
 
 
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาคู 
เร่ือง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565 

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

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่  24   มกราคม  2565 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลนาคู และที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  มี
มติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 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  3 ประจำปี  พ.ศ. 2565  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  สามารถดูข้อมูลข่าวสารรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลนาคูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลนาคูหรือบอร์ดประชาสัม พันธ์ใน
ชุมชนและ     เว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาคู www.nakhulocal.go.th หัวข้อการประชุมสภาท้องถิ่น 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่   17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 

วันที่  24  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 

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

10. นายชัยสิทธิ์  ทิทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
11. นางศิริลักษณ์  ราชวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 

 ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายเชวง  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสินทุ  สุลำนาจ อาสาสมัครสาธารณสุข 
2. นางไพรวรรณ  มูลสาระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
3. นางแดงเพ็ชร  รังรถ อาสาสมัครสาธารณสุข 
4. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
5. นายสมพจน์  ตรัสศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
6. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
7. นายประภาส  พลนาคู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
8. นางฮู้  พรมสา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
9. นางสาววันทวิภา  เขจรใหญ่ อาสาสมัครสาธารณสุข 

10. นางขจรกลิ่น  พลนาคู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
12. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
14. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อำนวยการกองช่าง 
16. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
17. นายไพบูลย์  เปาวะนา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
18. นางจิตรลดา  ไชยขันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
19. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
20. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจำนวน 11 คน  ไม่มาประชุม 1 คนมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน 
ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม  2565  เพ่ือที่ประชุมรับรอง  

นายกฤษดา  จิตปรีดา  ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ หน้า 18 – 19 ในข้อความที่ขาดหาย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ช่วงที่รักษาการ ผอ.กองคลัง ตอบคำถามเกี่ยวกับถนนลาดยาง 2 เส้น 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รับทราบจะเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหาย 
เลขานุการสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      

ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม  2565 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เสนอรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม  2565  เพ่ือที่ประชุมรับรอง  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1      

ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม  2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นายธีรศักดิ์  รังหอม  กระทู้ถาม  รายรับ รายจ่ายเงินบริจาคศูนย์พักคอยโควิด 19 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลนาคู เชิญท่านที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตั้งกระทู้ถาม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ความเป็นมาของการเปิดสมัยประชุมวิสามัญตั้งแต่วันที่ 11 
รองประธานสภาเทศบาล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมกับพ่ีน้องประชาชนที่เข้าร่วมท่าน

สมาชิกและเจ้าหน้าที่ เพ่ือเข้าใจตรงกันว่าบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือ
สภาสมาชิกสภา คือติดตามสอบถาม นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องใน
เขตเทศบาล เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงทีและทันเหตุการณ์ การยื่นขอ
เปิดวิสามัญประจำปีนี้ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ ที่ตัวแทนชาวเทศบาลตำบลนาคูจะ
ได้สอบถาม การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
สมาชิกสภาเทศบาลยื่นกระทู้ถามไปยังฝ่ายบริหาร มีในระเบียบวาระการประชุม 
คือรายรับรายจ่ายในการรับบริจาคสิ่งของและเงิน  เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ 
ในศูนย์พักคอย covid-19 มีรายรับเท่าไหร่ มีใครบ้างบริจาคและมีรายจ่าย
อะไรบ้าง เพ่ือเป็นบรรทัดฐานและความเข้าใจตรงกันว่าเงินที่น้องที่มีเจตนา
ร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ เป็นไปตามความต้องการของพ่ีน้องหรือเปล่า ไม่ได้
ต้องการที่จะตรวจสอบลึกว่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรเป็นไปถูกต้องหรือไม่   
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แต่เมื่อตั้งแต่ศูนย์พักคอยมาเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
จนมีคำถามข้ึนมาว่าเมื่อไหร่จะสรุปค่าใช้จ่ายสักที พ่ีน้องสอบถามมา สมาชิกสภา
เทศบาลจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะเปิดวิสามัญเพื่อสอบถามเรื่องนี้ตาม
ระเบียบ แล้วในรอบ 4 ปีหรือในรอบ 1 ปีจะมีการประชุมอยู่ 4 ครั้งการประชุม 
4 ครั้ง ไม่เพียงพอสำหรับการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร จึงยื่นขอ
เปิดประชุมวิสามัญเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ในรอบ 3 เดือน
ประชุมครั้งหนึ่ง ไม่เพียงพอความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกิดข้ึนทุกวัน ไม่ว่าจะเรื่อง
น้ำประปา ความเป็นอยู่ ถนนหนทาง จึงอยากให้พ่ีน้องที่เป็นตัวแทนชาวนาคู 
เข้าใจร่วมกันว่านี่คือหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและส่วนหนึ่งที่ช่วยงานศพ 
งานแต่ง ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่เป็นประเพณีในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ในวันที่ 11 ประชุมรอบแรกได้สอบถามค่าใช้จ่าย ผู้ชี้แจงยังชี้แจงไม่ครบจึงยก
มาในครั้งที่ 2 ก็ยังไม่มีข้อสรุปจบและวันนี้ท่านประธานได้อนุญาตให้เปิดประชุม
อีก 1 วันเพื่อหาข้อสรุปเรื่องโควิด 19 เอกสารที่ได้มาขอให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็น
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ covid-19 ปี 63 ซึ่งไม่เกี่ยวและสอดคล้องกับคำถามท่ีถามใน
ประเด็นแรกเลย เป็นเรื่องท่ีค่าใช้จ่ายของ สปสช.เป็นไปตามระเบียบราชการ
ชัดเจน ในคำถามที่ค้างคาทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงต่อสภาอย่างไร ขอให้พ่ีน้องที่
เข้าร่วมรับฟัง ได้เห็นว่าตัวแทนของท่านทำงานอย่างไร มีหลักการจะถ่ายทอด
เสียงตามสายด้วย ยินดีที่พ่ีน้องมาร่วมรับฟังในครั้งนี้ที่ให้ความสำคัญกับสภา 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา   สืบเนื่องมาจากการประชุมใน 2 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งยังสรปุไม่ได้เนื่องจากว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เอกสารที่ส่งมาให้มีข้อที่ทางสมาชิกสภาทักท้วงสอบถาม เพราะมีจำนวนที่

เกินไปจากความเป็นจริง วันที่ 8 ใช้ไป 3,500 บาท วันที่ 9 อีก 1,000 บาท
ซึ่งคนอยู่ไม่น่าจะเยอะ จึงสอบถามไป เหตุที่สอบถามเพราะบัญชีนี้เราจะเอา
ให้กับประชาชนที่เขาบริจาคได้ดูให้เขาได้เห็นว่าเทศบาลเรารับบริจาคมาถูกต้อง
มีความเหมาะสมกับเงินท่ีเขาบริจาคมา และได้สอบถามผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขว่าค่าใช้จ่ายที่เบิก เพ่ือใช้กับ covid ในส่วนของเทศบาลมีอะไรบ้าง
ท่านก็ได้ทำมาให้แล้ว ซ่ึงยังติดใจอยู่ว่ามีค่าอุปกรณ์ท่ีซ้ำกันกับเงินบริจาค กับ
วันที่เราเบิกจากรัฐซึ่งซ้ำกันในค่าอุปกรณ์ ค่าทำความสะอาด ขอให้ท่านตอบอีก
ด้วย กรณีชื่อท่ีซ้ำกันของผู้ป่วยเรียนท่านประธานว่าทางฝ่ายบริหารบอกว่า
รายชื่อนี้มาจากทาง รพ. สต. ชื่อที่ซ้ำกันได้สอบถามเจ้าตัวแล้ว เขาเข้า 1 ครั้ง
รายชื่อคนป่วยที่ซ้ำกัน ได้ใช้เบิกจ่ายจากเงินรัฐในกรณีนี้หรือไม่  และการตั้ง
คณะกรรมการรับบริจาคซึ่งการประชุม 2 ครั้ง ทางฝ่ายบริหารแจ้งว่ามีการตั้ง
กรรมการชัดเจนและมีการประชุมเรื่องการบริจาค ขอสอบถามว่าหนังสือแต่งตั้ง
มีหรือไม่ ขอให้ท่านแจ้งด้วย 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์ ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถตอบคำถามได้ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขอสรุปศูนย์จัดตั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิ้นสุดเดือนตุลาคม 
เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรวมเงินรับริจาค 43,300 และรายจ่ายทั้งสิ้น 42,940 คงเหลือในเอกสาร

ฉบับเดิน 360 บาท  รายละเอียดผู้พักในศูนย์โควิดจากการประสาน รพ. สต.  
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มีผู้เข้าถึงเดือนตุลาคม ในรายการเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่ ขอยอมรับว่าการทำ
เอกสารผิดพลาด รายจ่ายเดือนพฤศจิกายนเป็นการจ่ายค่าเหล็กมาทำกระทง
และค่าร่วมทำบุญกับวัดนาคูใต้งานผ้าป่าพระสงฆ์ ผู้ทำบัญชีจำหน่ายเป็นเงินโค
วิด ทำให้บัญชีผิดพลาด สรุปแล้วยอดเงินโควิดคงเหลือ 2,400 บาท ในรายการ 
ci กับ lq เดือนสิงหาคมจ่ายค่าอาหารอยู่ 345 คาบ และ lq เดือนสิงหาคม 
408 คาบรวมแล้วเดือนสิงหาคม 753 คาบส่วนเดือนกันยายน ci 27 คาบ lq 
153 เป็น 180 คาบ lq เริ่มเดือนกรกฎาคม 135 คาบ ci เริ่มสิงหาคม  สรุป
ยอดเงินที่เป็นค่าอาหารเดือนกรกฎาคม 8400 บาท เดือนสิงหาคม 22120 
บาท ซึ่งสอดคล้องกับผู้ที่อยู่ lq เยอะเช่นกัน เดือนกันยายนจ่ายไป 780 บาท 
เดือนตุลาคม 2800 บาท โดยได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องแล้วผู้ที่คอยบริการในศูนย์ 
จะมีท่านสมาชิกสภาที่อยู่ประจำคือท่านศิริลักษณ์ ท่านหอมพรจากนั้นก็จะมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.หลายท่าน ที่คอยดูแลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน โดย
ขอยอมรับว่าบัญชีที่ทำนั้นผิดโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด สำหรับชื่อที่
สำคัญผู้ที่เข้าคือเข้าครั้งเดียวแต่มีชื่อ 2 ครั้ง เป็นความผิดพลาดที่ต้องยอมรับผิด
ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด ในส่วนของค่าใช้จ่ายวันที่ 8 สิงหาคมได้สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องแล้วเราต้องยอมรับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีพ่ีน้องประชาชนบริจาค 
สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพ่ือ
คานอำนาจกัน ตารางถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดี ในส่วนของผู้ที่
อยู่ดูแล ศูนย์ ci  lq พ่ีน้องประชาชนก็เข้าใจความรู้สึกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ี
ท่านไปซื้อท่านต้องได้ควักกระเป๋า บางครั้งแก๊สหมดก็ต้องได้ไปซื้อแก๊สเติมน้ำมัน
ส่งอาหารเพ่ือเยี่ยมคนกักตัวที่ทุ่งนาต้องใช้น้ำมันตัวเองเสียสละขนาดนั้นการไป
ซื้อเครื่องครัวค่ากับข้าว ไหนค่ากับข้าวบางครั้งเราสั่งซื้อมาคนที่สบายก็ไปกิน
ด้วยกันก็มีการทำเผื่อ ที่ 3,500 นี้ซื้อแก๊สน้ำปลาเครื่องปรุงหลายอย่างประกอบ
กับเดือนสิงหาคมมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร 2 หมื่นกว่าบาทอย่างที่นำเรียน
เบื้องต้น ได้สอบถามผู้ที่ดำเนินการในศูนย์ต้องให้ความเห็นใจท่าน ที่ฝ่ายบริหาร
สรุปมานั้นต้องยอมรับว่าผิดจริงๆ ในครั้งแรก อีกประเด็นที่ดูตามเอกสารลำดับที่ 
7 กับลำดับที่ 8 แผ่นที่ 2 เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับ อพปร. 

นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ สำหรับค่าอุปกรณ์ ในส่วนของงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เงิน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ งบประมาณท่ีในการจัดซื้อรายละเอียดจะตามบัญชีที่เสนอที่ประชุม ในส่วนเงิน

บริจาคค่าอุปกรณ์กับค่าอาหาร  อุปกรณ์จะเป็นสแลน พอดีว่าสถานที่ที่เราอยู่
เวร ช่วงฝนตกและมีแดดก็เลยใช้เงินบริจาคไปซื้อ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์ เพ่ิมเติมวันที่ 24 กรกฎาคมเป็นผ้าสแลนที่เราใช้ในบริเวณที่กักตัวโดยช่วงนั้น 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เป็นหน้าฝน  ฝนสาด  จึงจัดซื้อเพ่ือป้องกันความเสียหายกับของที่ได้รับบริจาค

และกันฝนสำหรับผู้ที่มาอยู่เวร ทั้งต้องซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว พราะต้องเข้าเวร 
24 ชั่วโมงเวลากลางคืนผู้เข้าเวรสามารถทำอาหารรับประทานอาหารได้ และใน
วันที่ 3 กรกฎาคมซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์ที่ผู้กักตัว
ร้องขอ เพื่อทำความสะอาดห้องน้ำพร้อมทั้งพ้ืนที่พักน้ำยาแปลงเพราะ
บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดให้ได้ จึงใช้งบประมาณส่วนนี้ใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ 
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นายกฤษดา  จิตปรีดา  ในการประชุมครั้งที่แล้วท่านฝ่ายบริหารบอกว่าเอกสารชุดนี้เป็นเอกสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ที่ถูกต้อง วันนี้ท่านเลขาสภา ยอมรับว่าไม่ถูกต้อง ท่านนายกจะบอกว่ามันถูก

หรือมันผิด ขอให้ท่านชี้แจง ถ้าผิดก็รับผิดไป ที่อธิบายมาพอเข้าใจได้  แต่วันที่ 
15 ไม่มีคนอยู่แต่เป็นค่าอาหาร เอกสารชุดนี้จะนำไปให้ชาวบ้านที่เขาบริจาคมา
ได้เห็น ให้เห็นว่าเราทำด้วยความโปร่งใส มีเอกสารชัดเจน ขอให้ได้นายกเป็นผู้
ขึ้นกล่าวเพราะได้บันทึกในเอกสารการประชุมครั้งที่แล้ว เพ่ือความถูกต้อง 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ในการทำเอกสารอย่างที่ท่านปลัดได้นำเรียน เงินโควิดก็จะใช้จ่ายกับกิจการ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู covid  ยอมรับว่าตอนแรกไม่ได้ดูเลยว่าเดือนพฤศจิกายนมีการใช้จ่ายตาม

เอกสาร พอตรวจสอบกับท่านปลัดแล้วจึงได้คำตอบว่านำไปซื้ออะไรบ้าง ขอ
สอบถามแล้วจึงได้รู้ว่าผู้ถือเงินหยิบเงินให้ผิดบัญชี ยอมรับว่าการทำบัญชีนี้
ผิดพลาดจริง ช่วงนั้นจ่ายค่าดัดเหล็กทำกระทงและร่วมทำบุญกับทางวัดนาคูใต้ 
เป็นการนำเงินในส่วนของโควิดไปใช้  เงินจำนวนที่เอาไปนี้ได้แจ้งผู้ถือบัญชีแล้ว
ว่าให้เอาไปคืนบัญชีโควิด เพ่ือจะได้ยอดคงเหลือตามที่แจ้งรายละเอียดกับท่าน
สมาชิกไป 

นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร เข้าใจในเจตนาของท่านเลขา ทีพ่ยายามจะเป็นกาวใจในการบริหารจัดการ 
รองประธานสภาเทศบาล  ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร ถ้าวันแรกมันมีการพูดคุยมีรายละเอียดมีข้อมูล

สภาเราเข้าใจ  ยกตัวอย่างกรณี ผอ.กองการศึกษา ทำรายละเอียดเรื่องลอย
กระทงมาทางสภาเราดูแล้วชัดเจนถูกต้องเราก็เห็นด้วย แต่ที่มาถึงวันที่ 3  ผล
สุดท้ายท่านปลัดท่านเลขาออกมายืดอกรับ นำเรียนพ่ีน้องที่เข้าร่วมประชุมและผู้
ร่วมประชุมทุกท่านว่า ได้ยินข้อผิดพลาดที่เขารับกันแล้ว ที่สภาทำงานคือผลงาน 
คือบทบาท ยอมรับกันเลยว่าผิดทั้งที่ฝ่ายบริหารเองออกมายอมรับในวาระการ
ประชุมวันที่ 11 ว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง และถูกที่สุด วันนี้มากลับลำผมชื่นชม 
ท่านนายกเองที่รับผิดผมชื่นชม ครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนของเทศบาลตำบลนาคู ว่า
ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้าน บุญกฐิน บุญผ้าป่าที่มีการรับ
บริจาคต้องชัดเจนต้องมีความเป็นมืออาชีพ เทศบาลตำบลนาคูไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ที่ตั้งมา เราคุยกัน 3วันเรื่องเดียว 4 หมื่นกว่าบาท ถ้าบริหารจัดการเงิน
งบประมาณ 52 ล้าน มันจะเป็นยังไง ผมยินดีน้อมรับฟัง เรื่องนี้ฝากทางผู้นำ
ชุมชนผู้ร่วมประชุมว่านี้คือผลงานอันยอดแย่ สิ่งที่พูดเนี่ยเราตอบคำถามแทน
ชาวบ้านแล้วว่าก็เป็นเรื่องยินดีว่าพ่ีน้องเรามารับฟัง วันนี้การบริหารจัดการเรื่อง
นี้ผิดพลาดสภาเราพร้อมจะให้อภัยแต่อย่าทำอีก  เพราะว่าเรารับอาสามาแล้ว
และจะดูท่านบริหารจัดการงาน ท่านปลัดเองผมก็ชื่นชมนะไปสืบ 3,500 จ่าย
อะไรบ้างถ้าได้เมื่อไหร่ช่วยแจ้งสภาด้วย 

นายประดิษฐ์ ศรีประไหม ในส่วนของทางสภาได้สอบถามทางคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ก็ได้ชี้แจ้ง 
เลขานุการสภาเทศบาล ตอบข้อกระทู้ถามไปเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตหารือต่อที่ประชุม เงินของโควิดที่

พ่ีน้องบริจาคมาเป็นเรื่องที่เราต้องรับฟังท่านสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งพ่ีน้องก็เลือก
เข้ามาเช่นเดียวกัน  วัตถุประสงค์กคือขออนุมัติใช้จ่ายในส่วนโควิด พอดีบังเอิญ
ว่าเงินที่ผม บวก ลบ คูณ หาร เหลืออยู่ประมาณ 2,400 ก็อยากจะหารือว่าเรา
จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรอย่างทางสมาชิกสภาได้มีความคิดร่วมกันว่าจะนำเป็น
กองกลางหรือจะช่วยคนต่างๆ นี้เป็นเงินที่พี่น้องประชาชน เราจะใช้อะไร  
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นางศิริลักษณ์ ราชวงค์ษา เงินที่เหลือ อยากให้เอาไว้เป็นกองกลาง พ่ีน้องเราเดือดร้อนในชุมชนที่เราจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ออกไปเยี่ยมหรือเอาไปบริจาค ก็ได้ 
 
นายชัยสิทธิ์ ทิทา เห็นด้วยกับท่านศิริลักษณ์ ราชวงค์ษา เพราะว่าโควิดมันไม่ได้หมด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 มันจะอยู่กับเราไปตลอด 
 
นางแจ่มจันทร์ ละอองศร ี ขอเสนอ คำว่าเงินบริจาค หมายความว่าเงินช่วยเหลือเงินที่สละให้เพ่ือใช้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินช่วยเหลือโควิด คิดว่า

ตอนนี้เหลือประมาณ  2,400 ก็น้อยนิด  แต่อยากให้คิดว่าเราเอามาใช้ในจุดโค
วิดให้ตรงเป้า  ไม่แน่ในอนาคตอาจมีคนเสียชีวิตเพราะโควิด หลายๆอย่าง ที่
เกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะใช้ให้เป็นประโยชน์  เงินบริจาคตรงนี้เป็นจุดประสงค์
ที่ว่าบริจาคเพ่ือโควิด  

 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม เห็นด้วยที่จะรับเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์ท่ีพ่ีน้องประชาชนมาบริจาคเพ่ือ 
เลขานุการสภาเทศบาล โควิดเราต้องเอาไปช่วยโควิด เงินโควิดคงเหลือ 2,400 จะมอบให้ทางกอง

สาธารณสุขได้ดำเนินการ เงินทุกบาททุกสตางค์เป็นบทเรียน ต้องชี้แจงรับมา
เท่าไหร่จ่ายไป ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราต้องลงละเอียด ซื้อน้ำปลา 10 บาท ผงชู
รส 5 บาท เกลือ 50 บาท เขาไม่มีปัญหาถ้าชี้แจงก็จบแค่นั้น เข้าใจว่าท่าน
สมาชิกสภาที่ตั้งกระทู้ถามก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย อยากจะทราบว่าเอาไปทำอะไร
เฉยๆ  แต่บังเอิญว่าทางผม คณะบริหารทำรายละเอียดไม่เพียงพอ ตามที่ท่าน
อยากจะทราบอยากจะรู้ ต้องขอประทานอภัยอีกครั้งในโอกาสต่อไปคงจะเอา
บทเรียนครั้งนี้ไปปรับปรุงให้มันถูกต้องและสมบูรณ์  ทางท่านสมาชิกสภาจะได้
แจ้งให้พ่ีน้องประชาชนทราบเมือ่เขาถาม 

 
นายกฤษดา จิตปรีดา ต้องเรียนให้ผู้ที่เข้าประชุมได้ทราบอำนาจหน้าทีข่องสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 เราได้รับเลือกตั้งเข้ามาจากเสียงของประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่หลักๆอยู่ 3 

หน้าที่  อำนาจของสมาชิก 1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล 2. รับฟังเสียงทุกข์ 
สุข ของพ่ีน้องประชาชนเพื่อนำปัญหาเข้ามาให้กับฝ่ายบริหารให้แก้ไข 3. ถ่วงดุล
อำนาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร อันนี้คืออำนาจหลักๆ ของสมาชิกสภาเทศบาล ถึง
เรื่องเงินบริจาคเข้าใจไปในทางเดียวกันแล้วคือเอกสารชุดนี้จะทำใหม่หรือไม่
เพ่ือที่จะให้ชาวบ้านได้รู้ก็ต้องทำใหม่ให้มันชัดเจนและให้มันตรง  คนที่เขาบริจาค
เป็นสิ่งของเขาก็มาบอกว่าชื่อผมทำไมไม่มีก็เลยอยากจะให้ทางทีมบริหารฝาก
ท่านประธานให้ช่วยทำบัญชี เพ่ือชาวบ้านเขาอยากเห็นเขาจะได้ดีใจว่ามีชื่อเขา
ในการบริจาคการที่เขาทำบุญทำบุญใหญ่ด้วยทำบุญกับเทศบาลทำบุญกับอำเภอ 

 
นายภานุวัฒน์ พละสินธุ์ ขอเสนอให้ทางสภา  
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ ว่าเราจะตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการรับผิดชอบตัวนี้ ให้ทางสมาชิกร่วมด้วยหรือ

เจ้าหน้าที่ ทาง รพ.สต. ทางอสม.ด้วย 
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นายสมจัน สิมสาร  เห็นด้วยคือเราจัดคณะกรรมการเพื่อความโปร่งใสใครจะทำอะไรก็จะรับรู้ด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  
 
นายธีรศักดิ์ รังหอม สรุปก็คือ 3 ฝ่าย ท่านสมาชิกสภา  ฝ่ายบริหาร และก็ รพ.สต.  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นางแจ่มจันทร์ ละอองศร ี จะซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการโรคร้าย ขอให้พิจารณากรรมการชุดนั้นก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 เพราะว่าคณะกรรมการโรคร้ายที่ที่ประจำจะมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. นอกนั้น

ฝ่ายบริหารขอให้พิจารณาชุดนั้นก่อนค่อยจะมาถึง เพ่ือความโปร่งใส  
 
นายอดุลย์ศักดิ์ วรสาร เงินเจ้าปัญหานี้ไม่มีใครอยากจับ ผมไม่เป็นเพราะว่ามันไม่โปร่งใสตั้งแต่แรก 
รองประธานสภาเทศบาล มันมีปัญหา จะตั้งใครเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหาร ท่านรอง ท่านเลขา ท่านที่

ปรึกษา เรายินดี  เงินเจ้าปัญหาตัวนี้เรายินดีเราก็จะติดตามว่าถ้าเกิดมันมีการ
บริจาคหรือระบาด 5 6 7 ไปเนี่ยเราก็ไปต่อยอดได้ คือความเห็นส่วนว่าจะเอา
สภาร่วมขอตัวครับ 

 
นายวิภพ วรรณทอง  เงินตัวนี้ไม่มีใครอยากจับหรอก มันมีปัญหาผมว่ามอบให้โรงพยาบาลไปเลย 
สมาชิกสภาเทศบาล โควิดมาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไปเลยนี้คือความคิดของผมโรงบาลก็รักษา

โรคเหมือนเดิม  
 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม มีกรรมการโรคติดต่อระดับเทศบาลอยู่น่าจะให้คณะกรรมการชุดนี้ไป 
เลขานุการสภาเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินอีกชุดหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสภาก็มี

หน้าที่ตรวจสอบ 
 
นางแจ่มจันทร์ ละอองศร ี  เมื่อวานนี้ประมาณเช้าได้ยินข่าวที่ตลาดนัด บอกว่า อสม.กินเงินโควิด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ฉันก็แปลกใจ อสม.คนไหนกินเงินก็เลยถามก็ได้ความว่าคนที่อยู่เวรโควิด ก็เลยว่า

เอาถ้าเงินที่เก่ียวกับอยู่เวรโควิดก็ขอชี้แจงหน่อย อสม. คนไหนเป็นกรรมการ 
เพราะว่า อสม.เป็นองค์กรที่ดิฉันรักและก็ห่วงแหนมาก คำว่ากินเงินมันยาวไกล 
ฉันเป็นประธาน อสม.มา 30 ปี แล้วโดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เนื่องด้วยว่าใจ
ซื่อมือสะอาดทำทุกอย่างเพ่ือองค์กรและก็รักษาชุมชนและก็รักษาสุขภาพพอได้
ยินคำนี้ก็เลยถามว่าใคร  อสม.มีสวัสดิการ อย่างรักษาฟรี เงินเดือนก็มีให้ เงิน
น้อยนิดกินไม่อ่ิมไม่กินด้วย ขอฝากด้วยอย่าพยายามดึงองค์กรลงมาใกล้กับเงิน
บริจาค 

นายธีรศักดิ์ รังหอม  ระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 2 การขุดเจาะบาดาล 
ประธานสภาเทศบาล มอบให้รองประธานสภาทำหน้าที่แทน 
 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  นำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ได้รับทราบในข้อกฎหมาย เนื่องจากว่าทางสภาเทศบาลตำบลนาคูได้ออก

ระเบียบข้อบังคับเข้าร่วมการประชุมเทศบาลตำบลนาคูเมื่อปี 2564 ซึ่งหาก
ท่านใดก็แล้วแต่ที่ต้องการจะรับฟังการประชุมทางเทศบาลตำบลนาคู  
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ท่านก็สามารถยื่นคำร้อง ต่อทางประธานสภาผ่านเลขานุการสภา  สำนัก
ปลัดเทศบาลก็ได้ จะมีเอกสารให้ท่านกรอก ว่าท่านจะขอเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู ทางฝ่ายเลขาก็จะได้ทำรายละเอียดเสนอท่าน
ประธานสภาให้รับทราบและก็พิจารณาอนุญาต ประธานสภาอนุญาตแล้วก็
สามารถเข้ารับฟังการประชุมได้เช่นเดียวกัน ระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยการเข้า
รับฟังการประชุมของสภาเทศบาลตำบลนาคูซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 มกราคม 
2564 มาถึงปัจจุบัน  อีกระเบียบคือตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
องค์กรปกครองท้องถิ่นปี 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2   2564 ข้อ 17 วรรค 
2 กรณีท่ีประธานสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถึงแม้จะอยู่หรือไม่อยู่สามารถ
ให้ท่านรองประธานสภาดำเนินการแทนประธานสภา  

 
นายกฤษดา จิตปรีดา  สืบเนื่องจากชาวบ้านถามมาว่ามีการขุดเจาะบ่อบาดาลของชาวบ้านเทศบาลเรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  โดยเห็นรถขุดเจาะมาจอดที่เทศบาลเราหลายวันก็เลยสอบถามมาว่า อันนี้ได้อัน

นั้นได้ 15 บ่อ ฉันทำไมไม่ได้เขาถามมาประมาณนี้  โดยใช้รถของ อบจ. ผมก็
เห็นอยู่ว่ารถมาจอดอยู่ที่นี่หลายวันชาวบ้านได้ เท่าท่ีผมรับฟังมาก็คือ 15 บ่อ
อยากให้ท่านนายกช่วยชี้แจงจะได้ไปตอบชาวบ้านได้ว่ามันเป็นกรณียังไง 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์  ตามท่ีท่านได้ยื่นกระทู้ถาม   เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากว่าได้เห็นรถขุด 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เจาะของ อบจ. มาจอดอยู่เทศบาลตำบลนาคูอยู่หลายวันและประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลนาคูสอบถามท่านมาเท่านี้ ก็เลยว่าที่ท่านเพ่ิมเติมเรื่องจำนวนบ่อ
ต้องขออนุญาต เพราะว่าในกระทู้ถามท่านไม่ได้ระบุไว้  ขอตอบคำถามเรื่องที่
ท่านสอบถามมาว่าทำไมรถ  อบจ.มาจอดอยู่ที่เทศบาลหลายวันเนื่องจากว่า รถ
ของ อบจ.ชำรุดเกี่ยวกับระบบไฮโดริก และก็ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนรถไม่
สามารถจอดอยู่ข้างนอกได้เพราะว่าต้องถอดซ่อม และก็ระบบไฮริกถ้าโดนน้ำ จะ
มีปัญหาระบบข้างใน ก็เลยขออนุญาตทางเทศบาลมาจอด วันพฤหัส เท่าที่จำได้
แล้วฝนตกหนักด้วยช่วงนั้นตกเป็นอาทิตย์ ก็ขออนุญาตมาจอดที่โดมพอช่างมา
ถอดอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ช่างขออนุญาตว่าจะได้จัดซื้ออุปกรณ์มาจากที่อ่ืนก็คือจะ
เป็นวันอาทิตย์ต่อมาเขาถึงมาซ่อม แล้วก็ขยับรถออกไปให้บริการเจาะบ่อบาดาล
กับประชาชน 

 
นายกฤษดา จิตปรีดา  แสดงว่าทาง อบจ.มีการติดต่อกับทางเทศบาลในเรื่องนี้อยู่  แสดงว่ามี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 การตดิต่ออยู่คือผมอยากทราบว่าเพ่ือจะได้ตอบชาวบ้านว่ามันเป็นงบอะไรเป็น

เงินอะไรถึงเอามาเจาะให้กับประชาชนได้ มันเป็นงบจากไหน เงินมาจากไหน
ทำไมได้แค่นี้ขอท่านนายกช่วยชี้แจงด้วยเพราะว่าจะได้บอกกับชาวบ้านได้ 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ ์  ที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ท่านไม่ได้ถามรายละเอียดว่างบประมาณที่ไหนตรงไหน 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู อาจจะตอบคร่าวๆ เพราะว่าในกระทู้ถามท่านไม่ได้ระบุมาว่าท่านอยากทราบ

งบประมาณและก็เรื่องรายละเอียดทางคณะผู้บริหารก็เลยไม่ได้เตรียมคำตอบนี้ 
อันนี้เป็นการขอความอนุเคราะห์ของทาง อบจ. เรื่องเจาะให้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
เทศบาล 
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นายชัยสิทธิ์  ทิทา  มีชาวบ้านมาถามผมเหมือนกัน ท่าน ส.ท. ผมก็อยากได้อยู่บ่อบาดาล เขา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ว่าเทศบาลเจาะให้ผมจะไปขออยู่ไหน ผมก็บอกไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านสภา ถ้า

อยากได้ต้องไปถามผู้ที่เจาะนะผมก็ว่าแบบนี้ 
นายกฤษดา จิตปรีดา  เรื่องการเขียนกระทู้ ผมมองว่าเขียนแค่หัวเรื่องก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปเขียน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ยาวมากเกินไปแค่เขียนคำขึ้นต้นทางฝ่ายบริหารก็มีข้อมูลอยู่แล้ว ท่านตอบหรือ

ว่าไม่ตอบก็ข้ึนอยู่ที่ความกรุณาของท่าน ในเรื่องเขียนกระทู้นี้ผมขอปรึกษาท่าน
เลขา เป็นในลักษณะไหนต้องเขียนมารายละเอียดมาหมดเลยรึเปล่า 

นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ขออนุญาตนำเรียนข้อกฎหมายว่าด้วยกระทู้ ตามระเบียบเขาให้เขียนกระทัดรัด 
เลขานุการสภาเทศบาล ชัดเจนคือต้องรู้ว่าคนถามเรื่องอะไรถึงจะตอบได้ไม่ให้เขียนฟุ่มเฟือยและเขียน

กระทัดรัดสั้นไม่ให้เขียนทุกตัว ให้คนที่จะตอบรู้ถามอะไรต้องตอบอะไรก็
ประมาณนี้ 

นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ถ้าง้ันวันนี้ผมก็คงไม่ได้ข้อมูลอะไรใช่ไหมครับผมตอบชาวบ้านไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  
 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  กระทู้ถามไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม คือคนที่จะตอบกระทูก้็ตอบได้ใน 
ปลัดเทศบาล ส่วนที่เราตอบได้ส่วนไหนตอบไม่ได้หรือผู้ตอบไม่ตอบก็ได้  
 
นายกฤษดา จิตปรีดา  เรื่องบาดาลก็น่าจะหยุดอยู่แค่นี้ เพราะว่านายกตอบแค่นี้เราก็ค่อยว่ากัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ใหม ่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ ผมขออนุญาตถามเรื่องการเดินทางของ

ท่านนายก  
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  การเขียนกระทู้มีระเบียบว่าเขาถามมาทางฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง 
รองประธานสภาเทศบาล ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ เรื่องบ่อบาดาลเป็นเรื่องที่ดีในความเห็นส่วนตัวท่าน 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ ประธาน ถ้าเกิดทางผู้บริหารมีศักยภาพสามารถที่จะของบอุดหนุนขออะไรจาก 
ประชุม อะไรยังไงก็น่าจะชี้แจงได้ ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเราเองทางสมาชิกคงจะไม่มีอะไร

สงสัย 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  เชิญท่านกฤษดา 
รองประธานสภาเทศบาล  
นายกฤษดา จิตปรีดา  สืบเนื่ องจากการประชุมครั้ ง 2 ครั้งที่ ผ่านมาผมได้สอบถามท่านนายก                           
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ว่าการไปขอสนามบิน ท่านนายกบอกผมว่าไปในนามของราชการ ผมก็ไปดูว่า 

การไปลักษณะนี้มันใช้คำว่าไปราชการได้ ผมดูแล้วมันไม่น่าจะใช่การไปราชการ 
คำถามคือท่านนายกบอกว่าท่านใช้เงินส่วนตัวบางส่วนใช้เงินท่านรองบางส่วน
และใช้งบประมาณเทศบาลบางส่วน ก็เลยจะถามว่าท่านใช้งบประมาณจากส่วน
ไหน  เพราะว่าครั้งที่แล้วท่านตอบไม่ชัดเจน   
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ท่านนายกไปกี่วันอันนี้ท่านน่าจะตอบได้ เพราะว่าท่านเดินทางไปท่านช่วยเล่า
รายละเอียดให้ฟังด้วยจะได้แจ้งชาวบ้านว่าท่านไปไหนยังไง 

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ ์  ไป 3 วัน ไปกลับวันแรกเราไปที่อุดรเข้าไปส่งหนังสือที่กองบิน 23 อุดรธานี 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู และวันที่ 2 ไปขอเข้าพบท่านพลอากาศตรีฉัตรชาติ รองเจ้ากรมทหารอากาศ 

คือไปยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอใช้สนามบินของกองทัพอากาศที่เหลืออีก 27 ไร่  
รายละเอียดเล่าให้ท่านฟังเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ตอนนี้ก็กำลังรอคำตอบและ
การไปครั้งนี้คุยกับทางท่านปลัดแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกค่าใช้จ่ายว่าค่าใช้จ่ายในนาม
ราชการของนายกกับท่านรองนายกทั้ง 2 ท่านรายละเอียดยังไม่ได้เบิก  
เพราะว่าจะใช้งบประมาณของเทศบาลบางส่วนในการเขียนเบิก กำลังเตรียม
เอกสารเพ่ือจะขอเบิกอยู่ และก็งบประมาณบางส่วนเพราะว่าการเดินทางมี
หลายท่านร่วมเดินทางด้วย 

 
นายกฤษดา จิตปรีดา  ขอบคุณท่านนายกทีมฝ่ายบริหารที่ให้รายละเอียด  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 เรื่องเอกสารที่ขอไป ได้รับเรียบร้อยแล้วสำเนาที่เซ็นถูกต้อง ซึ่งผมขอสอบถาม

ท่านประธานคือการเข้ามาทำงานก่อนของผู้รับจ้างมันต้องมีคำสั่งไหมแล้วมันผิด
ไหม เอามันผิดไหมก่อนครับผู้รับจ้างเข้าทำงานขอสอบถาม 

 
นายประดิษฐ์ ศรีประไหม  ในส่วนประเด็นปัญหาที่ทางท่านกฤษฎาขออนุญาต ที่สอบถามท่ี 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุม ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าโครงการลาดยางพารา 

คือตอนนี้พอดีทางท่านนายกได้ทำหนังสือแจ้งให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง คงจะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องมันเป็นมายังไงซึ่งอยู่ระหว่าง
การดำเนินการอยู่  ประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หลักการจัดจ้างคือเรา
ต้องทำตามข้ันตอนในวิธีการที่กฎหมายกำหนด ถ้าเพ่ือการดำเนินการขั้นตอนที่
ผิดขั้นตอนนั้นก็หมายความว่าผิดไหมก็ผิดโดยหลัก  คือข้อเท็จจริงโดยหลัก
ก่อนที่จะเรียกผู้จะลงนามสัญญาคือลงนามสัญญาก่อน แต่ข้อเท็จจริง
รายละเอียดทัง้หมดผมตรวจข้อเท็จจริงเสร็จเดี๋ยวจะแจ้งให้สภาทราบอีกครั้งหนึ่ง  
ท่านนายกได้ทำหนังสือให้ผมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง 
รู้เท็จจริงยังไงต้องสอบให้ละเอียดก่อน ว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเราต้องดูเอกสาร
หลักฐานและก็ใครเป็นคนสั่งให้ทำ หากไม่มีคนสั่งให้ทำผู้รับจ้างน่าจะไม่ทำ 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง อยู่ระหว่าง
การดำเนินการอยู่ 

 
นายกฤษดา จิตปรีดา  สรุปประเด็นนี้ก็คือว่าเดี๋ยวให้ท่านเลขาสภาสอบข้อเท็จจริงก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชี้ประเด็นด้วยว่าประมาณนี้ทั้ง 2 เส้นคือหนังสือยังไม่ได้ส่งเรียกให้เข้ามาใช้พ้ืนที่  

ผมชี้ประเด็นให้ท่านปลัดเลขาสภาให้ท่านเจาะประเด็นนี้จะได้ตอบคำถามผมถูก 
จะได้ให้ท่านแจ้งอีกทีหนึ่ง ชาวบ้านว่าค่าน้ำประปาแพง แพงเพราะอะไรก็ไปถาม
เทศบาลอีกที ซึ่งชาวบ้านก็มาถามสมาชิกสภาเทศบาล ไปไหนใครๆ ก็ถาม  
ถามทุกเรื่อง 1 คือแพง  2 ค่อยบ้างแรงบ้าง ซึ่งได้แจ้งชาวบ้านไปแล้วตามที่ท่าน 
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แจ้งมา  3 ระบบที่ท่านจะเปลี่ยนใหม่ คือใบเสร็จตัวนี้มันบาง หมึกมันจางและ
ลบเร็วมันปลิวง่าย หลุดออกจากหน้าบ้านง่าย ชาวบ้านบ่นมาว่าถ้ามันปลิวมันลบ
จะต้องมาเข้ามาเทศบาล ชาวบ้านอยากให้ระบบมันดีก่อนหมายถึงว่าให้มี
บาร์โคด้อยู่ในนั้นสามารถยิงทางโทรศัพท์ เงินไม่ต้องพกมีอยู่ในโทรศัพท์ ยิงใส่
บาร์โค้ดเคลียร์จ่าย ผมมองว่าให้ถึงระดับนั้นก่อนค่อยมาทำดีหรือไม่นี่คือปรึกษา 
ชาวบ้านบ่นมาว่าไม่อยากเข้ามาเทศบาล เพราะบางทีก็ไม่มีเวลา อยากให้เก็บ
แบบเดิมก่อนคือชาวบ้านอยากให้เก็บจะได้พูดกันคุยกัน มันแพงก็บ่นไปไม่ว่ากัน 
ถ้าจะวางไว้แล้วมันปลิวมันหายจะเกิดความเสียหาย เกิดความล่าช้า ถ้ามีระบบ
บาร์โค้ด เราซื้อเครื่องมายิงชาวบ้านเคลียร์เรียบร้อยฝากเรื่องประปา 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของใบเสร็จประปาที่ว่าแพงหรือไม่แพง ที่จริงแล้วไม่แพง 
เลขานุการสภาเทศบาล หลักการเก็บประปาระบบเดิมการจดมิเตอร์ คนเก็บเดิมไปสุ่มจดจัดเก็บในบาง

ราย เพราะบางทีมิเตอร์ยังอยู่ในดิน มีสมาชิกบางท่านได้ไปช่วยหามิเตอร์ ด้วย
ความไว้วางใจกัน ยังเคยคุยกันว่าเราเสียค่าน้ำประปาให้กับชลประทานลูกบาทก์
ละ 50 สตางค์ เมื่อมาคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชลประทานกับค่าจัดเก็บกับชาวบ้าน
ทำไมไม่สมดุลกัน หรือเพราะเราไม่ได้เก็บจากเทศบาลหรือเปล่า หรือเป็นเพราะ
ที่เราล้างรถหรือที่ใช้ในเทศบาลหรือเปล่า ในการจัดเก็บเราดูที่มิเตอร์ พอดี
ในช่วงเปลี่ยนถ่ายคนจัดเก็บจึงได้แต่งตั้งท่านรองวารินทร์ รักษาการผู้อำนวยการ
กองประปา  ก็มีปัญหาในการจัดเก็บ ได้ให้เอาคนของเทศบาลลงไปช่วยทั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานด้วย พอไปดูมิเตอร์แล้วบางรายไม่มีไม่เห็น
มิเตอร์ ยังสงสัยว่าเก็บได้อย่างไร ตรวจสอบการเสียค่าน้ำจ่ายเดือนละ 10 บาท
ทุกเดือน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นไปไม่ได้ การเก็บจดมาตรมิเตอร์จะเป็นการเดาใน
ขณะที่มิเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆ เพราะมันถูกดินกลบหรืออยู่ในบ้าน พอมาดูมิเตอร์
กับเลขจดปัจจุบันก็คนละเรื่อง แต่ก็เชื่อว่าพ่ีน้องผู้ใช้น้ำจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองใช้น้ำ
มากน้อยเพียงใด แต่ได้จ่ายน้อยจึงไม่ทักท้วง  พอเราไปถามว่าขอดูใบเสร็จที่ผ่าน
มาก็บอกว่าหายไม่ให้เราดู มีหลายมิเตอร์เกือบ 20 กว่าราย จึงปรึกษาหารือกัน
ว่าจะยกเลิกให้เขาหรือไม่กรณีผู้ที่ต้องจ่ายเยอะ ก็บอกว่าไม่น่าจะยกเลิกเพราะไม่
มีความยุติธรรมกับผู้ใช้น้ำรายอื่น เพราะคนใช้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองใช้มากน้อย
เพียงใด ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ใช้น้ำปกติด้วยที่จ่ายปกติ ผู้ที่ใช้น้ำน้อยก็
จ่ายน้อยใช้มากก็จ่ายมาก พอไปดูเห็นเลขมิเตอร์ขึ้นเยอะผิดปกติบางรายเป็น 
2000 ก็มีเพราะเราจดมิเตอร์จริงและเป็นปัจจุบัน  คนเก็บเดิมใช้วิธีจดแบบ
คำนวณ พอมาจดจริงมิเตอร์มันจึงข้ามไปเยอะ  ก็ปรึกษากันว่าต้องคุยกับ
ชาวบ้านให้รู้ว่าคนที่แพงแพงเพราะสาเหตุอะไร กรณีใช้น้ำเยอะแต่จ่ายน้อยเป็น
เพราะเขาจดมิเตอร์ไม่ตรง จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันแพง แต่เชื่อโดยสุจริตว่า
คนที่มีค่าน้ำแพง เขาได้ใช้น้ำจริง ในส่วนของใบเสร็จที่ท่านนำเรียน มันอาจจะที่
เราพิมพ์ปัจจุบันมันจะลบง่าย เหมือนกับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เข้าใจว่าพ่ี
น้องประชาชนบางครั้งก็ยังไม่คุ้นชิน อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งแรกเขาก็จะ
เดินเก็บก่อน แต่ปัจจุบันนี้เขาใช้สลิปอย่างที่เราใช้ เอาไปไว้ที่หน้าบ้านได้ 
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แล้วก็เอาไปเสียที่การไฟฟ้า จึงมีแนวคิดว่าเราจะทำเป็นเทคโนโลยีแบบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมาใช้จะดีหรือไม ่จึงได้ไปจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมต่างๆมา และให้มา
จ่ายที่เทศบาลแต่ในช่วงแรกเรายังเดินเก็บอยู่ ในช่วงหลังต่อไปเราจะต้องให้เขา
มาชำระที่เทศบาลเป็นหน้าที่ของเขา เราต้องใช้เทคโนโลยีซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ 
ส่วนรายละเอียดในการเก็บ ขั้นตอน ขอให้ท่านรองวารินทร์ เป็นผู้ชี้แจง 

 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  การก้าวสู่โลกยุคใหม่ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนวัตกรรมแค่อยากทำให้พร้อมก่อน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ถ้าจะซื้ออะไรทางสภาพร้อมที่จะให้ท่านซื้อไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธ ผมศึกษาเรื่องหุ้น

เรื่องเงินดิจิตอล เรื่องคอมพิวเตอร์ นับประสาอะไรกับเรื่องเครื่องปริ้นใบเสร็จ
น้ำประปา ผมอยากให้มีบาร์โค้ดเพ่ือจะได้เอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ถ้า ท่านจะทำ
เป็นใบเสร็จบางคนเขาไม่อยากเข้ามาที่เทศบาล  

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วาสาร  ปัญหาน้ำประปามีปมท่ีจะแก้อยู่ว่า ในส่วนที่เขาบอกว่าแพงเราจะแก้  
รองประธานสภาเทศบาล  ปัญหานี้อย่างไร กบัชาวบ้านทีร่้องเรียนอย่างไร 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  นำเรียนในประเด็นเรื่องค่าน้ำแพง และเราสามารถดำเนินการไปสู่การจ่ายหน้า 
รองปลัดเทศบาล เคาน์เตอร์หรือ mobile banking ได้หรือไม่ และประเด็นน้ำค่อยจะแก้อย่างไร 

มีประเด็นเสนอ  สาเหตุที่ว่าค่าน้ำแพงสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผู้จดเลขมาตรวัด
น้ำ มิเตอร์ที่เป็นกลุ่มน้ำแพงจะแยกเป็นกลุ่มคือ 1. กลุ่มท่ีมิเตอร์อยู่ใต้ดินก็มีการ
ค้นหาไปขุดก็เจอมิเตอร์และจดตามจริงเลขมิเตอร์จะวิ่งเกินกับยอดที่เก็บที่ผ่าน
มา  กลุ่มท่ี 2 จะเป็นกลุ่มท่ีใช้น้ำค่าคงที่ตลอด 0 หน่วย 10 บาท  เป็นเวลา 1 
ปี พอเจ้าหน้าที่ไปเก็บโดยเฉลี่ยแล้วคาดว่าเขาน่าจะใช้น้ำเดือนละ 3 หน่วย 
หน่วยละ 7 บาทก็จะเป็น 21 บาทบวกค่าธรรมเนียม 10 บาทเป็น 31 บาท 
พอเราไปเก็บจริง เขาก็โวยวายว่าจากที่เคยจ่าย 10 บาททำไมแพงขึ้นและต่อไป
เขาก็จะได้จ่ายจาก 10 บาทจะเป็นจ่าย 31 บาท จะมองว่าแพงเพราะเดิมเคย
จ่ายแค่ 10 บาท และอีกตัวอย่างบางรายจ่าย 200 บาท 199 บาทมาเรื่อยๆ 
พอไปดูจริงๆ แล้วมิเตอร์ไม่เท่ากับจำนวนที่เก็บ มิเตอร์วิ่งเกินมาจากเดิมทำให้
จากที่เขาเคยจ่ายประมาณ 200 ก็จะเป็นใจ 300 เขาก็จะว่าแพงเพราะเราดู
ตามมิเตอร์จริง  ต่อไปกลุ่มที่ 3 เป็นหน่วยที่ใช้น้ำปกติเราก็จดตามจริงซึ่งเดิม
รอบเก็บจะทุกวันที่ 25 ของเดือน เมื่อเราเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บการจดมิเตอร์จาก
ทุกๆ 30 วันจะเลื่อนออกไปประมาณจะไม่เกิน 40 วันหรือ 45 วันเพราะน้ำที่
เดินไปไหลผ่านมิเตอร์สถิติมันก็จะขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราไปจดตัวเลขยอดก็จะสูงขึ้น
กว่าปกติจะทำให้ค่าน้ำเดือนมกราคมแพง เพราะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะไปจด
เลขวันไหน ซึ่งจะตรงกับความเป็นจริงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จดกับชาวบ้านเจ้าของ
มิเตอร์จะรู้เลยว่าจดวันที่เท่าไหร่ตรงหรือไม่ สำหรับกลุ่มนี้คาดว่าเดือน
กุมภาพันธ์ ค่าน้ำเขาจะลดลงพอเดือนมีนาคม ค่าน้ำเขาจะสูงขึ้นสู่ระดับปกติที่
เขาใช้ ถ้ามีบางรายขึ้นโดยไม่ลงก็สันนิษฐานว่าท่อประปาภายในบ้านรั่วต้องรีบ
แก้ไข  
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นายชัยสิทธิ์  ทิทา  มีพ่ีน้องร้องเรียนมาว่าค่าน้ำแพงอยู่ที่หมู่ 9  อยู่กับลูกสองคนจ่ายค่าน้ำเดือนละ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 45 บาทบ้าง 17 บาทบ้างมางวดนี้ 400 บาท แกบอกว่าไม่มีปัญญาจ่าย 

เพราะว่าลูกไปทำงานตัดไม้ยูคาได้วันละ 300 บาทเอามาซื้อกับข้าวยังไงก็ไม่มี
เงินจ่าย เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เขาเคยมาถามพนักงานที่เทศบาลแล้ว
พนักงานบอกว่าให้จ่ายงวดนี้งวดหน้าค่อยว่ากัน มันไม่ได้เพราะเขาไม่มีเงิน 
สภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันคน มีเงินคนไม่มีเงิน แล้วผมไปดูจากสภาพบ้านแล้ว
จากการใช้น้ำเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายถึง 400 บาทมีก๊อกแค่ 4 ก๊อก มีแค่ใน
ห้องน้ำ ห้องครัวและที่ล้างเท้าแล้วเขาก็ หยดไว้ตลอด ดูแล้วจากสภาพไม่น่า
อยากจะปรึกษาผู้เกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไร ก็ไปดูแล้วว่ามันหมุนแรงหรือไม่ก็ไม่
หมุนแรงและท่อก็ไม่ได้แตก ก็เลยอยากขอปรึกษาในเรื่องนี้ 

 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  สำหรับรายนี้คาดว่าน่าจะเป็นมิเตอร์สะสม จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 เพราะก็มีบางราย 
รองปลัดเทศบาล ที่เจอก็เป็นแบบนี้คือดูสภาพแล้วไม่สามารถท่ีจะจ่ายได้ ส่วนใหญ่ผมก็จะช่วยขอ

เรียนว่าตั้งแต่มารับรักษาราชกา รผอ. กองประปา ผมหมดไปหลายพันบาทแล้ว
โดยการจ่ายช่วยค่าน้ำกับคนที่ไม่ยอมจ่ายเพราะค่าน้ำแพงที่มันกระโดดขึ้น ส่วน
ใหญ่ก็ทำบุญกบัเจ้าหน้าที่สันทนาการช่วยกันหารช่วย เพ่ือให้มันไปได้ หลายพัน
บาทแล้ว 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เรื่องอย่างนี้พอมีค่าใช้จ่ายเป็นการจัดเก็บเป็นเงินของราชการบิลออกเท่าไหร่ 
รองประธานสภาเทศบาล ต้องจ่ายเพราะเป็นรายได้ที่ต้องจัดเก็บ ฉะนั้นทางออกท้ังสภาทั้งฝ่ายบริหารจะมี 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม วิธีการหรือมาตรการอย่างไร 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  เสนอให้เก็บเพ่ิมเดือนละ 10 บาทได้หรือไม่ เพราะเขาไม่มีปัญญาจ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ได้ปรึกษาหารือกับท่านรองวารินทร์ ว่าจำนวนที่เงินที่เขามาจ่ายครั้งเดียวไม่ได้ 
เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยที่จริงเขาใช้น้ำอยู่แล้ว แต่วิธีการจ่ายจะจ่าย

เดือนละ 30 -40 เพิ่มไปเรื่อยๆ จนกว่ามิเตอร์จะเป็นปัจจุบันจะได้หรือไม่ แต่
ถ้าว่าเราจะไม่เก็บเลยคงเป็นไปไม่ได้ เพื่อความยุติธรรมสำหรับคนที่ใช้เป็น
ปัจจุบัน 

นายวารินทร์  ท้าวสบาย  มีมิเตอร์เข้ามาในทะเบียนคือผู้ใช้น้ำก็ขออนุญาตถูกต้องใช้น้ำมา 10 กว่าปี 
รองปลัดเทศบาล ไปดูเลขมิเตอร์แล้ว 3,000 กว่าบาท บางมิเตอร์อายุมิเตอร์ 10 กว่าปีแต่ไม่มี

การเก็บ ขึ้นมาเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่จัดเก็บจดมาตร ได้รายงานแจ้งมาผมจะลงไป
เก็บรายละเอียดก็จะใช้มาตรการที่ท่านได้แนะนำ ประมาณ 3,000 บาท ก็จะใช้
วิธีไปคุยกับเจ้าของมิเตอร์ว่าพร้อมจะจ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็จะไปเรื่อยๆตามที่
ท่านสมาชิกสภาแนะนำจนกว่าจะหมดหนี้  ในประเด็นที่ว่าเราจะสามารถ
พัฒนาการชำระเงินผ่าน application หรือออนไลน์ได้หรือไม่ ในเรื่องนี้ได้เตรียม
ไว้แล้ว ต่อไปในใบแจ้งหนี้ประปาจะมี QR code พร้อมเพย์หรือบัญชีของ
ธนาคารกรุงไทย corporate เขาสามารถสแกนจ่ายด้วย app ได้เลย ตอนนี้
กำลังประสานกับกองคลังงานการเงิน ว่าจะทำให้ได้หรือเปล่า มันทำได้ต่อไปก็
จะมี 
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ตรงนี้ชาวบ้านแค่มาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของเขา เพ่ือจะลงข้อมูลในระบบให้
เขาสามารถเปิดโทรศัพท์เข้าไปในเว็บไซต์ของเทศบาลซึ่งได้ทำลิ้งค์ไว้ให้แล้ว แค่
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาแจ้งไว้ จะสามารถเปิดดูสถิติการเก็บ การจดมาตร
มิเตอร์ มียอดค้างเท่าใดจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ มีความโปร่งใส ที่ใช้โปรแกรมนี้มัน
ตอบโจทย์ทุกอย่างและใช้ในอนาคตได้ด้วย ในส่วนเรื่องทำไมน้ำค่อย เท่าท่ี
สังเกตในบางพ้ืนที่สันนิษฐานได้ว่าน้ำไม่พอบ้างท่อเมนประปาขนาดเล็กแรงดัน
ตก กำลังหาวิธีแก้ไขโดยคณะผู้บริหารได้ให้นโยบายว่าให้ไปจัดทำแผนผังท่อเมน
ให้มันชัดเจน ท่อประปาอยู่ที่ไหนช่างประปาก็จำไม่ได้หมด บางครั้งก็ได้ไป
สอบถามกับช่างประปาเก่า กำลังดำเนินการจัดทำเป็นแผนผังท่อเมนหลัก ท่อ
เมนรอง  ท่อเข้าบ้าน บางสายจะมีท่อเมนอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งก็จะไม่มีท่อเมน  ทำ
ให้น้ำไม่แรง ต้องไปดำเนินการทำท่อเมนให้ชัดเจน คงต้องไปวางท่อเมนเพ่ิมให้มี
ท่อเมนทั้ง 2 ฝั่งเพื่อกระจายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ น่าจะเพ่ิมแรงดันน้ำได้ ถ้าท่อเมนไม่มี
ปัญหาสำหรับท่านที่มีปัญหาขอให้พ่ีน้องที่น้ำประปาบ้านไหนไหลไม่แรง ที่ใช้
เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้ เพราะแรงดันมันไม่ถึงขอให้ระบุด้วยว่าเป็นบ้านเลขท่ีอะไร
เป็นของใครเพ่ือจะได้เข้าไปตรวจสอบให้ สาเหตุอาจจะไม่ใช่เพราะน้ำประปาไม่
พอหรืออาจจะเป็นที่หน้ามิเตอร์ประปาของเขาเอง หน้ามิเตอร์ประปาจะมีกรอง
หน้ามิเตอร ์อยู่ในบางครั้งเราซ่อมท่ออาจจะมีข้ีเลน ไปอุดตันที่กรองมิเตอร์นั้นทำ
ให้น้ำไหลไม่สะดวก เราจะได้ไปเคลียร์มิเตอร์ให้ด้วยถ้าบ้านหลังไหนเครื่องทำ
น้ำอุ่นไม่แรงใช้ไม่ได้ เพราะประปาเทศบาลไม่แรง ก็อยากจะให้สำรวจว่าก๊อกอ่ืน
ไหลแรงหรือเปล่าถ้าตรวจสอบแล้ว ไหลแรงเป็นไปได้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำ 
อาจจะเป็นเศษวัสดุไปอุดตันกรองน้ำ  

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ในประเด็นที่สมาชิกสภาสอบถามเรื่องน้ำแพงและเรื่องมิเตอร์ใต้ดิน  
รองประธานสภาเทศบาล ทางเทศบาล สรุปว่าจะให้ผ่อนชำระ ในเรื่องน้ำแรงหรือไม่แรงอยู่ระหว่าง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ปรับปรุง เป็นแผนการปรับปรุงก็ขอให้สมาชิกแจ้งชาวบ้านด้วย 
 แล้วจากนั้นนายประภาส  พลนาคูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังเวียงได้ยกมือขอ

อภิปรายในที่ประชุม 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ผมไม่อนุญาตให้อภิปรายเนื่องจากว่าข้อบังคับว่าด้วยการรับฟังการประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเทศบาลตำบลนาคูไม่ได้กำหนดไว้หากจะอภิปรายต้องได้รับ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม อนุญาตจากประธานสภาในที่ประชุมก่อน ประธานจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะสมควร 

จะให้อภิปรายหรือไม่  จากนั้นนายประภาส พลนาคูก็แสดงอาการเหมือนจะไม่ 
พอใจประธานในที่ประชุม 

นายประภาส พลนาคู  ถ้าไม่ให้พูดหรืออภิปรายทำไมต้องเชิญมาประชุมด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ต้อง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  เชิญมาประชุมอีก 
บ้านวังเวียง 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ถ้าอยู่ในที่ประชุมสภาก็อย่าใช่พฤติกรรมต่ำ ๆ ไม่สุภาพและไม่เหมาะสม  
รองประธานสภาเทศบาล  ครั้งต่อไปแจ้งผู้เกี่ยวกข้อง ถ้าเชิญบุคคลอื่นเข้ามาประชุมสภาขอให้แจ้งระเบียบ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม และข้อบังคับการเข้าร่วมประชุมให้เขาทราบด้วยจึงจะไม่มีปัญหาเหมือนวันนี้ 

ครับ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สอบถามเรื่องการดำเนินการตลาดนัด โดยมีหนังสือแจ้งไปเรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แต่ก็ยังมีเรื่องเข้ามาอีกเราจะแก้ปัญหาอย่างไร และขอคำจำกัดความคำว่าวัด

ด้วยเพราะว่า ผู้รับเหมาบอกว่าวัดเป็นที่สาธารณประโยชน์  วัดถือเป็นนิติบุคคล 
ขอทำความเข้าใจกับผู้ประมูลตลาด ซึ่งผู้ประมูลคนก่อนไม่เคยเก็บภายในวัดเลย 
พอมาถึงเจ้านี้ก็มีปัญหาท่านเจ้าอาวาสก็ฝากมา ขอปรึกษาหารือและช่วยกัน
แก้ปัญหา 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เชิญผู้เกี่ยวข้อง 
รองประธานสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ในประเด็นตลาดทางเทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับประมูลแล้ว 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ซึ่งในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าให้เก็บตรงไหนหรือไม่ให้เก็บตรงไหนบ้าง ก็ทำให้เกิดมี

ปัญหานี้ เราได้แจ้งไปแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็ข้ึนอยู่กับที่เก็บ ผมอยากเสนอ
ว่าในปีต่อไประบุเพ่ิมเติมในสัญญาเลยว่าในวัดไม่ให้เก็บ ก็ต้องดูระเบียบข้อ
กฎหมายด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ทางออกก็ต้องคุยกันทั้งผู้รับเหมา  วัดและกรรมการวัด  เทศบาล ทั้งสามฝ่าย 
รองประธานสภาเทศบาล ต้องคุยกันเพราะวัดก็ต้องรับภาระเรื่องค่าน้ำค่าไฟ เพราะผู้ค้าไปใช้ห้องน้ำก็เป็น 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ภาระของวัด ทางเทศบาลจะดำเนินการอย่างไร 
 
นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา เมื่อวานได้รับการประสานจากจากทางวัดก็มีคณะกรรมการวัด  พระครู 
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู และผู้ประมูลตลาดได้หาทางออกร่วมกัน คณะกรรมการวัดลงมาหมดทุกคน มี

ผม คณะกรรมการวัด พระครู ตอนแรกพระครูบอกว่าจะปิดวัดไม่ให้แม่ค้าเข้ามา
ขายของในวัด คณะกรรมการก็บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้น เพราะว่าลูกค้าก็เป็นพ่ีน้อง
ของเราถ้าปิดวัดมันจะหนักเกินไป พระครูท่านก็ไม่ยอมจะปิดอย่างเดียว ผมเลย
เสนอว่าถ้าเราปิดวัดเมื่อมองในภาพรวมมันจะไม่ดี ครั้งนี้ขอและหาทางออก
ร่วมกันคณะกรรมการวัดก็บอกว่าไม่ปิด เพราะเราทำอย่างนี้มาตลอด ค่าน้ำค่า
ไฟของวัดคนมาตลาดแม่ค้าเขาก็เข้าใช้บริการไฟ ห้องน้ำ คณะกรรมการก็บอกว่า
ไม่ปิด และผู้ประมูลตลาด ให้เก็บ 20 บาททุกร้านทุกคนที่อยู่ในบริเวณวัด จะได้
ไหมพระครูตอนแรกก็บอกว่าได้ ครั้งที่ 2 พระครูไม่ให้เก็บ คณะกรรมการก็บอก
ว่าไม่ได้ให้ผู้ประมูลเก็บได้ไม่เกิน 20 บาท และส่วนของพระครู ท่านจะเก็บ
เท่าไหร่ก็เก็บค่าน้ำค่าไฟท่านเป็นคนจ่าย คณะกรรมการวัดก็บอกว่าสรุปให้เก็บ
ได้ 20 บาทพระครูก็เก็บในส่วนของท่านไป ถ้าเก็บ 20 เขาเต็มใจให้ เมื่อวานก็
คุยลงเอยกันที่ให้ผู้รับเหมาเก็บ 20 บาทแต่ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
เพราะคณะกรรมการวัดคุยกัน ผมก็แค่เข้าร่วม 

 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี ขอให้เชิญทั้ง 3 ฝ่ายมาคุยกันเพราะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าจะไม่คุย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เพราะว่าไม่ได้เซ็นด้วย ท่านไม่เอาตามที่กรรมการคุยกัน ถ้านัดมาคุยกันท่าน

อาจจะเอา เพราะเมื่อวานคณะกรรมการมาคุยกันท่านบอกว่าคณะกรรมการ
ไม่ได้เป็นผู้บริหารเงินตรงนั้นของวัด ท่านจะมีกรรมการสำหรับเก็บเงินส่วนนี้เอง 
เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าดูดส้วม ก็ไม่ได้มาก ตอนที่ผู้รับเหมาไปเก็บท่านไม่ดูดส้วมเลย  



-16- 
 

ท่านเลยว่าคณะกรรมการวัดจะคุยอย่างนั้นไม่ถูกต้องดูที่เจ้าอาวาสวัดก่อนเจ้า
อาวาสวัดเป็นคนแต่งตั้งกรรมการเองต้องขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส 

 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  ขอให้ท่านนายกประสานทางคณะกรรมการวัดเพราะระหว่างกรรมการวัด  
รองประธานสภาเทศบาล กับพระครู ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน  ถ้าเกิดคุยกันได้น่าจะทำบันทึกไว้และไปลง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในระเบียบหรือข้อสัญญาเงื่อนไขในครั้งต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาฝากท่านนายกให้

ประสาน 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์ รับจะไปประสานเพ่ือให้มีข้อยุติ โดยการประสานกรรมการวัด พระครู 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  ผู้รับประมูล เทศบาล 
นายกฤษดา  จิตปรีดา  วัดเป็นนิติบุคคลมีกรรมการบริหารก็อย่าไปก้าวล่วง ขอให้เอาที่เอาได้ทำได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แล้วจะไปเก็บซ้ำซ้อนมันไม่ใช่เป็นการยินยอมเหมือนเป็นการบังคับให้รับสภาพ

จำใจ เพราะเขาอยากขายของ มองว่าเป็นการบังคับให้เขาจำใจในการจ่าย ถ้า
ผู้รับเหมาถอยให้มันเป็นแบบเดิม ก็ไม่น่าจะยากขอฝากฝ่ายบริหารและผู้ที่จะคุย
ต่อไปช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วย 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ในส่วนของการจัดเก็บตลาดนัดวันอังคารและวันเสาร์ เทศบาลก็ผิดที่ไม่ได้ 
เลขานุการสภาเทศบาล ลงรายละเอียดในสัญญา เพราะด้วยความเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้เก็บเพราะเราไม่

เคยเก็บ ครั้งต่อไปให้ระบุในสัญญาไว้ ผู้รับจ้างเขาจะได้ประมูลถูกว่าห้ามจัดเก็บ
ภายในวัด ผู้รับเหมาจะปฏิเสธไม่ได้อาจจะลดราคาลงมา เพราะผมเชื่อว่าคน
จัดเก็บเขาจะมองภาพรวมเดือนหนึ่งเขาจะได้เท่าไหร่เขาก็จะประมูลตามนั้น 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์ รอมติที่ประชุม ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บภายในวัด 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร  เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน ต้องเสร็จก่อนวันอังคารและวันเสาร์นี้  
รองประธานสภาเทศบาล ต้องเสร็จก่อนวันเสาร์  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
นายสมจัน  สิมสาร  ผมอยากทราบว่าโครงการที่อนุมัติไปจำนวน 23 โครงการ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
 
นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร ประเด็นนี้ได้ตอบในที่ประชุมในคราวที่แล้ว ท่านสมจันถามคือว่าอยากทราบ 
รองประธานสภาเทศบาล ว่าแต่ละโครงการได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอให้ทำเป็นเอกสารชุดหนึ่งที่เอา 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม มาจากรายงานการประชุมว่าแต่ละโครงการดำเนินการไปถึงไหน ขอให้ท่านเลขา

รับไป  เรื่องโครงการก่อสร้างมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างแจ้งทางไลน์ ว่าแต่ละ
โครงการได้ดำเนินการถึงข้ันตอนไหน 

 
นายวิภพ  วรรณทอง เรื่องเงินเหลือจ่ายบ้านวังเวียงยังไม่ได้ทำหลายโครงการ อยากจะเร่งเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 รางระบายน้ำ กลัวฝนตก 
นายประสิทธิ์  เหลาแหลม การจัดทำโครงการทางกองช่างก็จะมี 2 ขั้นตอน ประมาณราคาให้ผู้บริหาร  
ผู้อำนวยการกองช่าง เห็นชอบ ถ้าผู้บริหารเห็นชอบก็จะส่งไปยังงานพัสดุ ให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาคือราคากลางอยู่ใช้งานได้ 1 เดือน ถ้าดำเนินการไม่ทันก็ 
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ต้องประมาณราคาใหม่ ก็ต้องดำเนินการใหม่ที่ผ่านมามีปัญหาตรงนี้ บาง
โครงการประมาณราคา 3 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้ทำเลย 

 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว ถามว่าใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้าง ก็บอกว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล งานพัสดุ เมื่อวานรับเหมาทำถนนเส้นหมู่ 1 หมู่ 9 ก็เลยให้ทีมงานไปถามว่าได้

งานมาจากไหนเขาบอกว่าได้งานมาจากคนข้างนอก และพัสดุจะอธิบายยังไง 
ช่วยอธิบาย  

 
นางทักษิณ แจ่มพงศ์ เบื้องต้นกองช่างทำแบบ และเอกสารส่งลงไปที่พัสดุแต่บังเอิญช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พัสดุสอบเลื่อนระดับ เลยมีปัญหานิดหนึ่ง และช่วงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

ธันวาคม เพราะมีงบประมาณที่ขอกรมคือเงินเหลือจ่ายที่ต้องเร่งส่งกรม ต้องรีบ
ทำแบบประมาณการส่งกรม จึงทำให้งานที่เทศบาลล่าช้า และมีเรื่องโควิดรอบ 2 
ตอนนี้ก็กำลังเร่งงานกัน 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  จะกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้บังคับเร่งดำเนินงาน หากบกพร่องประการใด 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
 
นายชัยสิทธิ์  ทิทา  ถ้าเกิดโครงการทำเสร็จวันนี้ แต่ผมบังเอิญได้หลักฐานมาว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มาตรฐาน ผู้เกี่ยวข้องจะทำยังไงกับถนนเส้นนี้ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ช่างผู้ควบคุมงาน ว่าเป็นไปตาม 
เลขานุการสภาเทศบาล รูปแบบ ส่วนที่สองคือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต้องตรวจว่าเป็นไป ตาม

ช่างผู้ควบคุมงานรายงานหรือไม่ และต้องรายงานทุกๆ 7 วัน ว่าผู้รับจ้างทำ
อะไรบ้าง และต้องเสนอคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้รับทราบว่ามีปัญหา
อุปสรรคอะไร คนที่รับผิดชอบก็คือ 2 ส่วนด้วยกัน 1 ช่างผู้ควบคุมงาน 2 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

นายกฤษดา  จิตปรีดา  วันประชุมสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ควรที่จะอยู่เพ่ือที่จะตอบคำถาม หรือถ้าจะ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ออกไปก็น่าจะเที่ยงก่อนอันนี้ในเวลาราชการ  เรื่องท่ีได้ฝากไว้ เรื่องที่ 1 แก้ไข

เอกสารรายรับ-รายจ่าย โควิด ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะเอาไปให้พ่ีน้องดู และรายชื่อผู้
บริจาคสิ่งของศูนย์โควิด เรื่องที่ 2 เอกสารรายงานการประชุม วันที่ 11 
มกราคม 2564 ที่ท่านเลขาสภารับปากผมว่าจะไปแก้ไขเพ่ิมเติม 

นายประดิษฐ์ ศรีประไหม ในส่วนของเอกสารรายรับ-รายจ่าย โควิดผมจะไปแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนรายงาน 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมคำพูดที่ขาดหายไปจะเพ่ิมเติมให้ครบ และในคราวประชุมสภาครั้ง

ต่อไปผมจะเชิญหัวหน้าและผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากมีข้อ
สงสัยอะไรท่านจะได้สอบถามเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้ตอบท่านได้ 

นางทักษิณ แจ่มพงศ์  เรื่องบ่อบาดาล ตอนนี้กำลังติดตามบ่อบาดาลที่ย้อนไปสักปีสองปีที่หลายท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ร่วมเสนอโครงการให้ประชาชนได้จับกลุ่มกัน 5 ถึง 7 คน ตอนนี้อยู่ ในขั้นตอน

ติดตามว่าเอกสารที่ส่งไปอยู่ในขั้นตอนไหน และขั้นตอนต่อไปเราต้องทำ
อะไรบ้าง เท่าที่ทราบส่งไปทั้งอำเภอ ประมาณ 70 บ่อ งบประมาณในส่วนนี้เป็น 
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งบประมาณท่ีขอจากกรมมา เป็นการเสนอบ่อบาดาลที่ครบวงจร หากได้ผล
ประการใดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง 

นายอดุลย์ศักดิ์  วรสาร เรื่องท่ีดีเราเคยเดินสำรวจด้วยกัน รวม 37 บ่อ ชำระค่าใบอนุญาต 1,105 บาท 
รองประธานสภาเทศบาล ฝากท่านนายกถ้าเกิดจะเอาจริงจังซึ่งอยู่ในนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงในสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม อันนี้เป็นเรื่องดี ฝากอีกเรื่องหนึ่ง ท่านประธานได้อนุญาตเชิญพ่ีน้องเข้ามาร่วม

ฟัง ช่วยชี้แจงด้วยว่าระเบียบการประชุมสภาผู้เข้าร่วมต้องทำ อะไรยังไงบ้าง ถ้า
ไม่มีอะไร  ขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุม เวลา 11.20 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 ครั้งที่ 3 

ประจำปี 2565  วันที่ 24  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
ประจำปี 2565  เมื่อวันที่      เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ทราบ 
 

(ลงชื่อ)  ธีรศักดิ์  รังหอม 
        (นายธีรศักดิ์  รังหอม) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคู 


