
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม 
1.  นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นายสุมาตร  ละราคี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาล 
5. นายธีรศักดิ์  รังหอม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
7. นายสุดตา  รังระรื่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายวิภพ  วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
9. นายเจน  ท้าวสบาย  รองประธานสภาเทศบาล 
10. นายนรินทร์  สุริยโคตร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
 ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุริยนต์  สุล านาจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประเสริฐ  จิตปรีดา  นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
2. นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายประภาส  วรรณทอง  รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายกฤษดา  จิตปรีดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายสาคร  บุญเชิด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
6. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายวิชัย  มูลสาระ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
10. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
12. นายรณวิทย์  ลาวงศ์เกิด  นิติกรช านาญการ 
13. นางจิตรลดา  ไชยขันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ไดเ้ชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม 10 คน ไม่มาประชุม 1 คนและมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  12 คน 
ครบเป็นองค์ประชุมและเชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู เปิดประชุม โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 1 นะค่ะเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล  ให้ท่านนายกช่วยชี้แจงเอกสารค่ะ 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรื่องท่ีท่านประธานให้กระผมชี้แจงก็คือเรื่องโครงการเขาจะเอาแผงโซลา
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เซลล์มา ให้เมื่อ 2- 3 วันก่อนส่งไปแล้ว 25 คน ถ้าท่านใดมีบ่อแล้วยิ่ง 
    สะดวกนะครับ ที่มีบ่อบาดาลแล้ว เขาจะขอมาให้ถามเขาว่าเป็นยังไงมี 
    โอกาสได้ไหมล้านเปอร์เซ็นต์ เขาว่าอย่างนี้ น่าจะได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคน
    สนใจก็อีกครั้งหนึ่งเขาจะมารับอยู่ เข้ากลุ่ม 7 ท่านนะครับเนื้อท่ีประมาณ 
    15 ไร่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่แต่ที่จะจัดตั้งอะไรต่าง ๆ ประมาณ 1งาน  
    เพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดสนใจมีอีกอยู่ เขาจะมาอยู่ประมาณเร็ว ๆ นี้  
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอขอบพระคุณท่านนายกก็ขอวาระข้อต่อไปนะค่ะระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เชิญทางท่านเลขาเลยค่ะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ในส่วนของระเบียบวาระท่ี 2 นะครับเรื่องรายงานการรับรองการประชุมซึ่ง
ปลัดเทศบาล   ฝ่ายทางท่านเลขาฯสภาได้ส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ เป็นรายงาน
    การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 ซึ่งผระชุม
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแห่งนี้นะครับ มีท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลครบทั้ง 11 ท่านนะครับและก็ไม่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 13 
    ท่านซึ่งในรายละเอียดรายงานการประชุมผมก็ได้ส่งให้ท่านทั้งหมด 
    เรียบร้อยแล้วซึ่งมีท้ังหมดทั้งสิ้น 16 หน้าด้วยกันก็ขออนุญาตท่านใดท่ีมี
    ความประสงค์ท่ีแก้ไขรายการประชุมไม่ถูกต้องต้องการเปลี่ยนแปลงก็ขอ
    เรียนเชิญเลยนะครับ ถ้ายังไงก็ถ้าหากวันหลังต้องการเปลี่ยนแปลงก็ติดต่อ
    ฝ่ายเลขาสภาได้เลยนะครับจะท าการเปลี่ยนแปลงให้ ถ้าตอนนี้ไม่มีก็ถือว่า
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์นะครับ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  4.1 คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เชิญทางประธานคณะแปรญัตติเชิญ
    ค่ะ 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ต้องขอขอบคุณเพ่ือสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติให้ผมเป็นประธานแปร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทั้งหมดมีผู้ยื่นแปร 3 ท่านนะครับ คือท่านสุมาตร ละราคี  
    ท่านเจน ท้าวสบาย และท่านค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ และคณะกรรมการ 
    แปรก็ได้เชิญผู้อ านวยการกองที่เก่ียวข้องที่สมาชิกได้ยื่นได้แปรมาชี้แจง  
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    ปรากฎว่าคณะกรรมการแปรเห็นว่าให้คงร่างเดิมไว้ทุกๆกองเพราะว่าฟัง
    เหตุผลความจ าเป็นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมไว้ครับขอบคุณมากครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะก็คงตามเอกสารที่แนบการประชุมค่ะมีท่านใดมีข้อซักถามไหมค่ะเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ท่านปลัดค่ะ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ก็ขออนุญาตที่ประธานสภาท่านสมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงใน
ปลัดเทศบาล   ส่วนที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติรับร่างเทศบัญญัติร่างจ่ายบประมาณ
    ประจ าปี 2562 ที่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูเสนอต่อสภาซึง่ที่
    ประชุมสภานั้นได้มีมติแต่งตั้ง 3 ท่าน คือ ท่านอาจารย์นรินทร์ ท่านสุดตา
    และก็ท่านแจ่มจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ท าหนังสือเชิญทั้ง 3 
    ท่านประชุม ท่านก็ได้คัดเลือกอาจารย์นรินทร์เป็นประธานคณะกรรมการ
    แปรญัตติ ท่านแจ่มจันทร์ ละอองศรีเป็นเลขานุการซึ่งตัวผมนั่นได้เข้า 
    ประชุมทุกครั้งที่ทางมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอยื่นแปรญัตติ 3 ท่านที่
    ประธานแปรญัตติน าเรียนที่ประชุมไปเมื่อกี๊และก็ไม่มีท่านใดสงวนการแปร
    ญัตติไว้แม้แต่ท่านเดียวก็มติก็ท่านประธานแปรได้น าเรียนต่อที่ประชุมไป
    เรียบร้อยแล้วก็คงมติร่างเดิมทุกเรื่องทุกข้อก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนนี้นะ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รายละเอียดก็ตามที่แนบไปในวาระประชุมนะค่ะก็คงไม่มีใครเพิ่มเติมนะค่ะ
ประธานสภาเทศบาล  ในวาระท่ี 4 ก็ขออนุญาตไปวาระต่อไปเลยนะค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  6.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี 2562 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติก็จะขอมติทางท่ีประชุมสมาชิกผู้
ทรง    เกียรติทุกท่านว่าให้ผ่านระเบียบวาระท่ี 2 จะให้ผ่านหรือไม่นะค่ะ ดิฉันก็จะ
    ขออนุญาตถามสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเห็นสมควรว่าให้ผ่านร่างวาระที่ 
    2 ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตพักการประชุมนะคะ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน นะคะ  
ประธานสภาเทศบาล  คือ สท.แจ่มจันทร์ ละอองศรี  และสท.ค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ ขอบคุณ
    มากค่ะปกติไม่มีพักครบแล้วตอนนี้สมาชิกครบ ก็ขอเริ่มประชุมต่อนะคะ ก็
    ขออนุญาตโดยมีท่านสมาชิกขอยื่นเสนอญัตติ โดยท่านทองฤทธิ์ ปัตนาสา  
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูขอเสนอญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ นะคะ โดยมีผู้รับ 2 ท่าน คือ  
    สท. วิภพ วรรทอง  2. สท.ค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์  ผู้เสนอ 1 ท่าน และมี
    ผู้รับรอง 2 ท่าน ตามระเบียบ  ก็จะขออนุญาตทางท่านสมาชิกสภา 
    เทศบาล ผู้มีเกียรติทุกท่าน  เพ่ือที่ว่าให้ระเบียบวาระในข้อที่ 6.2 ร่าง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ นะคะ  ท่าน 

//สมาชิกเห็นสมควร… 



- 4 - 
    สมาชิกเห็นสมควรให้บรรจุญัตติ  โปรดยกมือขึ้นด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.2 นะคะ ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  2562 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ นะคะ  ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ขอมติที่
    ประชุมนะคะว่าท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    2562 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปี 2562เห็นสมควรโปรดยกมือขึ้นด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณก็เสร็จสิ้นนะคะ ต่อไปวาระ
ประธานสภาเทศบาล  อ่ืนๆมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไร อีกไหมคะ  เชิญ ท่านเลขาสภาฯ  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ขออนุญาต ชี้แจงเรื่องอ่ืน ๆ นะครับ สืบเนื่องจากกองสวัสดิการได้ขอ 
ปลัดเทศบาล   งบประมาณจากพมจ.จังหวัดเพ่ือมาด าเนินการก าลังก่อสร้างบ้านผู้พิการ
    และผู้ยากไร้ซึ่งผมใคร่ขอน าเรียนท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
    เทศบาลได้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันนี้เราก าลังก่อสร้างที่บ้านของนางนาง  
     ศรีทิน หมู่ที่ 9 ยายท่วม คิดว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จซึ่งงบประมาณหลังนี้ 
    อุปกรณ์เท่านั้น ค่าแรงเราไม่ได้มาผมก็เลยให้คนเทศบาลเราน้อง ๆ พ่ีๆ 
    ช่วยกันท าหาเงินค่ากับข้าววันละ 500 บาท ซึ่งของนางนาง วันนี้หลังคา 
    เทพ้ืนเสร็จแล้ววันนี้จะก่อห้องผมก็ได้มอบหมายให้เรียบร้อยแล้วคาดว่า
    น่าจะแล้วเสร็จ แต่ว่างบประมาณของนางนาง ศรีทินเกินงบประมาณ  
    20,000บาท   ผมก็เลยหามาถ๋ัวเฉลี่ยให้ มีจ านวน อยู่ทั้งหมด 5 หลัง 
     1. นางอด  ศรีหนองแสง 20,000 หมู่ 6  อันนี้ก็ไม่พอเช่นเดียวกัน มี
    หลังคาโครงหลังคาเหล็ก    
    2. นางอ้วน แสงเดิน ราษฎรหมู่ที่ 7  
    3. นายค าดี  สายพล ใกล้ ๆ เทศบาลเรา    
    4. นางสิม  บุญชื่น ราษฎรหมู่ที่ 2  นะครับท าบันไดให้ ฝาชักโครกให้ ท า
    ประตูห้องน้ า นะครับ 

 รายที่ 5. นางสาร  ไกรศูนย์  ราษฎรหมู่ที่ 11   เปลี่ยนหลงัคา  
 ซึ่งทางกองสวัสดิการได้ของบประมาได้ 5 หลัง ๆ ละ 20,000  
 เป็น 100,000บาท ซึ่งเงินโอนมาให้เทศบาลเรียบร้อยจะด าเนินการ 
 ในส่วนนี้   ส่วนของนางนาง ศรีทิน  พมจ. เป็นผู้การจัดซื้อจัดจ้างหลังละ 

  20,000บาท ขอน าเรียนว่า ส่วนแผนงานผมจะได้ท าอีกครั้งหนึ่ง ผมก็จะ
  มอบให้แต่ละท่านว่าถนัดด้านไหนผมก็จะมอบคนนั้นจะแจ้งให้สมาชิกสภา
  ได้ทราบต่อไป  ผมก็จะมอบให้ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน
  รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ นรินทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

//นายนรินทร์  สุริยโคตร… 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านครับ คือมีพ่ีน้องในเขตเทศบาลเรา  ถนนสายหน้าร้านเนื้อย่างอนุชา
    ถนนสายนั้นไปศรีหนองแคน หลัง ธกส.  รู้สึกว่ามืด บ้านนายวิโจรน์  
     แสงสาร  นายมั่น  รังหอม  ถนนสายนี้จะมืด แต่คนสัญจรไปมามาก   เขา
    ก็เลยถามผมว่าครูโค่วแถวนี้คือมืด ไม่มีอะไรช่วยอนุเคราะห์ได้ไหม  ผมก็มา
    เรียนในที่ประชุมให้เทศบาลทราบว่าพอจะอนุเคราะห์หรืออย่างไร 
    ช่วยเหลือ ให้ได้ไหม  ทางร้านอนุชาไม่เดือดร้อนติดถนนใหญ่  แต่อยากแจ้ง
    ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า พอจะมีแนวทางช่วยเหลือได้ไหม?2. อยากเรียน
    ถามท่านนายกฯต่อไปว่า พ้ืนที่ที่จะท าบ่อบาดาลตรงนี้ต้องอยู่ในเขต 
    เทศบาลหรือไม่ พ่ีน้องเราอยู่นอกเขตจะได้ไหมหรืออย่างไร ขอขอบคุณมาก
    ครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ตรงนี้ไม่มีปัญหาท่าน   อบต. ก็ให้ นายกฯอบต.เซ็น ในเขตเราก็นายกฯเรา
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เซ็นอันนี้ก ากวมอยู่ว่า น่าจะได้ ไม่ต้องว่ามาจากไหน ถ้ามีน าเอามาอีกเลย
    ถ้ามีได้   
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ต้องเอาอะไรบ้าง มีโฉนด ส าเนาทะเบียนบ้านไหม? มีส าเนาบัตรคนที่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต้องการไหม จะได้พูดให้พ่ีน้องเรา วิธีการท าอย่างไร เพราะว่าผมไม่เห็น
    เอกสาร ขอบคุณมากครับ 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  เรื่องนี้เห็นในเน็ตนะ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาโฉนดที่ดิน  เขามาวันนั้น
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ว่าอยากได้ ส าเนาทะเบียนบ้านด้วย แต่ต้องลงนามรวม 7 คน กลุ่มละ 7  
     ที่ไม่น้อยกว่า 15 ไร่  รวมกันคนละ 4-5 ไร่ก็ได้เขาอนุมัติมาอยู่แล้ว ส าเนา
    โฉนดที่ดิน ส าเนาบัตร 2 อย่าง  ขั้นแรก 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตถามเพ่ิมเติม ไม่ทราบว่าต้องเจาะบ่อบาดาลอีกไหม  จ าเป็นต้อง
ประธานสภาเทศบาล  ระบุไหมคะว่าโซล่าเซลล์  บางคนก็มีบ่ออยู่แล้ว   ให้คนขอระบุมาได้ไหมคะ
    ว่าเอกสารอะไรบ้าง 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ถ้ามีบ่อแล้วยิ่งดี หอถัง โซล่าเซลล์ เอกสารมี แต่เขาจะท าเอง ให้เราแค่นี้
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู   
นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุญาตเพ่ิมเติม  คือสิ่งที่เขาต้องการ 1.ถามว่าคุณมีบ่อน้ าบาดาลหรือ
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ยังถ้าคนที่มีบ่อน้ าแล้ว จะสะดวกคือคุณมีบ่อน้ าแล้ว โครงการเขาจะมี 
    เฉพาะ 1. มีแผงโซล่าเชล์ลให้ 2.ซัมเมอร์สที่สูบน้ ามีให้3. หอถัง สูง บรรจุ 
    20 คิว มีให้ 1 ชุดพร้อมท่อเมนน้ า 1 กิโล แล้วแต่เราจะต่อไปไหน แต่บ่อ
    เราต้องมีเอง  2. ถ้ามีบ่อแล้วขออนุญาตหรือยัง ถ้ายังเข้าก็จะใช้เล่มไปขอ
    อนุญาตให้เรียบร้อย3. ถ้ายังไม่มีต้องหาพื้นที่เจาะให้  เขาจะท าให้หมด 
    หรือจะมีใครเป็นพ้ืนที่ให้ภายใน 7 คน แล้วใช้น้ าร่วมกัน ส่วนเอกสารเขาจะ 

//เรียบเรียงให้หมด… 
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    เรียบเรียงให้หมด การขออนุญาตเขาจะท าให้หมด ไม่อยากให้เสียโอกาสถ้า
    เป็นจริงถึงใครจะใกล้สายไฟไม่ต้องเสียค่าไฟคือประโยชน์ จะต้องเป็นกลุ่ม
    ครับ  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม   ขออนุญาตครับ โซล่าเซลล์  ต้องเป็นกลุ่ม  และมีพ้ืนที่ติดกันไม่ติดกันไม่ได้  
ปลัดเทศบาล   พ้ืนที่ 1 กิโล  บ้านผมมี ท่อ 3 ,2 นิ้วครึ่ง ปัญหาตามมาคือ ทางการเกษตร
    ใช้น้ าเยอะเพ่ือการเกษตร ต้นได้ปลายไม่ได้น้ าน้อย  ฟรี ถ้าได้ก็ดีต้องเข้าใจ
    กันง่าย ๆ ต้องเป็นกลุ่มถ้าไม่เป็นกลุ่มเขาไม่ให้ครับ  ท่านนายกฯ ตั้งเสร็จ
    แล้วน้ ายังไม่ได้ใช้ เป็นโล่งไปเลย  มีปัญหาแน่นอนในการใช้น้ า บางบ่อลึก 
    บางบ่อตื้น ไม่เหมือนไฟฟ้า เล่าสู่กันฟังนะครับที่ผ่านมา  
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯอีกครั้งหนึ่ง คืออยากเรียน ให้ที่ประชุมรับทราบทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เราได้อาคารใหม่วันนี้ครับ ท าบุญตักบาตรดีใจ แต่รู้สึกว่าเสียใจนิด ๆ ที่การ
    ตรวจรับอาคารนั้นไม่เรียบร้อย  1. ฝนตกน้ าขัง  2.บริเวณที่ติดอาคารเก่า
    เป็นตะกุตะกักอย่างไรไม่รู้  ตรวจรับงานได้ออย่างไร อยากให้ทั้งหมดได้
    รับทราบด้วยกัน ไม่ใช่ผมเห็นคนเดียว ทุกคนไปดูก็ได้ไปดูเอง อยากให้ท่าน
    ได้ทราบทุกท่านว่า มันเป็นอะไรท าไมถึงเป็นเช่นนี้มีอะไรอยู่ลึก ๆ ไหม  
    ใครเป็นคนตรวจรับงานท าไมให้ผ่าน ก็ขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ แล้ว
    เลขาก็เขียนไว้ด้วย ขอบคุณมากครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะ เชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตนะครับ ท้าวความนิดหนึ่งครับ พอดีวันก่อนท่านอาจารย์นรินทร์
ปลัดเทศบาล   กับผมก็อยู่กับผมเข้าใจท่านอยู่ว่า ผมไม่ได้ออกตัว  แต่ผมก็หนีไม่พ้นเพราะ
    ผมเป็นผู้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ   คืออย่างนี้ครับตรงที่เป็นว่าง 2 
    ฝั่ง วันนั้นฝนตกพอดี  เอาช่างเพราะแกท าตรงนี้อยู่ เอาช่างมาดู เอ๊ะท าไม
    น้ าขัง   ท าไมท่านไม่ท าสะโลปให้ผมหน่อย ท าไมไม่เอาน้ าลงฝั่งนี้  ช่าง 
    อาจจะไม่โอเค  ปูนเก่าปูนใหม่จะล่อน ไม่ถึงเซนนิดเดียว   ปัญหาอีก ฝั่ง
    หนึ่งทางรางระบายน้ าอันนี้ผมพูดตามตรงผมก็ไม่เอา   แก้ให้ผมหน่อยตรง
    นี้ ถึงงานเสร็จแล้วก็แก้ให้ผมหน่อย  ท่านรับปากว่าจะแก้ให้มาท าใหม่ (ไม่รู้
    แก้หรือยัง)  ก็เลยจะมาแก้ให้  ถ้าพูดว่ามีนอกมีในผมกล้าร้อยเปอร์เซ็นไม่มี  
    อะไรมั๊ย เขาฟันราคา  กันครับ  เงินตัวนี้งบประมาณ 3 ล้านสอง   มันเป็น 
    เสาเข็ม ผมมาขออนุมัติเปลี่ยนเป็นฐานแปร เพราะดินเราตอกเสาเข็มไม่ได้ 
    พอเขาฟันอยู่ที่ ช่างท าราคากลาง ล้านเก้าไม่ถึง 2 ล้าน 7 แสน พอเขาฟัน
    ราคาไปเกือบล้าน ไม่มีนอกมีในครับไม่ได้ครับใครจะกล้า เห็นคนขาดทุน
    เสนอราคาต่ ายังจะไปเอา ใจเขาใจเราคงไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่า เห็นคน
    ท าขาดทุน อีกส่วนหนึ่ง   เสนอราคาต่ า คงไม่มีครับอาจารย์ อีกส่วนหนึ่งผู้
    ควบคุมงานเราอาจจะไม่ได้ส่องดูทุกตารางนิ้ว  มีนอกมีในไม่มีหรอกครับผม
    กล้ายืนยัน    ในส่วนที่ตรง 2 ฝั่ง น้ าท่วม  ผมก็คุยกับท่านนายกแล้วผมจะ 

//ท าหลังคาทั้ง 2 ฝั่ง… 
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    ท าหลังคาทั้ง 2 ฝั่งคงแก้ปัญหาได้ ผมให้ช่างมาประมาณราคาก็คิกว่าไม่เกิน
    เดือนกันยายน คาดว่าคงจะแล้วเสร็จน้ าก็จะไม่ลงตรงนั้นแล้ว  ก็ขออนุญาต
    น าเรียนในที่ประชุม  ขอบคุณครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะ เชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  อีกหลังหนึ่งก็กองสวัสดิการของบประมาณมา ล้านบาท แต่ประกาศแล้ว
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  เขาฟันลงมา 760,000 หลังนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ  ผมก็คิดอยู่เขาท าได้ 
    อย่างไร  เขาตัดราคาลง ท าไมบ้านเราหลังเล็ก ๆ ยังใช้งบประมาณเยอะ 
    เขาท าได้อย่างไร  ไม่มีนอกมีในอะไรทั้งสิ้นนะครับ  เขาฟันลง แต่เงินฟัน
    แล้วไม่ได้คืน แต่ไม่ได้เข้าเรา  แบบเดียวกับลาดยางเขาฟันกันแล้วเขาก็เอา
    คืนไปหมดขอใช้ก็ไม่ได้ ทีแรกว่าจะไปท าตรงศรีหนองแคน เอาคืนไปท าไม
    ให้แล้ว   ส่งคืนคลังหมด ช่วงนี้ฟันราคาลงทุกอย่างฟัน โดยเฉพาะเจาะจง
    ฟัน ไม่มีปัญหา 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะท่านนายกฯ เหลืออีกข้อหนึ่งค่ะ  เชิญ ค่ะอาจารย์ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  เรียนท่านประธานฯ  ท่านสมาชิกฯอาจจะคงจะร าคาญผม เพราะผมไป
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 บ่อยผมเลยเห็นบ่อย  วันนั้นผมไปบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ตรงซอยนั้นครับ  
    ไปบ้านรู้สึกว่าตรงท่อจะเป็นกอไผ่เล็ก ๆ ต้นยูคา พ้ืนที่ตรงนั้นพอไหมความ
    กว้างของมัน ไม้ยูคาตรงนั้นก็เป็นปัญหาอยู่  งบประมาณใหม่ปีใหม่ ศักราช
    ใหม่ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีอ านาจ ผู้ที่มีหน้าที่ 
    ควบคุมดูแลทุกอย่างในเขตเทศบาลเรา อยากให้ท่านดูอย่างสละเวลาหน่อย
    นะครับ ไปดูหน่อยคือว่าผมบางครั้งอาจจะว่าใช่หน้าที่ หรือไม่ใช่แต่ถ้าเห็น
    ก็อดน ามาเรียนที่ประชุมครับ ดูหน่อยว่าถนนสายนี้เป็นอย่างไร จะได้ขนาด
    ได้แบบไหม เพราะว่าผู้รับเหมาเป็นคนบ้านเรา คนงานก็คนบ้านเรา ก็เลย
    พูดยาก บางครั้งผมเข้าใจนะครับ ขอฝากท่านด้วยผู้มีอ านาจวาสนาครับ 
    ขอบคุณมากครับ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตตอบท่านอาจารย์นรินทร์   เส้นนี้ผมไปดูมาแล้วนะครับ คือถ้าฝั่ง
ปลัดเทศบาล   ต้นยูคาผมถามแล้วเขาไม่ตัดให้  แต่อีกฝั่งนั้นได้ผมให้เจ้าหน้าที่เอาดินไปถม 
    เองได้แล้ว4 เมตร ผมไปด้วยตัวเอง แล้วผมก็ให้ไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าให้แล้ว  
    แต่เป็นปัญหา อีกเสาผมตรงเสาแรก ก่อนจะเข้าไป  ผมไปกับช่างโกน ได้
    คุยกับช่างโกน  เวลาออกไปส ารวจตอนเขามาย้ายผมติดภารกิจข้างในคุย
    งานอยู่  พอออกมาช่างไฟฟ้าออกไปแล้ว   เขาไม่ย้ายให้ผม  ผมคุยกับ 
    หัวหน้าทองอินทร์แล้ว  ผมโทรหาท่านทองอินทร์ แล้ว เขาบอกว่าผมสั่ง
    ไฟฟ้ามาจากสมเด็จไม่ได้ ไม่ใช่ลูกน้องผม มาจากสมเด็จ ผมก็เลยโทรหา
    เพ่ือนผม ว่าย้ายให้ผมหน่อย แต่ไฟฟ้าย้ายอีกที่หนึ่งคือ  บ้านวังเวียง เขา
    ย้ายไม่ได้ เพราะถนนเขาเอาดินไปลงก่อนฝนตกพอดี  รถเข้าย้ายไม่ได้ ผม 
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    ก็ว่าให้มาย้ายเสาบ้านนาคลองให้ก่อนได้ไหม? รออยู่นานแต่ผมจะย้ายให้
    เสาแรกตรงบ้านนาคลองความคิดของผมถ้าย้ายเสาได้ลดอุบัติเหตุ เสา 
    ไฟฟ้าถ้าไกลถนนเท่าไหร่ยิ่งดีผมไม่อยากให้ใกล้เลย มีช่างผู้หนึ่งบอกเข้าว่า
    พอแล้ว (ช่างโกน) ตอบว่าถ้าครบ 4 เมตรก็พอ (โกน)เวลาออกส ารวจต้องดู
    เสาไฟฟ้า เวลาออกไปส ารวจต้องดูให้ดี ๆ  ต้องให้ไกลถนน ไม่ใช่ 4 เมตรก็
    พอระเบียบคลองชลประทานข้างคลอง 1 เมตร  เวลาวัดมาต้องกิน 
    ประมาณ 5 เมตร ช่างโกนอาจจะลืมไปว่าขยายทางข้างมา เวลาออก 
    ส ารวจประมาณให้ย้ายเสาไฟฟ้าก่อนด าเนินการไม่ใช่ด าเนินการก่อนค่อย
    ย้ายมันช้า  เป็นความผิดของผมเองแหละคือผมก็ไม่ได้ก าชับลูกน้อง 
    เท่าท่ีควร แต่ผมก็ก าชับเจ้าหน้าที่แล้วหล่ะ  สุดท้ายก็ไม่ย้ายให้ ไฟฟ้า 
    สมเด็จก็ได้แจ้งให้เทศบาลท าหนังสือไปใหม่เขาถึงจะย้ายให้  ขออนุญาตน า
    เรียนตามนั้น ความกว้างได้แล้วครับผมไปวัดด้วยตัวเองสบายใจได้ ฝั่งทางนี้
    ได้ 4 เมตร  ถ้าไม่ได้ 4 เมตรคงตรวจรับไม่ได้ครับพูดง่าย ๆ  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตนะคะเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง หน้าอนุชา 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ไม่ยากครับไม่มีปัญหา มอบให้กองช่างไปด าเนินการให้  ติดโคมไฟ เอาแผน
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ไปขยายเขตไฟฟ้า 

นายประภาส  วรรณทอง  ยังไม่มีเสาไฟฟ้า  จะท าอย่างไร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  นึกกว่ามีแล้ว เอาแผนไปขยายเขตไฟฟ้า  จะพิจารณาไปเรื่อย ๆ    
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
ที่ประชุม   ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมเก่ียวกับเสาไฟฟ้ายังไม่มี(ใช้เวลาประมาณ  
    10นาที)ก็มอบให้ทางเลขาสภาไปประสานกับไฟฟ้า 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค่ะขออนุญาตปรึกษา พอดีว่าทางเลขาแจ้งมาว่ามีงบเหลือจ่าย แต่ว่าเรา
ประธานสภาเทศบาล  ต้องประชุมเพ่ือกันเงินด้วย คือปรึกษาหารือ  ตอนนี้ระยะเวลาขยายถึงวันที่
    14 กันยายน อยากให้สมาชิกและเจ้าหน้าทีเกี่ยวกับเอกสารว่าพร้อมวัน 
    ไหน เราต้องประชุมปรึกษาหารือ ขอปรึกษาหารือเราจะนัดประชุมได้อีกวัน
    ไหน เวลาประชุมเราเหลือแค่อาทิตย์หน้า  ค่ะเชิญค่ะท่านเลขาฯ 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เรียนประธานสภา พอดีทางคณะผู้บริหารได้จะเสนอญัตติ ขอโอน
ปลัดเทศบาล   งบประมาณท่ีท่านนายกน าเรียนเมื่อกี้นี้  ในที่ประชุมทราบ งบประมาณท่ี
    เหลือจ่าย 2,800,000บาทงบประมาณท่ีใช้ได้ ในส่วนของการขยายเวลา
    การประชุม ขยายเลา 15 วัน ไปถึงวันที่ 14 กันยายน เอกสารผมยังไม่
    แล้วเสร็จ ผมคาดว่าเอกสารผมคงจะแล้วเสร็จในวันอังคาร  ช่างก าลัง 
    ประมาณราคา  ส่วนเอกสารยังไม่แล้วเสร็จ อยากหารือในที่ประชุม พอดี
    วันที่ 11,12,13 ท่านายกไม่อยู่ไปราชการ เอกสารผมจะส่งให้ท่านไม่เกิน 
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    วันอังคารหน้าขอนัดประชุมในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00 น. 
    หนังสือจะแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่ง  เป็นการโอนงบประมาณและการกันเงินไว้
    เบิกเหลื่อมปี  ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ - 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกฯ เสริมหรืออภิปรายเรื่องอ่ืน  ถ้าท่านไม่มีอะไรแล้ว  ดิฉันขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 ขอปิดประชุมค่ะ 
 
เลิกประชุมเวลา    12.00 น. 

 
    (ลงชื่อ)  ประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นายประดิษฐ์  ศรีประไหม )  
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู 
 
 
  ตรวจถูกต้อง          ตรวจถูกต้อง   
(ลงชื่อ)  นรินทร์   สุริยโคตร      (ลงชื่อ)  แจ่มจันทร์  ละอองศรี 
       (นายนรินทร์   สรุิยโคตร)            (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม       กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 
  ตรวจถูกต้อง           ทราบ  
(ลงชื่อ)  เจน  ท้าวสบาย       (ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์ 
       (นายเจน  ท้าวสบาย)            (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม       ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
 
 
 


