียดก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งสิ้นอยู่นะคะ อ่า 106 ,544     
    บาท ซึ่งมีเงินย่อยเหลือทั้งหมด 2 ,371 บาทนะคะ อันนี้คือค่าใช้จ่ายใน             
    ประเพณีลอยกระทง ในส่วนค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆที่บอกว่าท่านนายกเป็น     
    คนจ่ายอันนี้ก็คือค่าจ้างเหมาลอยกระทง ดิฉันนำเรียนให้ท่านนายกเป็นผู้บริหาร     
    จัดการ และก็ค่านางรำฟ้อนรำนะคะ ก็ท่านนายกค่าใช้จ่ายแต่งตัวนางนพมาศ   
    นางรำอันนี้คือจ่ายจริงไม่เหลือซักบาทนะคะ อันนี้คือนางรำเนี่ยเราก็จ่ ายจริง       
    ในส่วนรายละเอียดลอยกระทง ท่านนายกก็ได้นำเรียนในแผ่นที่ 2 นะคะ                    
    ถ้าท่านสงสัยประการใดก็เรียนถามได้นะคะ ก็คงนำเสนอได้เพียงเท่านี้ะค่ะ      
นายธีรศักดิ์  รังหอม     มีสมาชิกสงสัยอะไรไหมครับสำหรับข้อ 2 ถ้าไม่มีจะได้ไปข้อ 3 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ครับเอาอย่างนี้ถ้าตามระเบียบการประชุมเพ่ือประชุมครั้งต่อไปจะได้ดูดีขึ้น
ปลัดเทศบาลตำบลนาค ู  นะครับ เวลาตั้งกระทู้ถามทุกคน ขออนุญาตนำเรียนว่าที่จะตั้งกระทู้ถาม                      
    ให้ท่านตั้ ง ให้คนที่ถามตั้ งคำถาม และก็ฝ่ายบริหารหรือผู้ เกี่ยวข้องตอบ                         
    ก็แล้วกันนะครับ ในส่วนของประเด็นที่ 2 ขออนุญาตประเด็นของค่าใช้จ่าย               
    ท่านนายกก็ได้แจ้ง กองการศึกษาได้ตอบ มีท่านที่ตั้งกระทู้ถามมีอะไรหรือไม่      
    ชัดเจนไหมที่ถาม ขัดข้องประเด็นไหนในรายละเอียดทั้งหมดก็สอบถามได้เลย       
    นะครับ ทางฝ่ายบริหารจะได้ตอบนะครับ อันนี้ก็คือขอให้ถามแต่ละประเด็น           
    ตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ และก็รายละเอียดในเอกสารมีท่านใด          
    สงสัยไหม ก็สงสัยคนเดิมคนที่ตั้งกระทู้ถาม เชิญครับ 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร   นี้และสิ่งที่สมาชิกต้องการ ไม่ใช่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นมันก็แค่นี้                        
รองประธานสภาเทศบาล  เห็นรายละเอียดกันไปเลยก็ เห็นด้วยให้ชี้ แจงเป็นลายลักษณ์ อักษรว่า                        
    ปีนี้ งบประมาณจ่ายเท่านี้ งบประมาณถ้า 300,000 ไม่พอปีหน้า 50,000          
    ไหมหรืออย่างไร ถ้าสถานการณ์โควิดเข้ามาสู่ปกติ  ให้มีความชัดเจนขอบคุณ       
    ครับ 
นายวิภพ วรรณทอง   ครับเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ท่านนายก                  
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองนายกนะครับ กรณีนี้คือ สมมุติคุณอยากรู้ว่าสองหมื่นสี่ เป็นค่าฟ้อนรำ    
    หรือค่านางนพมาศ เท่าไหร่ ขอบคุณครับ 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  ครับมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีจะไปข้อ 3 แล้วนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตท่านประธานท่านสมาชิกสภาต้องการรายละเอียดก็โอเค เจ้าหน้าที่
ปลัดเทศบาล   ดำเนินการ กรณนีี้มีปัญหาค่าจัดทำป้าย 24,000 นี้ค่าแต่งตัวนพมาศ 

กี่คนอย่างนี้ เป็นเงิน10 ,000ลงรายละเอียด ต่อไปผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องนำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ผู้ตั้งกระทู้ถามสงสัยอีกไหมครับประเด็นนี้ 
ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามพอใจก็คือจบนะครับ 

นางสาวลดาวัลย์ ไวแสน   อยากให้เคลียร์กันนะคะ อย่างนี้นะคะพอดีค่าใช้จ่ายในค่าฟ้อนรำเนี่ยเดียว 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เอาให้ท่านนายกแล้วให้ท่านนะคะแล้วท่านก็ไปดูรายละเอียดในค่าใช้จ่าย 
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นางสาวลดาวัลย์ ไวแสน  ลอยกระทงในซองหนังสือนะคะ รวมในค่ากระทงแล้วค่ะ ค่านางรำทั้งหมดนี้ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 100 คน ก็จ่าย 20,000 และก็ค่าแต่งตัวก็คนละ 1,000บาท 

จำนวน 10 คนค่ะ  ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางทักษิณ แจ่มพงศ ์   ขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตชี้แจงอีกนิดหนึ่งนะคะ พอดีว่ารับเงินในส่วน 
นายกเทศมนตรี   ของกระทง20,000 นะคะแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายในการทำกระทงจะมี 

ค่ากับข้าวสำหรับพนักงานที่จัดสถานที่ด้วยและก็รายละเอียดต่างๆก็ชี้แจง 
ในรายละเอียดแผ่นที่ 2 และก็มีเพ่ิมของนางรำ 1000 เพราะว่ามัน 
มีเกินจำนวนที่ระบุไว้นะคะก็คือต้องขอนำเงินตัวนี้ไปจ่ายให้กับนางรำ  
ในรายละเอียดการเบิกจ่ายก็จะมี 100 คนตามระเบียบนะคะก็ 
รายละเอียดอยู่ในแผ่นที่ 2 นะคะ 
 

นายธีระศักดิ์ รังหอม  ๓.การดำเนินงานโครงการตา่งๆ ท่ีสภาเทศบาลตำบลนาคูที่ได้รับมติเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  ไปแล้วได้ดำเนินการไปแล้วกี่โครงการ และท่ียังไม่ได้ดำเนินการ 
    ข้อ 3 การดำเนินงานโครงการต่างๆที่สภาเทศบาลนาคูที่ได้รับมติเห็นชอบไป
ประธานสภาเทศบาล  แล้ว ได้ดำเนินการไปแล้วกี่โครงการ และที่ยังไม่ดำเนินการกี่โครงการ เชิญท่าน   
    ที่เก่ียวข้องครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ กระทู้ถามข้อที่ 3 ถ้าจำไม่ผิดเป็นของท่าน
ปลัดเทศบาลตำบลนาค ู  อดุลศักดิ์ ท่านอดุลศักดิ์เป็นคนตั้งกระทู้และท่านนายกเป็นคนตอบ 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร    ครับขอบคุณนะครับ เรียนท่านประธานนะครับ กระทู้ถามที่ 3 การดำเนินงาน    
รองประธานสภาเทศบาล  โครงการต่างๆที่ถาม 20 กว่าโครงการในปี64 นะวันนี้ทางฝ่ายบริหารได้            
    ดำเนินการว่าจ้างทำสัญญาเสร็จแล้วกี่ โครงการ นะครับและยังคงเหลือ                        
    กี่โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ นะครับ เพราะว่าแต่ละพ้ืนที่เวลาเราลงพ้ืนที่               
    หลังจากที่เราประชุมสภาที่อนุมัติโครงการ20กว่าโครงการ นะครับ ก็อยากนำ      
    เรียนถามกับทางฝ่ายบริหารว่าอันที่เสร็จไปแล้วกี่โครงการตรวจรับงานเรียบร้อย    
    อนุมัติเบิกจ่ายเสร็จแล้วที่เหลือกี่โครงการจะดำเนินการเมื่อไหร่นะครับ ขอบคุณ     
    มากครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์   เรียนท่านประธานสภานะคะ จากข้อสรุปที่แนบให้นะคะ จำนวนทั้งหมด 23 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู โครงการที่ทางสมาชิกได้เขียนสรุปมาก็คือตรวจรับโครงการก็ขอให้ท่านปลัด                
    ในฐานะฝ่ายงบประมาณให้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกเรียนเชิญค่ะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับท่านประธานสภาที่เคารพในส่วนของงบประมาณที่ทางสภาเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลตำบลนาค ู  นาคูได้อนุมัตินะครับให้ดำเนินการเมื่อ 7 กันยายน 2564 นะครับทั้งหมด      
    ทั้งสิ้นอยู่ที่ 23 24 25 โครงการนะครับ 26 โครงการนะครับ  ผมจะขอนำ 

  เรียนโครงการที่ทำได้ดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้ครับ 
    โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 อันนี้    
    เป็นงบประมาณที่สภาอนุมัติ 32 ,500บาท ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีงบประมาณ           
    เพ่ิมเติมซึ่งสภาอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ     
    โครงการที่ 1 น่าจะเป็นซอยข้างบ้านครูแปรใช่ไหม มีท่านใดสงสัยก็ยกมือนะ    
    ครับ อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ 
     โครงการที่ 2 ครับ โต๊ะทำงานหน้ากระจกของท่านนายกนะครับ 
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นายกฤษดา  จิตปรีดา    เป็นข้อที่ 1 นะครับผมมีข้อสงสัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายธีรศักดิ์ รังหอม   คุณกฤษดายังสงสัยข้อ 1 อยู่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ข้อ1 ที่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการ ผมเห็นตรงข้าม
สมาชิกสภาเทศบาล  บ้านพ่อผมพอดีเลยครับ เห็นช่าง เห็นผู้รับเหมา เข้าไปขุดและก็เข้าไปวัด  

ไม่รู้ว่าทีมผู้รับเหมามาจากไหนอันนี้ทางฝ่ายบริหารทราบหรือไม่นะครับ 
ฝากท่านประธานด้วยครับ ขออนุญาตครับ 

นายประสิทธิ์  เหลาแหลม   ขออนุญาตครับชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ทางสภาได้อนุมัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง  ในปีงบประมาณปี 64 และก็ส่วนมากเป็นงบประมาณของปี 64 เงินเหลือจ่าย    
    และโครงการที่ 1 ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ว่างบประมาณทั้งหมด 770 ,000   
    นะครับคือปีงบประมาณป ี64 นะครับแต่เงินไม่พอก็เลยโอนมาเพ่ิม 32,500  
    ตัวนี้เวลาเราไป ตัวนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ สำหรับ             
    ผู้รับจ้างเข้าใจว่ามาจากทาง แต่ดูที่อยู่เป็นสะพังทองเป็นของเขาวงนะครับ แต่    
    คนที่มาทำจริงๆนะคิดว่ามาจากทางร้อยเอ็ดนะครับ เพราะว่าลาวเป็นเขยอยู่ที่    
    ขุดทองนะครับ สำหรับผู้รับจ้างร้านวัฒนาการโยธานี้และครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ     
    สำหรับต่อไปนะครับโต๊ะทำงานหน้ากระจกของท่านนายกนี้ดำเนินโครงการแล้ว   
    นะครับ เก้าอ้ีสำนักงานดำเนินการเรียบร้อยนะครับ 
นายกฤษดา  จิตปรีดา    ครับขอไปที่ละข้อนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เอาอย่างนี้ครับข้อมูลตรงนี้ เดียวให้ทางเจ้าหน้าที่ พัสดุเป็นผู้ชี้แจง ที่ทาง                      
ปลัดเทศบาล   ท่านกฤษดาได้สอบถามโครงการที่  ๑ ก็คือก่อสร้างทางระบายน้ำหมู่ที่  1             
    จำนวน 32,500 บาท ทางท่านสุกิจก็บอกว่าข้างบ้านครูแป อันนี้ผมก็ไม่ทราบ  

แต่ได้ข้อมูลมานี้ยังไม่ดำเนินการนะครับทำให้ท่านสมาชิกขัดข้องใจนะครับ 
ว่าง่ายๆ สรุปได้ดำเนินการรึยังครับ 
 

นางแจ่มจันทร์ ละอองศร ี  ใช่งบประมาณที่โอนมา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ใช่ครับ 
ปลัดเทศบาล 
นางพรกมล พลขยัน  ยอด 7 หมื่นกว่าใช่ไหมคะ 
นักบริหารงานการคลัง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ยอด 7หมื่นกว่าโอนเพ่ิมเติม 32 ,500บาท ใช่ครับแต่พอดีข้อมูลยังไม่ได้
ปลัดเทศบาล   ดำเนินการก็เลยสงสัยครับ 
 
นางพรกมล พลขยัน  ยอดมันไม่ตรงเข้าใจว่า3หมื่นกว่าแต่ที่จริงโอนมาเพ่ิมจำนวน 32,500บาทค่ะ 
นกับริหารงานการคลัง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ยอดโอนมาเพ่ิม 32,500 ยอดโอนมาเพ่ิมของเดิม อันนี้ลงนามในสัญญา          
ปลัดเทศบาล   เรียบร้อยแล้วใช่ไหม 
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นางพรกมล พลขยัน  เรียบร้อยแล้วค่ะ 
นักบริหารงานการคลัง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผมก็สงสัยเหมือนกัน ลงนามทำสัญญาแล้วใช่ไหม ต้องไปดูรายละเอียดอีก
ปลัดเทศบาล   ครั้งหนึ่ง กำลังดำเนินการใช่ไหม 
นางพรกมล พลขยัน  มันเป็นยอดโอน 
นักบริหารงานการคลัง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  กำลังดำเนินการ สรุปว่ามีสัญญาเรียบร้อย 
ปลัดเทศบาล 
นางพรกมล พลขยัน  มีเรยีบร้อยแล้วค่ะ 
นักบริหารงานการคลัง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นนี้มีท่านใดสงสัยอีกไหมครับประเด็นข้อที่ 1 เชิญครับ 
ปลัดเทศบาล 
นางแจ่มจันทร์ ละอองศร ี  ดิฉันขับข้องใจค่ะว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือว่าทำสัญญาแล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางพรกมล  พลขยัน    ขอชี้แจงนะคะพอดีมันเป็นยอดโอน ยอดนี้จะเป็น7หมื่นกว่าบาทสัญญา           
นักบริหารงานการคลัง  เรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ ทำสัญญาเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวต้องขอไปดูยอด    
    อีกค่ะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    ให้ไปตรวจสอบว่าวันที่ทำสัญญาวันที่เท่าไหร่ ข้อที่2 นะครับ ยังมีท่านใดสงสัย
ปลัดเทศบาล   อีกไหมครับข้อที่1 ข้อที่2  โต๊ะทำงาน จ่ายหมดแล้วนะครับท่านนายก                   
    โครงการที่ ๒ เก้าอ้ีสำนักงานโต๊ะทำงานมีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ อันนี้จ่ายแล้ว 
    ตกลงตามนี้นะครับ  
    โครงการที่ 3 เก้าอ้ีสำนักงานนะครับจำนวน 5 ตัว อันนี้จะแยกเป็นแต่ละห้อง    
    แต่ละกองอยู่นะครับ และส่วนหนึ่งก็ของห้องท่านนายกนะครับ มีท่านใดสงสัย   
    ไหมครับ 
     โครงการที่ 4 ครับ ชุดโซฟารับแขกอยู่ที่ห้องท่านนายกนะครับ มีไหมครับ               
    ก็เบิกจ่ายไปแล้วนะครับ 
    โครงการที่ 5 ตู้โชว์ผลงานด้านหน้านะครับถ้าเราข้ึนมาอยู่ด้านขวามือนะครับ  
    อันนี้ก็เบิกจ่ายไปแล้วนะครับ  
    โครงการที่ 6 เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่หนึ่งชุดถ้าเราขึ้นมาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ        
    อันนี้ก็เบิกจ่ายไปแล้วนะครับ 14,000 บาทนะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    โครงการที่ 7 ชั้นวางเอกสารรอบเสา 2 เสา เสาอลูมิเนียมใหญ่ๆนะครับ 2 เสา   
ปลัดเทศบาล   นะครับ เสาละ7,000 ก็เป็น14,000 อันนี้ก็เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ                
    และก็แผงกันห้องเรียน ศพด 23 ,200 บาทอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ      
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่ได้ดำเนินการ หมายความว่าโครงการเสร็จแล้ว     
    ของห้องกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการให้กองการศึกษา    
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับยังไมด่ำเนินการได้นะครับ 
    โครงการที่ 9 ท่านใดสงสัยยกมือเลยนะครับ ถังบำบัดน้ำเสีย ปั๊มเติมอากาศก็ยัง   
    ไม่ได้ดำเนินการนะครับ 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม    โครงการที่  10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด. อันนี้ก็ยังไม่ได้                 
ปลัดเทศบาล   ดำเนินการ นะครับ 
    โครงการที่ 11 ก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานนะครับยังไม่ดำเนินการ                   
    นะครับ 
    โครงการที่ 12 การก่อสร้างถนนลูกรังนะครับเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 น่าจะเป็น     
    ซอยหลังทางเชื่อมห้วยยางนะครับหลังบ้านอาจารย์ประดิษฐ์นะ ด้านหลังทางฝั่ง    
    นี้นะครับ อันนี้ทำสัญญาแล้วนะครับ ทำสัญญาแล้วยอด 238,000 ยอดเต็ม    
    240,000ประมาณน่าจะ 2,000 อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับอันนี้เห็น   
    หนังสือแจ้งทำสัญญาเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดผ่านโต๊ะผมอยู่นะครับ ท่านใดสงสัย    
    ยกมือเลยนะครับจะได้ชี้แจงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าผมอ่านไปแล้วไม่ยกแสดงว่าไม่    
    สงสัยนะครับตามนั้นนะครับ 
    โครงการที่ 13 ครับ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ 6 อันนี้          
    น่าจะอยู่ข้างโรงเรียนอันนี้ทำสัญญาแล้วดำเนินการก่อสร้างนะครับ 
    โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝา      
    ปิด 49,000บาท ยังไม่ดำเนินการ ตัวนี้ 49,000 ผมดูรายงานการประชุมการ   
    ประชุมก็ได้ครับ จะได้ชัดเจนไปเลย ท่านสมาชิกสภาก็จะได้ตอบชาวบ้านได้ถูก     
    หมดแล้วและก็เห็นไปด้วยว่าเขาก่อสร้างหรือเขายังไม่ได้ก่อสร้างยังไงนะครับ     
    46 ,000 รึเปล่าครับ 45 ,000 49 ,000 โอะ49 ,000นะครับเป็นเป็น            
    โครงการที่ 13 อยู่ในหน้า 9 เปิดไปพร้อมกันก็ได้ครับ หน้า 9 นะครับ รายการ       
    ที่ 13 สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่6 จำนวน       
    34,000 บาท ขอดูงบประมาณใหม่นะครับก่อสร้าง รูปตัวยูขนาด  

กว้าง50 เซนติเมตร ยาว 36 เมตร เฉลี่ย2 เมตร เซนติเมตร 0.542  
ขออภัย 42 เซนติเมตร บริเวณถนนประชาสุขสันต์ ซอยบ้านนางสว่าง      

 ช่วงข้างบ้านนางสว่าง  อนันตะถึงปากซอยหมู่ที่ 6 ขวามือเบาะ  
โอเคเนาะ เข้าใจตรงกันนะครับ โอเคนะครับ ขออนุญาตผ่านนะครับ 

    โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม    
    เหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดหมู่ 6 56,000 อันนี้ยังไม่ดำเนินการ 56,000 ก็จะอยู่ใน     
    รายงานการประชุมหน้าที่ 10 ครับ หน้าที่ 10 นะครับเป็นโครงการก่อสร้าง 

ทางเท้า คสล. และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด 
โครงการที่ 14 นะครับ จำนวน 56,000 บาทนะครับ สถานที่บริเวณถนนรอบ      

 บ้านวังเวียงซอยบ้านนายเพ็ญช่วงข้างบ้านนายพงษ์ แสงสาร ถึงบ้านนายเพ็ญ     
 ระไพเพิก อยู่ตรงไหนตรงนี้ ขอให้ทุกท่านรับทราบ เข้าใจนะครับ ผ่านนะครับ  

อันนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดหมู่6 อนุมัติ 121,000 บาทนะครับ อันนี้ยังไม่ได้
ดำเนินการเดียวผมขออนุญาตดู ผมขอไล่เรียงไปเลยนะครับ โครงการที่ 15 นะ
ครับไปหน้าที่11 เลยนะครับเป็นโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู                     
มีฝาปิดหมู่6 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 50เซนติเมตร ยาว 86 เมตร ลึก 42           
เฉลี่ย บริเวณบ้านนายแสง อุตโม ถึงปากซอย นะครับตัวนี้ ที่เรา คุยกันในสภา
นะครับท่านอันนี้ที่ว่าน้ำมันขัง โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ 

13//นายประดิษฐ์  ศรีประไหม...    
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู                      
ปลัดเทศบาล   มีฝาปิดหมู่ 7 613,000 บาท ยังไม่ดำเนินการน่าจะเป็นซอยบ้านของนาง        
    ศิริลักษณ์ สวนกล้วยติดกำแพงตัวนี้นะครับ เหลือสายไฟฟ้าอีกนะครับก็ต้อง                 
    เอาออก อันนี้ยังไม่ดำเนินโครงการนะครับ 
    โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู                    
    มีฝาปิดหมู่  9 รางระบายน้ำหมู่  9 ซอยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับ อัน นี้            
    197,000 บาท เรียกมาทำสัญญาแล้วนะครับยอด 196,000 บาท  
นายชัยสิทธิ์ ทิทา   โครงการนี้นะครับผมพูดตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาในสภาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมครับ         
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตอนนั้นผมถามท่านปลัดท่านปลัดยังไม่มีนายกยังไม่เข้ามายังดำเนินการไม่ได้        
    พอได้นายกก็บอกว่าต้องรอประชุมสภาก่อนพอประชุมสภาเสร็จก็บอกว่าไม่มี        
    งบประมาณ พอมีงบประมาณปุบก็ไม่ทำถนนเส้นโน้นเส้นนี้ ไทบ้านพูดมานะ     
    ครับทำไมตรงนี้ถึงไม่ทำก่อนมันเดือนร้อน ท่านปลัดก็รู้ท่านปลัดไปดูแล้วแต่ไม่รู้     
    ว่าท่านนายกไปดูหรือยัง จะเป็นปีแล้ว อีก 2 3 เดือนก็ 28 มีนาแล้วครับ ยังไม่     
    ดำเนินการอะไรเลย ไทบ้านฝากถามมาครับ ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ ตัวนี้ผมก็ขออนุญาตดำเนินงาน
ปลัดเทศบาล   พัสดุนะครับให้เร่งหาผู้รับจ้างตามระเบียบ นะครับก็เป็นหน้าที่ของพัสดุต้องหา    
    ผู้รับจ้าง ก็ขออนุญาตให้เจ้าหน้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง เชิญๆครับ 
นายประสิทธิ์ เหลาแหลม  ครับขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะครับที่จริงทางกองช่างได้ทำรายการไปนะครับทำ   
ผู้อำนวยการกองช่าง  ราคากลางไปแล้วนะครับ ทีนี้รายการจัดซื้อจัดจ้างทำไม่ทันนะครับก็ ราคาของ   
    เรามันจะมีราคาอยู่ 1 เดือน 6เดือนนะครับทีนี้ก็ตีกลับมาทำราคากลางใหม่ คือ   
    ทำ 2 ทางนะครับ ก็เลยช้านะครับที่หาตัวผู้รับจ้างนะครับ ครับขอบคุณครับ 
นายชัยสิทธิ์ ทิทา   ขออนุญาตนะครับผมเป็น สท. ใหม่ครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ผมอยากถาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต่อว่าใครเป็นคนหามารับทำสัญญาจ้างครับในเทศบาล ขอบคุณครับ 
นางพรกมล พลขยัน  ขอเรียนนะคะ คือวิธีเฉพาะเจาะจงเราสามารถหาผู้รับจ้างได้เลยนะคะและก็มัน  
นักบริหารงานการคลัง  เป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะที่จะเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างได้เลย   
    นะคะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เข้าใจนะครับ คือโครงการที่  18 ล่าช้าที่ทางช่างได้นำเสนอเมื่อกี้ก็ขอ
ปลัดเทศบาล   อนุญาตนำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง           
    หมายความว่าเทศบาลต้องไปตั้งก่อนนะครับ ราคากลางคือเป็นราคาวัสดุ  
    อุปกรณ์นะปัจจุบัน ราคาสินค้าอะไรต่างๆ ถ้าทำเสร็จกองช่างก็ส่งเรื่องให้        
    ทางพัสดุนะครับเป็นคนจัดหานะครับ ถ้างานพัสดุไม่เสร็จภายใน 30 วัน      
    ต้องส่งมาใหม่ราคากลางก็ต้องเปลี่ยนแล้ว นี้น่าจะเป็นทำไม่ทัน หรืออย่างไร  

อ๋อช่วงนั้น ผอ.วิชัยป่วยเลยยุ่งยาก ก็ทำราคาไปใหม่ ครั้งที่ 2 อันนี้คือสรุปให้  
ให้ได้รับทราบข้อกฎหมายด้วยกัน ก็ทำครั้งท่ี 2ถึงได้ ระหว่างทำสัญญา 
อยู่นะครับ ตัวนี้ทาง กองช่างประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย 
ลงมือหรือยัง 

นายประสิทธิ์ เหลาแหลม   ข้อ18เรียบร้อยแล้วครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ข้อ 18 เรียบร้อยแล้วใช่ไหม แต่ยังไม่ได้ 
ปลัดเทศบาล                                                                              14 //นายประสิทธิ์ เหลาแหลม… 
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นายประสิทธิ์ เหลาแหลม   สัญญาไม่รู้นะครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เพราะว่าเขียนมายอดทำสัญญา 
ปลัดเทศบาล 
นางพรกมล พลขยัน   เรียกมาทำสัญญาเฉยๆ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  อ๋อส่งสัญญาไปแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่ลงมาทำสัญญา อ๋อโอเคตามนั้นนะครับ 
ปลัดเทศบาล   ประสานกับช่างทีมงานนะครับ อยู่ระหว่างเรียกมาทำสัญญา นะครับ ทำสัญญา 
    มีท่านใดสงสัยไหมครับข้อ 18 
นายชัยสิทธิ์ ทิทา   นิดหนึ่ งนะครับ โครงการของเทศบาลแต่ละโครงการคือผู้ตรวจรับงาน                      
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมถึงไม่มีสมาชิกสภาเราเข้าร่วมตรวจรับงานด้วยครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับขอบคุณครับ มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ จริงๆผม
ปลัดเทศบาล   อยากให้ สมาชิกสภาตรวจด้วยนะครับ แต่มันมีช่วง มีครั้งหนึ่งก่อนออกระเบียบ 

ตัวนี้คือเขาให้ประชาคมมีส่วนร่วมด้วย แต่ช่วงหลังนี้ไม่มีและ จริงๆผมอยาก 
ให้ทางตั้งแต่คณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิกสภาแต่ระเบียบใหม่มันไม่ให้นะครับ  
ก็ทำให้ขาดตรงนี้ไปนะครับ ที่มีความรู้ความสามารถที่ดูรายละเอียดต่างๆได้  
มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญครับ 

นายอดุลศักดิ์ วรสาร  นิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ผ่านหูแว่วๆว่า การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของพัสดุใช่ไหม   
รองประธานสภาเทศบาล  ครับ ผู้รับจ้าง 
นางพรกมล พลขยัน  ใช่ค่ะแล้วก็รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
นักบริหารงานการคลัง 
นายอดุลศักดิ์ วรสาร  แล้วทีนี้มันไปติดระเบียบคำหนึ่ งว่าพอหาแล้วสามารถต่อรองได้ ต่อรอง
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอะไรครับช่วยบันทึกนะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ต่อรองราคาใช่ไหมครับ สมมุติมันเป็นอย่างนี้วิธีการนะ อาจจะไม่เข้าใจ สมมุติ
ปลัดเทศบาล   ว่าราคา 500 ,000 สมมุตินะครับเจาะจง สามารถยื่นมา 500 ,000                         
    เต็ม เราก็ต่อรองลดได้เท่าไหร่อย่างนี้ก็มีหลัดฐานในการต่อรอง ลดได้ก่ีบาท 

กี่บาท เขาเรียกว่าต่อรอง ราคา 2 ,000 1 ,000 ถ้าผู้รับเหมาใจปั๊มหน่อย 
5,000 ก็มี ถ้าผู้รับเหมาขี้เหนียวก็ 0 บาท มันก็เป็นแบบนี้ จริงๆแล้วผมก็บอก
เจ้าหน้าที่พัสดุพยายามต่อรองให้มากที่สุดนะครับ 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย   ขออนุญาตเสริมนะครับ หลังจากที่ต่อรองราคาเสร็จนะครับสมมติ 
รองปลัดเทศบาล   ว่ายอด 5แสน ต่อรองลดไห้ 5พัน ก็จะเหลืออยู่ 495,000 นะครับ  

เป็นตัวเลขทำสัญญาจ้างก็จะช่วยราชการประหยัดนะครับ 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร  ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกครับผมเองไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับไม่ ใช่ผู้รับเหมาและ                     
รองประธานสภาเทศบาล  ไม่ เคยรับเหมาด้วยนะครับทีนี้ผมจะถามต่อไปว่าในเทศบาลตำบลนาคู              
    งบประมาณที่ลงไปเนี่ยที่ทางสภาอนุมัติแต่ละบาทถามว่างานน้อยไหมครับ                  
    ช่วยตอบทีครับ งานน้อยไหมครับตอบให้หน่อย ที่ผมถามที่ทำไปกี่โครงการแล้ว            
    ทีนี้ทางท่านชัยสิทบอกว่าทำไหมไม่เอา ส.ท. เป็นผู้ตรวจรับงานด้วย ท่านปลัดก็      
    บอกว่ามันไม่มีในระเบียบนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมติของสภาเพ่ือตรวจสอบกลไก     
    ของรัฐนินะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการรับเหมางานเนี่ยตกลงจ้างหรือไม่     
    ตกลงจ้างยังไงถามว่างานร้อยไหมครับ ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบหน่อยครับงานร้อย 

15//นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร.. 
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นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร  ไหมครับ ถ้าไม่ร้อยนิการทุจริตแบบถูกกฎหมาย 30% นิมันเป็นนี้ปปช.ให้         
รองประธานสภาเทศบาล  ทุจริตแบบถูกกฎหมาย30% 40% ผมถามว่าการต่อรองต่อรองราคาหรือ      
    ต่อรองเปอร์เซ็นต์บันทึกเลยนะครับผมยินดีรับผิดชอบทุกคำพูดนะครับ แล้ว        
    อะไรผมไม่รู้หรอกผมทำงานอยู่ที่จังหวัดผมพอจะรู้อยู่ผู้รับเหมา และผมไม่ใช่      
    นักร้องนะครับช่วยตอบผมหน่อย ขอบคุณมากครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม     ก็คงไม่พ้นท่านที่จะตอบคำถามน่าจะไม่ใช่ผมนะครับ ก็บันทึกได้เช่นเดียวกันนะ
ปลัดเทศบาล   ครับคือที่จะดูคือ 1 ช่างคุมงานครับ คนที่2 ผู้ตรวจรับงานครับ ช่างผู้คุมงาน        
    ตอบทีละประเด็น ผู้ตรวจรับงานตามสเปคอะไรนะ ขออนุญาตพูดหลักการก่อน       
    หลักการเนี่ยนะครับคนตรวจงาน ช่างงบประมาณต้องดูรายละเอียดตามแบบ    
    แผนทั้งหมดตาม BOQ นะพูดง่ายๆ คือรายละเอียดทั้งหมดและก็คอนกรีตผสม    
    อย่างนั้นอย่างนี้ความหนาได้ไหมมีทรายรองพ้ืนไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของช่างผู้คุม    
    งานถูกต้องไหมครับ ดูรายละเอียดทีนี้อีกข้างหนึ่งตรวจรับงานคนตรวจรับงาน     
    เนี่ยก็คือถ้ามีปัญหาอุปสรรคจะต้องรายงานผู้ตรวจรับงานไปดู เออมันเป็นไปได้    
    อย่างนี้ถูกไหม ก็เป็นมติประชุมอะไรกันนะครับก็สามารถแก้ก็ว่ากันไป สมมุติ      
    นะครับถูกต้องก็ไม่มีปัญหาช่างเขาก็จะรายงาน แต่ช่างก็ต้องมีรายงานประจำวัน
      ด้วยนะครับ ว่าเข้าไปตรวจรับงานว่าเขาทำงานกี่คนดำเนินการถึงขั้นตอนไหน      
    แล้วรายละเอียดต่างๆ ลงรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับ ทีนี้ในส่วนของตรวจ 
    รับงานจ้าง พูดง่ายๆก็คือดู ดูเนื้องานดูถ้าเป็นคอนกรีตความยาวความกว้างได้         
    คือดูเนื้อนอกพูดง่ายๆเนื้อในจะไม่เห็น เนื้อในคนที่เห็นคือช่างผู้คุมงานจะรู้ดี        
    ที่สุดเนื้อในมันเป็นยังไงนะครับผู้ตรวจงานกรณีผมไปตรวจวัดความยาวโอเคไหม    
    ตามแบบไหมกว้างได้ไหมแต่ละตารางเมตรถ้าเกิดมัน อย่างน้อยต้องมีพ้ืนที่ไม่    
    น้อยกว่าตารางกิโลเมตรไล่มานะครับความกว้างความยาวก็มาหาค่าเฉลี่ยก็ให้    
    ผู้ตรวจรับงานจ้างไปนะครับอันนี้คือรายละเอียด 2 ชุด นะครับชุดที่จะรู้ดีที่สุดก็     
    คือช่างผู้ควบคุมงานนะครับจะรู้รายละเอียดที่สุด อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่าน   
    สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับที่จะให้ทางช่างผู้คุมงาน   
    นั้นตอบนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่าน 
นายสุกิจ ศรีนิล   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านนะครับการควบคุมงานก็
นายช่างโยธา   อยู่ควบคุมงานกับลูกจ้างก็เป็นไปตามแบบแปลนและผมก็ดูว่ามันถูกต้อง  
    มาทำถนนนะครับมันจะเป็นคอนกรีตผสมครับที่บริษัทเอามาผมก็ดูตามเอกสาร 

ว่ามันเท่านี้ เท่านี้ตามหลักช่างนะครับตามสูตรตามสเปคอะไรตามที่เขารายงาน
มาตามรายวันก็ให้เขาขออนุญาตเทได้ถ้ามันถูกต้องตามแบบที่กำหนดนะครับ
ถามว่าจะร้อยไหมบางทีก็ว่าร้อยนะครับถ้าจะให้ดีเกินร้อยนะครับบางทีความ
กว้างก็เท่าที่ทำมาก็จะเกินครับเพราะว่าให้ขอผู้รับจ้างว่าให้เกินไปนิดหนึ่งนะ
ครับเพราะว่ามันจะเปะๆเลยมันก็ไม่ถึงนะครับ ตามที่ผู้ตรวจรับก็จะแต่ว่าผมให้           
ประมาณการรูปแบบนะครับความหนาความอะไรก็รายงานอยู่ตลอดนะครับ    
รายงานผู้ทำการตรวจรับนะครับ ขออนุญาตครับ 

นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร   ถ้าสมมุติว่าผมไปเห็นแล้วมัน มันไม่ตรงกับผมยังไงครับ ผมจะต้องท้วงติงที่ใคร    
รองประธานสภาเทศบาล  ผมถามนะครับ สิ่งที่ท่านปลัดลงรายละเอียดมาเนี่ย กองช่างทำหมดทุกข้อไหม   
    ครับ 
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นายสุกิจ ศรีนิล    คิดว่าทุกข้อครับ  
นายช่างโยธา 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร  เคยเจาะดูไหมครับว่ากี่เมตร เครื่องเจาะมันจะเห็นปูน ความลึก เครื่องเจาะตัว   
รองประธานสภาเทศบาล  ไม่ก่ีหมื่นนะครับ สิ่งที่ผมได้คุยกับท่านปลัดครับเครื่องเจาะ ตั้งก่ีปีไม่เคยเจาะดู 
นายสุกิจ ศรีนิล   ยังไม่เจาะครับเพราะตอนผมควบคุมงานนี้ 
นายช่างโยธา 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร  ผมอยากถามว่าคณะกรรมการตรวจรับนี้ ท่านปลัดครับ ท่านปลัดครับผม        
รองประธานสภา   ระเบียบไม่ให้ ตรวจสอบดูบ้าง ในเขตเทศบาลนาคูช่างยืนยันว่าร้อย เท่าที่ผม                   
    ดูนะ อันนี้ฝากถามนะครับและก็อย่าหาทำนะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม     ขออนุญาต พอดีที่ผ่านมาผมก็ให้แนวคิดกองช่างหรือเจ้าหน้าที่นะปัจจุบันนี้
ปลัดเทศบาล   ตรวจสอบ ผมก็เป็นห่วงอยู่ว่าการทำงานเราต้องไปติดตาม BOQ ตามมาตรฐาน                        
    นะครับ ก็เลยให้ทางกองช่างไปหาดูในเรื่องของเครื่องเจาะนะครับเครื่องเจาะ        
    คอนกรีตนะครับ และก็เครื่องตรวจสเตร็งคอนกรีต เราตรวจสอบ เขารู้เลยนะ    
    ครับ เวลาเขาไปตรวจเขาส่องดูก็รู้นะครับ มันขึ้นเลยนะครับความหนาไม่              
    จำเป็นต้องเจาะนะครับ ผมก็เลยให้แนวคิดว่าให้ทางกองช่างนะไปหาจัดซื้อ          
    งบประมาณตั้งเอาไว้ ไปเจาะก่อนตรวจ ตรวจรับงานจ้างได้สบายใจช่างรู้                       
    คนเดียว เพ่ือให้ พ่ีน้องประชาชนมีผลประโยชน์ด้วยนะครับให้ เทศบาล                                                  
    หางบประมาณไปจัดซื้อรถเจาะก่อนที่จะตรวจนะครับ ถ้าตรงไหนที่เจาะแล้วมัน    
    ไม่ก็ต้องสั่งให้แก้ไข ในส่วนของเครื่องเจาะ 6หมื่นกว่าบาทก็มี เดี๋ยวถามช่าง        
    ก่อนว่าเท่าไหร่นะ 
นายสุกิจ ศรีนิล   ประมาณ 3-4 หมื่นกว่าบาทครับ 
นายช่างโยธา 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ครับๆ เอาอย่างนั้นละครับผมว่าน่าจะดีกว่า ผมให้แนวคิดเขาไปแล้ว ในส่วน
ปลัดเทศบาล   ของเครื่องตรวจสเตร็งผมก็ให้ช่างขอรับรองต้องเอาหน้างานนะครับ 
    ผมแนะนำให้ทางกองช่างทราบไปแล้วที่เขาตรวจเอาจากหน้างานที่เป็นบล็อก       
    3 บล็อก นะครับ อย่าไปเอาที่อ่ืนนะครับ เขาจะรับรองหน้างานปูนจากหน้างาน  
   นายธีรศักดิ์ รังหอม  เท่านั้น เพราะว่าหน่วยงานที่เขารับตรวจสอบเขากรมฯจะตรวจเฉพาะส่วนที่เรา  
  ประธานสภาเทศบาล  เอาไปให้ส่วนหน้างานเท่านั้นนะครับ เราจะต้องเอาส่วนของหน้างานไปตรวจจึง    
    จะถูกต้องนะครับ ก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ  

ถ้าไม่มีก็ต่อไปเลยนะครับ 
  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  โครงการที่ 19 โครงการก่อสร้างถนน คสค. ช่วงข้างที่ดินนายวิชัย  งบประมาณ
ปลัดเทศบาล   ที่อนุมัติ 184,000.-บาท  ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง 
    โครงการที่ 20  โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  หมู่ที่ 10 หน้าบ้านนางบรรเลิง  
    งบประมาณ 96,000.-บาท บาทยังไม่ดำเนินการ ตรงนี้อยู่ติดถนนร้านไอดิน 
    โครงการที่ 21  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11  ท่านสมจัน เป็นผู้เสนอ    
    ขออนุญาตนะครับที่เอ่ยนาม เชิญท่านสท.สมจัน ครับ 
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นายสมจัน แสงสาร     เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกทุกท่านหัวหน้ากองทุกกองครับ คือตรงนี้
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ได้เสนอไปที่ประชุมนานแล้วนะครับ เขาไม่มีถนนเข้าบ้าน มีชาวบ้านถามว่า         
    เมื่อไหร่จะมาทำให้ ถ้าไม่ทำ ผมก็แจ้งว่าฝ่ายบริหารจะมาทำให้อยู่ ถ้าอย่างไรก็          
    ขอขอบคุณฝ่ายบริหารนะครับช่วยเร่งให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวในส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะมอบให้เจ้าหน้ที่
ปลัดเทศบาล   สำรวจจะดำเนินการในเร็ว ๆนี้นะครับ  
    โครงการที่ 22 ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ถนนสายไปอำเภอนาคู และบริเวณวัดบ้าน 
    นาค ู
    โครงการที่ 23 ก่อสร้างรางน้ำ คสล.  บ่อพักถนนไปห้วยผึ้ง 
    โครงการที่ 24  ก่อสร้างโรงคัดคัดแยกขยะถ้าจำไม่ผิดเป็นโครงการที่เสนอเมื่อปี 
    62-63 นะครับที่สภาขออนุมัติที่ 
    โครงการที่ 25  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่อนุมัติ 5 แสนกว่าบาท 

 เป็นงบค้างจ่าย ดำเนินการ ครับขออนุญาตให้รองปลัดฯเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
ทราบเพ่ิมเติมครับ 

นายวารินทร์ ท้าวสบาย  ขออนุญาตนะครับ เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาและผู้ร่วม 
รองปลัดเทศบาล   ประชุมท่านนะครับ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ ICT  

เป็นการใช้วิธีการคัดเลือก  เมื่อก่อนงบประมาณเกิน 5 แสนโดยปกติจะใช้วิธี
ประกวดราคา แต่ว่ากฎกระทรวงเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง หรือขนาด
ย่อม ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เพ่ือสะสมแต้มจึงสามารถหาผู้รับจ้างแบบคัดเลือกผู้
เสนอก็ได้  การพิจารณาเอกสารผู้ที่เสนอราคาเสร็จสิ้นแล้วคุณสมบัติก็ไม่ได้ปรับ
ตกทุกราย  และจะได้หาผู้รับจ้างด้วยวิธีการอ่ืนต่อไป 

นายประดิษฐ์ ศรีประไหม   มีท่านใดสงสัยหรือเป่าครับกำลังดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่นะครับ 
ปลัดเทศบาล   โครงการที่ 26  โครงการสุดท้ายคือการจัดซื้อรถยะ อันนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  

ก็มีทั้งหมดท้ังสิ้นอยู่ 26 รายการ  ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ได้ตอบกระทู้ถามเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็เชิญประธานสภาดำเนินการต่อไป
เกี่ยวกับกระทู้ถามข้อข้อที่ ๔ นะครับ 

นายธีรศักดิ์ รังหอม  ต่อไปก็จะเป็นกระทู้ถามข้อที่ ๔ เลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  ๔.ความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ใน   
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลนาคู  เชิญครับ 
นายกฤษดา จิตปรีดา  เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายกฤษดา  จิตปรีดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิสภาเทศบาลเขต 1  ตำบลนาคูเขต 1 กระทู้ถามข้อที่ 4 คือความคืบหน้าและการแก้ไข้ปัญหา 

เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลนาคู อยากทราบว่า
แก้ไขไปถึงไหนแล้วและเอกสารขยายสัญญาที่แก้ไขขอให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
มีเอกสารขยายสัญญาไปกี่ครั้งแล้ว และหนังสือที่แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานมีไหม 
ขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ 

นายประสิทธิ์  เหลาแหลม  เรียนประธารสภา ตามที่กระทู้ถามคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ทำหนังสือ
ผู้อำนวยการกองช่าง  หมดสัญญาไปตั้งแต่สิงหาคม เราทำหนังสือแจ้งให้เขามาทำการก่อสร้าง  ที่จริง 

18//นายธีรศักดิ์ รังหอม.. 
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นายประสิทธิ์  เหลาแหลม  แล้วสัญญาจ้างหมดไปตั้งแต่เดือน 28 สิงหาคมแล้วนะครับ ถ้านับถึงปัจจุบัน 
ผู้อำนวยการกองช่าง  เกือบ 5 เดือนแล้วนะครับ เรามีหนังสือแจ้งเขา เร่งรัดให้เขาเข้ามาทำเราทำไป  

2 ฉบับ แล้วนะครับ  ไปฉบับแรกทำไปเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2564 ไม่มี
การตอบกลับมา  และฉบับที่ 2 เราได้แจ้งไปอีกนะครับเพ่ือวันที่ 8 ธ.ค. 2564 
คนรับหนังสือคนในบ้าน ทำหนังสือไป 2 ฉบับ ปรากฏว่าทางบริษัทไม่เคยเข้ามา
ติดต่อกับเราเลย  การต่อสัญญาอะไรเราก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่มาติดต่ออะไรเรา
เลย  ทีนี้ได้ปรึกษาท่านปลัดฯภายในอาทิตย์นี้ว่าจะทำบันทึกของคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ให้แจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานแล้วผู้รับจ้างเบิกเงินแล้วไม่เข้ามา
ทำงานต่อ ทำบันทึกเสนอผู้บริหาร ให้แจ้งเวียนเป็นผู้ละทิ้งงาน เพราะว่าเขาไม่
ติดต่อมาเลย 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงประเด็นนนี้นะครับกรณีเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด       
ปลัดเทศบาล   สาเหตุ 2. เป็นผู้รับจ้างช่วง  ทราบว่าจากช่าง บริษัทแม่จ่ายแล้ว 500,000  

ได้แต่เสา เขามาดูงานไม่คืบหน้าเขางดจ่าย  บริษัทสันนิฐานว่าเสร็จไปเรียบร้อย
แล้วมีค่าปรับมีปัญหาโทรไปไม่รับสายสันนิฐานว่าทิ้งงาน มีค่าปรับมีปัญหา            
มีปัญหาเยอะ พยายามติดต่อประสานไปเรื่อย ๆ โทรไปไม่รับสาย ช่วงแรก ๆ ว่า
จะมา ช่วงหลังเงียบ ๆ สันนิฐานไว้ว่าน่าจะหนี ดำเนินการตามระเบียบนะครับ
ถ้าแจ้งไปเป็นผู้ทิ้งงาน ยกเลิกสัญญาประกาศทิ้งงาน ข้อดีคือเรายังไม่ได้จ่ายนะ
ครับขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม 

นายสุกิจ ศรีนิล   ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
นายช่างโยธา   ดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ 
นายกฤษดา จิตปรีดา        ขอบคุณครับ ในนามของคณะกรรมการตรวจผมขออนุญาตขอเอกสารเพ่ิมเติม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ของกระทู้ถามข้อที่ 4 นะครับ ขอหนังสือส่งลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  

และ หนังสือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  ผมขอเอสารด้วยนะครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  มีประเด็นสงสัยอีกหรือป่าวครับ ข้อที่ ๔ 
ปลัดเทศบาล 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร  สิ่งที่เกิดข้ึนใครจะรับผิดชอบ ฝากผู้บริหารช่วย 
รองประธานสภาเทศบาล  
นายธีรศักดิ์ รังหอม  ๕.สอบถามการสร้างถนนลาดยางมะตอย ๒ เส้นที่สร้างใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนข้อที่ ๕ น่าจะเป็นกระทู้ของท่านกฤษดา 
ปลัดเทศบาล 
นายกฤษดา จิตปรีดา  ขอแยกเป็น 2 ข้อ  สายที่ 1 ถนนหน้าร้านอนุชา  เป็นงบมาจากไหน ประกาศ   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ชื่อผู้ชนะวันไหน วันเซ็นสัญญาวันที่เท่าไหร่ ในวันเซ็นสัญญาได้เอาเงินประกัน   
    สัญญาหรืออะไรไหม กำหนดวันเข้าทำงาน ผู้รับเหมาเข้าทำงาน มีหนังสือเรียก   
    ผู้ รับจ้ างมาทำสัญ ญาไหม วันที่ ส่ งมอบ พ้ืนที่  มี เอกสาร รับรองไว้ ไหม                   
    ขอบคุณครับ 
นางพรกมล พลขยัน  เส้นแรกนะคะ ถนนแอสฟัลท์ติกทางไปร้านอนุชาเนื้อย่าง เป็นงบเศรษฐกิจ        
นักบริหารงานการคลัง  ฐานรากงบประมาณก่อสร้าง 438,000.-บาท วันที่ทำสัญญา 13 ธ.ค. 2564  

หลักประกันสัญญาเป็นเงินสด สำหรับถนนวงศ์สวัสดิ์ วันทำสัญญาขอลงไปเอา
เอกสารมาดูก่อนะคะประ                              19//นายกฤษดา จิตปรีดา.. 
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นายกฤษดา จิตปรีดา   ถนนวงศ์สวัสดิ์เริ่มก่อสร้างวันที่เท่าไหร่ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
นายสุกิจ  ศรีนิล   เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
นายช่างโยธา 
 นายกฤษดา จิตปรีดา   ทั้ง ๒ เส้นอยู่ในเขตเทศบาลเรา มีชาวบ้านฝากมาครับ จึงได้สอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  ๖.รายรับรายจ่ายบริจาคของศูนย์รับบริจาคโควิด-๑๙ เทศบาลตำบลนาคู    
ประธานสภาเทศบาล  และเชิญท่านที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคเข้าให้คำชี้แจงการรับบริจาครายรับ -  
    รายจ่ายด้วย  กระทู้ถามนี้รวมไปกับกระทู้ที่ ๑ แล้ว    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องญัตติอื่นๆ  
 ๖.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นายธีรศักดิ์  รังหอม   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2565 ขอเชิญท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาล 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์   กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยระเบียบ                    
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
    พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเพ่ิมหรือโอนลดที่ลักษณะปริมาณ   
    ค่อนข้างจะเป็นอันว่า เป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลอนุมัติเพ่ือตั้งเป็น        
    รายการใหม่จำนวน ๑ รายการ ก็ขอให้รองปลัดเป็นผู้ชี้แจง 
นายวารินทร ์ท้าวสบาย   ขอบพระคุณท่านนายกครับ ที่ท่านได้มอบหมายให้กระผมได้ชี้แจง รายละเอียด
รองปลัดเทศบาล   เพ่ิมเติมนะครับ เกี่ยวกับโอนงบประมาณท่ีจะขออนุมัติรายการใหม่ตัวนี้จะเป็น 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพกพาอยู่ในแผนงานกิจการประปานะครับ โดยขอโอน
งบจากงบประมาณงบดำเนินการค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษา 
ตั้งไว้ 25,000 ณ ขณะนี้คงเหลืออยู่ 25,000บาท จะขอโอนงบก้อนนี้นะครับ 
6,000 บาท ตั้งจ่ายในแผนงาน    งานกิจการประปางบประมาณ ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน เครื่องพิมพ์แบบพกพาแจ้งแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยมี
ลักษณะเป็นเครื่องพิมพ์แบบพกพาที่สามารถพิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูลแบบไร้
สาย เป็นเครื่องพิมพ์ความร้อน  ใช้กระดาษ 57*30มิลิเมตรหรือถ้าคิดเป็นนิ้วก็ 
1.17*1.18นิ้วนะครับ สาเหตุที่จัดหาครุภัณฑ์ตัวนี้ก็สืบเนื่องจากท่านผู้บริหาร 

   ก็มีนโยบายให้ปรับปรุงขบวนการในการเก็บบิลค่าประปาจดเลขมาตรอะไรต่างๆ
   ก็เพ่ือประโยชน์ขอประชาชนนะครับ ให้ได้รับความสะดวกมีข้อมูลตรวจสอบ            

ค่าน้ำที่ชัดเจนแม่นยำขึ้นตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บค่าน้ำประปาของ
เทศบาลตำบลนาคูนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีเดิมจะใช้วิธีเดินทางไป
จดเจ้าหน้าที่บางคนก็ไปจดบ้างไม่จดบ้างก็มีปัญหาความแม่นยำหรือปริมาณการ
ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำคลาดเคลื่อนผิดพลาดไปก็ยากต่อการตรวจสอบนะครับถ้ามี 

20// นายวารินทร์ ท้าวสบาย...   
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นายวารินทร์ ท้าวสบาย   ระบบใหม่เข้ามาก็จะทำให้เจ้าหน้าต้องไปดูให้ได้นะครับว่าการใช้น้ำแต่ละเดือน
รองปลัดเทศบาล   เพ่ิมข้ึนเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งจะเป็นการไปตรวจสอบด้วยว่าน้ำประปาของ 

ผู้ใช้น้ำถ้าหน่วยสูงเกินไปก็สันนิษฐานไว้เลยว่าเขาเปิดน้ำทิ้งหรือท่อประปาแตก
ซึ่งความรับผิดชอบที่รั่วไหลแบบนี้ผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ในการ
สูญเสียน้ำ ซึ่งเทศบาลไปตรวจดูเชคมิเตอร์ได้นะครับ จะได้แจ้งเพ่ือแก้ไข ซึ่ง
ขั้นตอนที่จะใช้ของระบบนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เขาจะไปจดมาตรวัดน้ำตรวจมิเตอร์
และก็กรอกเลขมิเตอร์ลงในแอปพลิเคชัน ระยะเวลาที่กำหนดให้ทำงานก็จะเป็น
ต้นเดือนประมาณวันที่ 5 ถึงวันที่ 15 ของเดือน เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องพิมพ์
พกพากับโทรศัพท์มือถือ กรอกเลขมิเตอร์ใบแจ้งหนี้ก็จะพิมพ์จากเครื่องที่ขอ
โอนครั้งนี้          ตอนนี้โปรแกรมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เครื่องแถม
มาอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้และแต่ยังไม่เพียงพอก็จะเพ่ิมอีก 2 ตัว 
ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่เวลาเขาแจ้งให้ผู้ใช้นำไปแล้วถ้าผู้ใช้น้ำจะจ่ายเงินก็จ่าย
ได้เลยตามยอดในใบแจ้งหนี้ ซึ่งใบแจ้งหนี้จะมีรายละเอียดอ่านง่ายกว่าเดิมมากๆ
ครับก็ตอนนี้ก็ชัดเจนดูแล้วก็ไม่สับสนนะครับ เมื่อจ่ายเงินตามยอดแจ้งหนี้แล้ว
นะครับ เจ้าหน้าก็จะเคลียตรงนั้นเลยนะครับขึ้นหลักฐานการรับเงินเลยที่กรอก
จากมิเตอร์ในตัวที่ผมจะขออนุมัติจากสภาเพ่ือจัดซื้อนี้และครับ ก็สามารถตรวจ
ได้เลยครับว่าเจ้าหน้า     คนนี้รับเงินไปเท่าไหร่ ผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำรอบนี้กี่หน่วยรวม
เป็นเงินที่จะต้องจ่ายกี่บาทเท่านี้นะครับ ก็รายละเอียดจะชัดเจนซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการนี้นะครับข้อมูลทุกอย่างจะเข้าไปในระบบซึ่งผมสามารถตรวจสอบ
ได้ครับ จะเห็นได้เลยว่าคนนี้ได้เท่าไหร่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลาเลย ก่อน 14
นาฬิกาก็จะเป็นยอดก็มาส่งที่คลังทุกรอบวันนะครับ ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เลยแล้วกันว่าผู้ใช้น้ำประสงค์จะตรวจสอบยอดการใช้น้ำที่ผ่านมาก็แจ้ง
เจ้าหน้าที่ จะกรอกเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้น้ำเข้าไปในระบบ ก็สามารถเข้าไปตรวจดู
ได้เลยครับว่าท่านมีการใช้น้ำกี่หน่วยในอนาคตจะสมารถจ่ายบิลทาง
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง หรือโมบายแบงค์กิ้ง หรือจะจ่ายแบบเดิมก็ได้ 
  

นายกฤษดา จิตปรีดา    ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคือผมถามท่านประเด็นแรกก่อนท่านซื้อมา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  หรือยังครับ  
นายวารินทร์ ท้าวสบาย    ตอนนี้มีเฉพาะตัวโปรแกรมมูลค่า 20,000 บาทตัวนี้ไม่ได้ขอในสภาครับ  
รองปลัดเทศบาล   วัสดุคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลย                  

นะครับส่วนเครื่องปริ้นเตอร์ตัวหนึ่งเขาแถมมาพร้อมกับโปรแกรม    
นายกฤษดา จิตปรีดา    คือมีใช้ไปแล้ว 1 ตัว  นะครับแล้วก็จะขอซื้อเพ่ิมตัวที่แรกที่ซื้อมาใช้หรือยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  
นายวารินทร์ ท้าวสบาย    ทดลองใช้แล้วครับเดินแจกไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับ  
รองปลัดเทศบาล  
นายกฤษดา จิตปรีดา     โอเคครับขอบคุณครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
นายธีระศักดิ์ รังหอม  มีอะไรอีกไหมครับขอมติเลยนะครับท่านสมาชิกเห็นควรให้โอนหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล  

- พัก 10 นาที   -                                21//นายเชวง รังหอม… 
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นายเชวง รังหอม   เอาที่ผมฟังอธิบายให้ละเอียดแล้ว  ผมว่าผมคิดคนเดียวนะครับแนวความคิด                
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  คนอ่ืนมาพูดผมว่าน่าจะทดลองเครื่องที่เขาแถมมาก่อนสักเดือนสองเดือนว่ามัน    
    จะได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลเราก็เสียตามเก่าอันนี้ เป็นความคิดของผมครับ                
    ก็แล้ วแต่ทางสภาสำหรับผมอยากจะให้ทดลองที่ เขาแถมมาก่อนครับ                   
    ขอบคุณครับ 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะมีมติในที่ประชุมนะครับผมนำเรียนเพ่ิมเติมว่าในส่วน
ปลัดเทศบาล   ของที่ทางรองวารินทร์รับผิดชอบกองการประปากรณีที่คุยกันอยู่ว่าเบื้องต้นว่า       
    ที่ผ่านมากองประปาของเราที่จัดเก็บนะครับผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ   
    ถ้าจดมิเตอร์ไม่ถูกต้องผมก็เลยคิดว่ามีแนวคิดที่จะให้มันถูกต้องไหมเพ่ือให้พ่ีน้อง   
    ประชาชนได้รับความสะดวกเป็นธรรมต่อทุกคนที่ใช้น้ำประปาผมก็เลยให้ทาง        
    ท่านรองวารินไปดู โปรแกรมนะครับที่ ผมเห็นก็มี โปรแกรมการประปา                    
    ส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็ไฟฟ้าที่เขาใช้แล้วก็มันจะออกอัตโนมัติรองวารินทร์ก็   
    เลยไปสืบค้นข้อมูลหาบริษัทอะไรต่างๆนะครับก็เลยได้ดำเนินการในส่วนนี้ส่วน   
    หนึ่งนะครับที่นี้ในส่วนที่ดำเนินการก็คืออย่างนี้ครับว่าผมก็เลยเอาในส่วนที่          
    ทดลองเป็นประโยชน์มาดูก่อนนะครับท่านก็ไปติดต่อบริษัทนะครับก็เลยดู              
    งบประมาณเอาในส่วนที่ไม่เป็นค่าครุภัณฑ์ก็เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารก็โอเค       
    ครับอนุมัติไปแล้วในส่วนของการดำเนินการในส่วนของค่าครุภัณฑ์ท่ีขอโอนก็คือ    
    6,000 บาทที่ขออนุมัติสภานะครับก็ขออนุญาตว่าอยากให้ทางสภาได้อนุมัติ     
    งานเราจะได้เดินไปในส่วนนี้ครับงบประมาณแค่ 6,000 งานเราก็จะได้เดินไป    
    ได้เทศบาลก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอความกรุณาทาง       
   สภาได้พิจารณาอนุญาตเพ่ิมเติมครับ  
นายกฤษดา จิตปรีดา   ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคือเรื่องเงิน 6000 ไม่ใช่ประเด็นนะครับ
สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ใช่ว่าน้อยใหญ่วันนี้เราตั้งกระทู้ถามวันนี้คือกระทู้ถามจากสมาชิกสภาเทศบาล   
    มันเป็นแค่กระทู้ถามครับไม่สมควรที่จะเอาเรื่องที่จะเอาเงินเอาทองมาเกี่ยวข้อง    
    ในความคิดของผมมีความรู้สึกของผมนะครับเรายังมีประชุมกันในวาระครั้งที่มัน   
    เป็น 3 วันนะเอาเข้าตอนไหนก็ได้อย่างที่ท่าน ส.ท.เชวง พูดว่าใช้อันเก่าไปก่อน    
    ดีไหมทดลองไปก่อนอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่งขออนุญาตที่เอ่ยนาม    
    ท่านนะครับในความคิดของผมว่าเราเอาไว้คราวหน้าดีไหมเป็นความคิดส่วนตัว   
    นะครับขออนุญาตครับขอบคุณครับ                  
นายธีรศักดิ์ รังหอม  เอามติเลยนะครับ 6,000 บาทท่านสมาชิกเห็นสมควรว่าท่านสมาชิกเห็นด้วย  
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือด้วยครับไม่เห็นด้วยโปรดยกมือด้วยครับงดออกเสียงโปรดยกมือด้วย
    ครับ 
มติที่ประชุม   เห็นด้วย  ไม่มี     ไม่เห็นด้วย    9 เสียง  งดออกสียง  2 เสียง 
 
นายธีรศักดิ์ รังหอม                 ต่อไปเป็นการตอบกระทู้ถามข้อ 5 ขอเชิญคุณกฤษดา  จิตปรีดา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา จิตปรีดา  ขออนุญาตท่านประธานสภานะครับ ขอเป็นเส้นอนุชาก่อนนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  งบ 438,000.-บาท วันประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา 

วันที่เท่าไหร่ 
22//นางพรกมล พลขยัน... 
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นางพรกมล พลขยัน  วันประกาศผู้ชนะ วันที่ 29 กันยายน 2564 
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  เอกสารผมก็ได้มาแล้วนะครับชื่อผู้รับจ้างก็ได้มารับทราบแล้วนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ต่อไปวันที่เซ็นสัญญาวันที่ 13 ธันวาคม 2564เงินค้ำประกันสัญญา 

เป็นรูปแบบใด 
นางพรกมล พลขยัน  วันที่ 13 ธันวาคม 2564 
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  โดยรับเงินค้ำประกันสัญญาเป็นเงินสดท่านไดน้ำไปไว้ทีธ่นาคารหรือ 
 สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 เก็บเป็นรูปแบบเงนิสดครับ 
นางพรกมล พลขยัน  เป็นเงินสด ปกตเิราจะเข้าฝากธนาคารทุกวันนะคะ 
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  แสดงว่าเงินอยู่ที่ธนาคารนะครับมีเอกสารในการนำส่งเงินนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  
นางพรกมล พลขยัน  มีค่ะเพราะว่ารับตามระบบ ลาแอส 
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  มีหนังสือเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาไหมครับ  หนังสือครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  วันที่เซ็นสัญญาวันที่เท่าไหร 
นางพรกมล พลขยัน  มีหนังสือเรียกให้มาทำสัญญา วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  วันที่ผู้รับจ้างเข้ามาทำงานอยู่ตามเอกสารนะครับรับทราบแล้ว  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  วันทีส่่งมอบพื้นท่ีเข้าทำงานมีหนังสือไหมครับ 
นางพรกมล พลขยัน  วันส่งมอบพ้ืนทีเ่ข้าทำงานหนังสือจากกองช่าง 
นักบริหารงานคลัง  วันที่ 13 ธันวาคม 2564  
นายกฤษดา จิตปรีดา         กรณีนีแ้ละขอถามหัวหน้าช่างนะครับวันผู้รับจ้างเข้ามาทำงานวันที่เท่าไหร่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ถามช่างผู้คุมงานครับ 
นางพรกมล พลขยัน   เส้นอนุชา 
นักบริหารงานคลัง 
นายสุกิจ  ศรีนิล   เข้ามาทำเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2564 
นายช่างโยธา 
นายกฤษดา จิตปรีดา  กรณีนีข้อเอกสารฝากท่านประธานสภาไปยังคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  1.ขอเอกสารวันทีป่ระกาศ 2.หนังสือส่งเรียกผู้รับจ้างให้มาทำสัญญา  

3.วันส่งมอบพื้นท่ีทำงานซึ่งผมได้สอบถามท่านแล้วบอกว่ามีเอกสารนะครับ 
4.ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา งานนี้จะมี  4 หนังสือ 

    นะครับที่ผมขอในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบนะครับ  ต่อไปเป็นถนน 
    เส้นวงศ์สวัสดิ์  ขอถามแบบเดียวกันเป็นงบอะไร คือเป็นงบอะไรครับ  

มาจากไหน 
นางพรกมล พลขยัน  เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 
นักบริหารงานคลัง 
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นายกฤษดา จิตปรีดา  งบตามเอกสารนะครับวันเซ็นสัญญาเป็นวันที่เท่าไหรครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  
นางพรกมล พลขยัน  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
นักบริหารงานคลัง 
 นายกฤษดา จิตปรีดา  เงินค้ำประกันสัญญาเขามาในรูปแบบไหนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
นางพรกมล พลขยัน   เป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทยเลขที ่   
นักบริหารงานคลัง 00019/200416/0044/64 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และได้ 

ตรวจสอบไปยังธนาคารเรียบร้อยค่ะ 
นายกฤษดา จิตปรีดา  ครับอันนี้ผมจะขอด้วยนะครับ และหนังสือส่งเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  วันที่เทาไหร่ครับ 
นางพรกมล พลขยัน  เรียกผู้รับจ้างวันที่  
นักบริหารงานคลัง 
นายกฤษดา จิตปรีดา  หนังสือส่งเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา วันที่เท่าไหร่ครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  เอกสารมีอยู่นะครับขอเอกสาร 
นางพรกมล พลขยัน  มีค่ะตอบรับเรียบร้อยค่ะเอกสารเดี๋ยวจะจัดเอกสารให้นะคะ 
นักบริหารงานคลัง  กรณีนีต้้องเป็นอุทธรณ์ 7 วันนะคะ จึงจะเรยีกมาทำสัญญาได ้

เพราะเป็นวิธีคัดเลือก 
นายธีรศักดิ์ รังหอม  มีอีกไหมครับ เอาเป็นหนังสือดีกว่านะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษดา จิตปรีดา  หนังสือเรียกให้ผู้รับจ้างมาทำงานและส่งมอบพื้นท่ีมีนะครับตามเอกสาร 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  และขอถามหัวหน้าช่างนะครับวันผู้รับจ้างเข้ามาทำงานวันที่เท่าไหร่ครับ 
นายสุกิจ  ศรีนิล   เข้ามาทำเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
นายช่างโยธา 
นายกฤษดา จิตปรีดา  16 ธันวาคม คือกรณีนี้ 16 ธันวาคม 2564 เซ็นสัญญา 22 ธันวาคม  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  2564 เข้าทำงานวันที่ 16 เดือน ธันวาคม 2564  ซึ่งเป็นเอกสาร 

ย้อนแย้งกับการทำงานและวันทำสัญญานะครับผมขอฝากไว้เท่านี้ 
นะครับขอบคุณครับท่านประธานสภา 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายธีรศักดิ์  รังหอม  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใรเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ เชิญคุณแจ่มจันทร์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางแจ่มจันท์ ละอองศรี   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ขอเรียนถามสิ่งที่ยังไม่เด่นชัด สืบเนื่อง                
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  จากปีที่แล้ว เราได้ประมูลตลาด การเก็บตลาดวันเสาร์และวันอังคาร  

ในการจัดเก็บค่าวางตลาด ปรากฏว่าประมูลไปแล้วเป็นคนใหม่ เมื่อก่อน 
   ทางวัดเป็นคนเก็บเพ่ือเป็นค่าบริการค่าน้ำค่าไฟกับทางวัด แต่คนใหม่ได้ 

    ไปเก็บค่าธรรมเนียมตลาด พระอาจารย์แจ้งว่าเมื่อก่อนทางวัดเป็นคนเก็บ  
แต่คนใหม่ เข้าใจหรือไม่ อยากสอบถามว่าได้แจ้งให้ผู้ประมูลคนใหม่ทราบ
หรือไม่คะ เพราะทางวัดเขาจะเก็บซ้ำอีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนเขาเก็บ ๑๐ บาท  
๒๐ บาท ตอนนี้ ๓๐ บาทแล้ว                   24//ประดษิฐ์ ศรีประไหม... 
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ประดิษฐ์ ศรีประไหม   สำหรับการเก็บค่าตลาด แต่ก่อนวัดเก็บไม่ใช่เหรอ ผมเข้าใจว่าวัดเก็บตลอด 
ปลัดเทศบาล   ช่วงแรกเทศบาลเป็นคนเก็บ แต่ช่วงหลังวัดเป็นคนเก็บ เขาก็เก็บได้เพราะวัดเป็น               
      นิติบุคคล 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศร ี พระอาจารย์ก็บอกว่าเก็บได้ แต่อย่าเก็บแพงนะ อย่าเก็บเกิน ๒๐ บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ปกติเราก็ไม่เคยเก็บก็ให้เป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัด ซึ่งก็คงจะไม่เก็บเหมือนเดิม  
ปลัดเทศบาล 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย    เกี่ยวกับเรื่องเก็บค่าตลาดกับผู้ที่ขายในวัด อยากสอบถามว่าวัดได้เก็บค่าตลาด
รองปลัดเทศบาล   ไหม ถ้าจะเก็บ วัดได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดไหม ทางวัดได้ขออนุญาต 

จัดตั้งตลาดไหม 
นายกฤษดา  จิตปรีดา    เราถามแค่ว่าเขาเข้าไปเก็บที่วัดได้ไหม ไม่ต้องถามว่าวัดเกบ็ได้ไหม 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 
นายเชวง  รังหอม   ตลาดนัดนาคู ไม่ได้เกิดจากวัด ความจริงเกิดจากสุขาภิบาล แต่ก่อนบริเวณ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  ตลาดอาคารตลาดสดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ เราก็ขายบริเวณนอกได้ แต่ตลาดมันโต   
    ขึ้นมาไม่มีที่ขาย ก็เลยให้ไปขายที่วัด ให้เป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัด ผู้รับจ้างเลย   
    ไม่ได้เก็บมา ๑๕ ปี 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  เรื่องนี้ขอให้ปลัด และผอ.กองสาธารณสุขคุยกับผู้รับจ้างอีกครั้งหนึ่ง ว่าสรุปแล้ว   
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู เป็นยังไง 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศร ี ขอสอบถามว่าตั้งแต่ท่านผอ.วิชัย ได้เสียชีวิตไป ข้องใจเกี่ยวกับการแต่งตั้ง                 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ผอ.คลัง ว่าได้แต่งตั้ง ผอ.คนใหม่หรือยัง ถ้าได้แต่งตั้งแล้ว ท่านมีหลักเกณฑ์                 
    ในการแต่งตั้งอย่างไรบ้าง                         
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  กรณีของ ผอ.วิชัย ถ้าตำแหน่งว่างต้องรายงานกรม กรณีตำแหน่งว่าง มี ๒ กรณี    
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา คือ ถ้าว่างเขาปลดล๊อคการรับโอน คือ รับโอนระหว่างเทศบาลกับ อบต.ได้         
    คือ เทศบาลโอนไป อบต. ได้ หรือ อบต.โอนไป เทศบาลได้ ภายใน ๖๐ วัน        
    และอีกกรณีหนึ่งคือการจัดสอบ กรณีของท่านวิชัย เป็นกรณีพิเศษ เพราะเพ่ิง  
      เสียชีวิต เมื่อได้รายงานไปจังหวัดว่าตำแหน่งว่าง กรมเขาก็จะจัดสอบตำแหน่ง      
    ที่ว่างให้ ซึ่งเทศบาลรายงานไปว่าขอใช้บัญชีกรม ไม่ขอรับโอน ซึ่งเป็นอำนาจ    
    ของผู้บริหาร เวลาเขาเรียกบัญชีกรมก็จะเรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามตำแหน่ง      
    ที่ว่างซึ่งต้องรอดูว่าที่เราขอบัญชีกรมว่าจะทันไหม เขาจะเรียกตามตำแหน่งที่เรา        
    รายงานไปไหม ถ้ายังไม่มีก็จะคงจะมีคนรักษาการในตำแหน่งต่อไป 
นายวิภพ  วรรณทอง   เกี่ยวกับถนนแอสฟัลลาดยาง อยากให้ได้ทุกสาย ฝากเรื่องถนน ถ้าเป็นไปได้             
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  แอสฟัลอยากให้ลงทุกเส้น ปีนี้อาจจะลงสักเส้น ๒ เส้น ก็แล้วแต่คณะผู้บริหาร     
    และอีกเรื่องไฟฟ้า ชาวบ้านก็อยากจะได้ไฟฟ้า เพราะชาวบ้านออกไปอยู่ทุงนา   
    กันเยอะ                                                 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  เรื่องถนนแอสฟัลลาดยาง ช่วงเดือนที่ผ่านมางบประมาณเงินอุดหนุนได้ขอไป 
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู ๔-๕ เส้น ไม่รู้ว่ากรมจะอนุมัติทุกเส้นหรือไม่ จะทยอยทำไปทุกๆเส้น ถ้าเสียหาย   
    มากก็จะพยายามทำ ก็ไม่รู้ว่างบประมาณที่เราขอไปจะได้หรือไม่ ส่วนไฟฟ้า                
    เพ่ือการเกษตร มีอยู่ ๒ เส้น เส้นทางไปบ้านหินลาด การไฟฟ้าประมาณการแล้ว  

25//นางทักษิณ  แจ่มพงศ์… 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ ์  และอีกเส้นทางไปบ่อขยะ ไฟฟ้ากำลังประมาณการ และมีอีก ๔ -๕ เส้น               
นายกเทศมนตรีตำบลนาค ู จะเห็นว่าทางไฟฟ้าไปขอเอกสาร อาจจะเป็นในเขตหรือนอกเขต ตอนนี้                       
    การไฟฟ้าได้รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาล อุดหนุนครอบครัวละ ๘๐,๐๐๐        
    บาท ไฟฟ้าขอเอกสารเยอะมาก ก็จะมีสมุดเกษตรกร สำเนาทะเบียนบ้าน         
    โฉนดที่ดิน กรณีคนที่มีโฉนดเจ้าของเสียชีวิตแล้ว ต้องมีหนังสือมอบให้ลูกหลาน 
    ถ้าผู้ที่มีโฉนด ไม่ได้เป็นเกษตรกรก็ไม่ได้ 
นายกฤษดา  จิตปรีดา   ขอแจ้งว่าสมาชิกทุกคนที่เข้ามามีจิตอาสาเพ่ือที่จะช่วยชาวบ้าน ถ้าทำดีก็จะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ปรบมือยินดี ถ้าทำไม่ดีก็ต้องตรวจสอบ ขออีกประเด็นสุดท้าย ถนนคอนกรีต          
    ข้างบ้านช่างเสก อยากทราบรายละเอียดของโครงการนี้ ไปดูแล้วมันไม่ค่อยดี     
    ฝากผู้บริหารไปดูด้วย 
นายธีระศักดิ์  รังหอม   ขอนัดประชุมอีกวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา 12.40 น. 
 

(ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ศรีประไหม      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคู 
 

              ตรวจแล้วถูกต้อง                ตรวจแลว้ถูกต้อง 
  

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

 

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

สภาเทศบาลตำบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 31 
ประจำปี 2565  วันที่ 11  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัย             สมัยที่     ครั้งที่    
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่        เดือน                 พ.ศ. 2565 

                                           ทราบ 
 

                                              (ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
                                               (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 


