
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

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

10. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายเจน  ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาล 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
2. นายประเสริฐ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
3. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นายประสิทธิ์  เหลาแหลม ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 

10. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11. นายวารินทร์  ท้าวสบาย รองปลัดเทศบาล 
12. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13. นายรณวิทย์  ลาวงศ์เกิด นิติกรช านาญการ 
14. นางจิตรลดา  ไชยขันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 

เมื่อถึงเวลานัดเลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาคู ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูเข้าห้องประชุม 
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมจ านวน 11 คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 14 คน ครบเป็นองค์ประชุมและ
เชิญนางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู  เปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2561   เชิญฝ่ายเลขา 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เป็นรายงานการประชุมครั้งสุดท้ายสมัยวิสามัญ  สมัยที่  3 
ปลัดเทศบาล ครั้งที่ 1   ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27  กันยายน 2561 มีสมาชิกสภา

เทศบาลผู้เข้าประชุม จ านวน  11 ท่าน    ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน   9 ท่าน   
มีรายงานการประชุมทั้งหมดทั้งสิ้น  23 หน้า ก็ได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาได้
อ่านได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ มีท่านใดสงสัยจะแก้ไขอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายนรินทร์ สุริยโคตร  คือผมก็อ่านเกือบหมดหล่ะครับไปเจออยู่ที่หนึ่งนะครับ เรื่อง  เล็ก ๆ น้อย ๆ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แต่ก็บ่งบอกถึงว่าความไม่เรียบร้อยของคนพิมพ์ นะครับ คือ  อยู่ที่หน้า 2 ครับ 

ที่นายกเอาหลานเขยอะไรน่ะครับ  หลายสาว หรือ หลานสาว ครับ  หน้าที่ 21 
นับจากข้างล่างขึ้นมานะครับ เป็น บรรทัดที่ 8 ค าว่า บางเอิญ หรือ  บังเอิญ ที่
ถูกนะครับ  คือผมอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ  

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  อันแรกที่ไหนนะครับ  หน้า 21   ก็ไม่เป็นไรครับจะแก้ไขให้ได้ก็จะปรับปรุง 
ปลัดเทศบาล ก็ขออภัยด้วยนะครับงานค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่มีเวลาดูรายละเอียด   ไม่มี

ปัญหาอะไรครับ อยู่ที่คนตรวจ คณะกรรมการตรวจ  มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 
ท่าน   มีท่านนรินทร์  ท่านแจ่มจันทร์  ท่านเจน และผม ก็มีผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ข้อความมีบ้างมี 2 ที่ หน้าที่ 2 บรรทัดแรก เป็น  หลาน  กับหน้า 21 บรรทัดที่ 
8  จาก บางเอิญ  เป็น บังเอิญ  มีท่านอื่นอีกไหมครับอาจอยู่ในแป้นเดียวกัน มี
ใครจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการการประชุม
นะครับ 

มตทิีป่ระชุม   รบัรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  
วันที่ 27  กันยายน  2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  1. น้ าประปา  2. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 3. การดูแลความปลอดภัยและ 
ประธานสภาเทศบาล  อ านวยความสะดวกหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอเชิญท่านอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
 
นายนรินทร์ สุริยโคตร  คือเรื่องทีผ่มส่งกระทู้ถามคือ น้ าประปา เราพูดบ่อยนะครับพูดกันมานานแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แต่ก็ยังแก้ไขหรือปรับปรุงยังไม้ดีพอ คือบางทีผมลงไปตามหมู่บ้าน  ผมก็ไม่ได้ไป

สอบถามอะไรหรอกครับ แต่บังเอิญพ่ีน้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเรานี้แหละครับ  พ่ี
น้องแต่งงานถนนแถวหน้าส านักงานสาธารณสุข  ตรงข้ามกันน่ะครับ ครูโค่น้ าคือ 
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ขุ่นแท้  ผมก็เรียนแล้วว่าน้ าประปาบ้านเราไม่สะอาดบางครั้งก็ขุ่น  ที่บ้านผมก็
พูดบ่อยเป็นก้อนดินครับลงไปในถัง  ไม่ใช่ตะกอนเป็นเศษดิน ยังแก้ไขปัญหา
ไมไ่ด้  1.2. น้ าประปา แรงน้ า  วันหยุดราชการน้ าไหลไม่สะดวกในวันเสาร์ – 
อาทิตย์ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่พนักงานทีร่ับผิดชอบท าอะไรอยู่รู้ว่าตัวเองท า
หน้าที่นี้ก็ต้องมาดูคือการให้บริการแก่ประชาชน  ถ้าน้ ามีปัญหาท่อแตกควร
จะแจ้งให้ทางพ่ีน้องผู้ใช้บริการทราบด้วยครับ  บางบ้านอย่างบ้านวังเวียง  
คุณครูบ้านหนูมีเครื่องท าน้ าอุ่น  แต่เป็นอะไรไม่อุ่น เพราะว่าแรงดันน้ าประปา
ของเราไม่พอหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้ครับ  เหตุมาจากอะไรอาจจะเป็น
แรงดัน บ้านนาคลองก็เหมือนกันเครื่องท าน้ าอุ่นไม่อุ่น เป็นเรื่องที่ 2 นะครับ  
เพราะว่าเราเรื่องนี้เราคุยมาหลายครั้งแล้ว  ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร  อันนี้คือ
เรื่องน้ าประปานะครับ เป็นตะกอน น้ าไหลแรงดันไม่พอหรืออย่างไรผมก็ไม่
ทราบ ขอบคุณมากครับ 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทางผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญ ท่านรองนายกเทศมนตรี 
 
นายประภาส  วรรณทอง  ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณท่านนรินทร์ที่ได้น าปัญหามาทุกอย่างมาเพ่ือจะได้แก้ไข 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ปัญหาร่วมกันในที่นี้นะครับ เรื่องน้ าขุ่นและเป็นตะกอนนั้นที่กองประปาได้ไป

ส ารวจและวิเคราะห์ดูแล้วขึ้นอยู่กับท่อทีเ่ราวางไว้นานแล้วซึ่งมีตกตะกอน  เป็น
ท่อเหล็กบางท่ออุดดันเหลือรูเล็ก ๆ  ซ่ึงจะมีสนิมอยู่ตรงนั้นท าให้ตกตะกอน
เกิดข้ึน ปัญหาที่ 2. คือการซ่อมบ ารุงของกองการประปา ซ่อมบ ารุงเกือบทุกวัน 
ซ่ึงท่านใดที่มีไลน์ของเทศบาลต าบลนาคูก็จะได้เห็นอยู่ในไลน์เทศบาลคงจะทราบ
กันอยู่ว่าซ่อม เมื่อวานนี้ก็ซ่อมบ ารุงที่บ้านวังเวียง ซึ่งผมจะเอาท่อที่เขาตัดขึ้นมา
ให้ดู เดี๋ยวท้าย ๆ ทีป่ระชุมนี้ผมจะเอาท่อตัวอย่างมาให้ดูว่าอุดตันมากแค่ไหน 
ท าไมน้ าจึงขุ่น นะครับ  อีกประเด็นคือท่านว่าน้ าไม่ค่อยไหลในวันหยุด  ตรงบ้าน
ของท่านดิว นะครับ   ทีต่ าเมี่ยงนาคูตรงนี้เป็นจุดที่สูง  สูงแล้วท าให้น้ าวันหยุด
คนจะใช้น้ าเยอะมาก ก็เลยวางแผนกับทีมงานในกองประปา ที่จะท าจุดเบรคน้ า
ตรงไหนที่เป็นเนินเยอะ ๆ  จะเบรคน้ าเป็นจุด ๆ ห่างกันระยะประมาณ 100 
เมตร ซ่ึงได้ไปตัวดูพ้ืนที่เขาท ามาแล้วหลายแห่งก็เกิดประโยชน์  ก็จะไดใ้ช้น้ า
ด้วยกนัพร้อมกัน  ความแรงของน้ าบ้านวังเวียงที่ท่านว่า ตอนนี้ก็วางแผนไว้แล้ว
ตัดท่อ 4 นิ้ว ซึ่งวางไว้ก่อนหน้านั้น  มีสนิมเหล็กเยอะที่ท่านว่าน้ าขุ่น  จะตัดท่อ
เหล็กเข้าท่อ PVC  ที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ตัดน้ าเข้าท่อ PVC นะ
ครับ และ  ปัญหาน้ าที่ไม่แรงนั้นคงจะแก้ไขปัญหาได้ในไว ๆ นี้ ส่วนน้ าขุ่นนั้น
เปลี่ยนท่อเสร็จผมคดิว่าคงจะแก้ไขปัญหาได้ครับ ขอบคุณครับ    

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตขอเสริมท่านรองประภาสที่ได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงกรณีท่ี 
ปลัดเทศบาล ท่านอาจารย์นรินทร์ได้กระทู้ถาม   ที่จริงน้ าประปาเทศบาลต าบลนาคูท่ีจริงเรามี 

//ส่วนร่วมที.่. 
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ส่วนร่วมที่ช่วยกันในการแกป้ัญหา  ถ้าถามว่ายากไหมในการแก้ปัญหาเรื่องน้ า  
ตอบว่ายากครับ  ในการแก้ไขปัญหาน้ านั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับ  
ปัจจัยแรกแหล่งน้ าดิบเป็นส าคัญท่ีสุดในการจัดการบริหารน้ าของประปาของเรา  
ก็จะเห็น แหล่งน้ าดิบของเราคืออ่างเก็บน้ าห้วยมะโนเป็นพ้ืนที่แคบและตื้นเขิน
เยอะ  เป็นน้ าขุ่นครับ  ชนิดเป็นตมก็ว่าได ้ ยิ่งปีนี้อีกผมเชื่อว่าอีก 3 – 4 เดือน
ข้างหน้าน้ าประปาเราจะยิ่งขุ่นกว่านี้ครับ  เพราะว่าน้ าตื้นเขินมากครับ   ตอผุด
หมดแล้วนะครับ ไปดูได้เลยนะครับ  ทีนีส้่วนหนึ่งผู้ใช้ท านาปลังใช้น้ าเยอะ
ประกอบกับปีนี้ ปากกระโถนปากใหญ่ช ารุดปล่อยน้ ากันเยอะ วันก่อนผมมอบให้ 
ผอ.วิชัยไปประชุมแทนผมในนามของเทศบาลต าบลนาคู เขาเชิญไปเพ่ือพิจารณา
เกี่ยวกับการใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วนมะโน  ส่วนรายละเอียดจะให้หัวหน้าวิชัยได้
ชี้แจงในที่ประชุมต่อไปครับ  อันนี้คือปัญหาหลักในประเด็นแรกแหล่งน้ าดิบ ต้อง
ยอมรับกันครับ  ถ้าเป็นระบบประปาเขาผลิตน้ า 100 เปอร์เซนต์  การประปา
ส่วนภูมิภาคสะอาดไหม ไม่สะอาดครับ การประปาส่วนภูมิภาคกุฉินารายณ์ 
สาขาเขาวง  ที่อยู่บ้านผมใช้เดือนละพันบาทกว่า  ผมต้องล้างถังผมทุกวันถ้าไม่
ล้างแปรงฟันไม่ได้ เพราะสกปรกขนาดแหล่งน้ าของประปา เขาจะผันน้ ามาจาก
แหล่งน้ าบ้านนาวี มีท่อเชื่อมล าพะยังแหล่งน้ าใสสะอาดเยอะนะครับ เวลาจะ
หมดก็ผันไว้สายนาเวียงที่คุ้มเก่า ก็ไม่สะอาดเหมือนกันแคบและตื้น ในเมื่อเรา
เอาน้ าดิบมาผลิตท าเป็นน้ าใส 1. ค่าสารส้มคลอรีนใช้งบเยอะประกอบกับ  ก่อน
เทศบาลต าบลนาคูเราจะรับสัมประทานมาจากโยธา  เป็นระบบท่อเหล็กอย่างที่
ท่านรองประภาสน าเรียนในที่ประชุม ที่อ่ืนเขาไม่ใช้แล้วนะครับตามระบบ
มาตรฐานประปา   ที่อ่ืนเขาเลิกใช้แล้วนะครับ  ไปบ้านวังเวียง ท่อ 4 นิ้วเดิม 
และท่อ 6 นิ้วไปใหม่  ต่อไปจะตัดเชื่อมท่อ PVC 6 นิ้วอย่างเดียวจะให้สะอาด 
วันนี้ก็จะพยายามท าให้ดีที่สุดในส่วนที่เราจะด าเนินการนะครับ  ในส่วนบางแห่ง 
ท่อของเราที่มีปัญหาคือท่อเหล็กยังเป็นปัญหา เพราะฝังถมขึ้นมาเรื่อย ๆ  ลึก
มากเวลาเราไปซ่อมถ้าเราไมม่ีรถตายแน่ ๆ  บังเอิญเรามีรถนะครับ  บางครั้งขุด
เป็นเมตร 2 เมตรไปซ่อมเวลามันแตก  น้ าขุ่นสังเกต  เกิดจากการซ่อมท่อ 
ตะกอนอยู่ในท่อ เวลาเปิดน้ ากระตุกตะกอนก็ออกไปตามท่อ  แต่ก็ไม่ค่อยออก
เท่าไหร่ก็พยายามท า   อีกประการหนึ่งผมก็ให้ฝ่ายประปาไประบายน้ าให้
ตะกอนออก ไปปล่อย  เดือนละ 2 ครั้ง มีส่วนช่วยอยู่ แตไ่ปท าที่ต่ าที่สุด
พยายามท า  ประเด็นที่ 2  คือความดันไม่แรงโดยเฉพาะบ้านนาคลอง วันก่อน
ผมลองคุยกับกองการประปาบ้านาคลองอยู่ที่สูง  ผมคิดว่าถ้าลองเชื่อมประปาไป
จาก หมู่ 12 ต่อตรงไป  ผมอยากทดลองใหม่เชื่อมจากถังใหม่ไปบ้านนาคลอง  
อาจจะแรงดันมากขึ้น  พอถามเดวิชเมื่อวานนี้น่าจะเป็นไปได้ยาก  ทดลองไป
เสาร์ –อาทิตย์ เวลาเราใช้ถังนี้ไปบ้านนาคลองกับอ าเภอในส่วนนี้ ถังใหมแ่สดงว่า
น้ าฝั่งนี้ไม่พอใช้ระบบคนใช้น้ าน้อย ตัวใหญ่ไม่พอ  ระบบไม่ท างานน้ าไม่เปิด
อัตโนมัติตัวใหญ่ไม่พอ  เราจะตัด หมู่ 12  หมู่ 7  ส่วนราชการใช้หอถังหอเดียว 
ว่าจะใช้ได้ผลไหม แบ่งส่วนนี้ไปใช้ก่อน  ในส่วนแรงดันน้ าไม่พอเครื่องท าน้ าอุ่น
จะไม่ท างาน  แรงดัน (บาร์) ถ้าไม่ถึงจะไม่ท างาน  มีส่วนเช่นเดียวกัน  ทีนีร้ะบบ
ผมหารือผู้บริหารการท าให้น้ าไหลแรง ผมจะใช้แนวคิดที่ใช้อยู่บ้านสวนใช้แอร์แว 

//แก้ไขปัญหา... 
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แก้ไขปัญหาแอร์แว เพิ่มแรงจากอากาศดันน้ าให้ไหลแรงขึ้น  โดยการต่อท่อ
ขึ้นมาทางวิชาการ บ้านนาคลองผมว่าจะทดลองใช้  หากท่านใดมีข้อสงสัยก็เข้า
ไปในยูทูปเขาจะบอกวิธีการ อาจมาใช้ในส่วนนี้อาจดีขึ้น  ลองใช้บ้านนาคลอง
ก่อนถ้าเผื่อใช้ดีจะใช้กับบ้านวังเวียงต่อไปครับ ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองก่อนค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายประภาส  วรรณทอง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  น าท่อเหล็กตัวอย่างที่ตัดออกมาให้ที่ประชุมดูว่า 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู สาเหตุทีท่ าให้น้ าขุน่  ตัวนี้เป็นท่อเส้นเข้าบ้านวังเวียงตรงหน้าโรงสีครับ ท่อนี้จะ

เหลืออีกประมาณ 50-60   เมตรครับท่อเหล็กครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตให้หัวหน้ากองการประปาได้ตอบค าถาม เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายวิชัย มูลสาระ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง   
ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาผู้อ านายการกองการประปา  ขอเสริมนะครับ สืบเนื่องมาจากผมได้ไป

ประชุมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากับผู้ใช้น้ ากับท่านบ ารุง คะโยธาและพ่ีน้อง
ชาวบ้านเราประมาณ 4-5 ท่าน  เรื่องน้ าอันดับแรกจะให้มองเห็นภาพนะครับ  
หน่วยประปา 1 หน่วยเท่ากับ 1 (คิว) ลูกบาศก์เมตร หมายความว่ามองรูปเป็น
ถัง สูง 1 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร  คิดออกเท่ากับ  1,000 ลิตร ทีนีใ้น
เขตเทศบาลต าบลนาคูของเรามีผู้มาขึ้นทะเบียนการใช้น้ าของเรา 8 หมู่บ้านมา
ใช้น้ า 1,800 ครัวเรือน แบ่งเป็นหมู่ ๆ ละสองสามร้อยครัวเรือน  เขาให้เราไป
ประชุมเขาต้องการข้อมูลว่าประปาเราใช้น้ าดิบเท่าไหร่ เดือน /วัน เท่าไหร่  จาก
ข้อมูลสถิติ เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 39,370/เดือน คิดเป็นวัน 1,270 ลูกบาศก์
เมตรหรือใช้  1,270,000 ลติร  ทีนี้เมื่อไปดูแล้วอ่างเก็บน้ าปากกระโถนใหญ่
ซ่ึงซ่อมบานเสร็จแต่ไม่สนิทแล้วยังมีรอยรั่วอยู่  รอ่งกระทะจะลึก 3.30 เมตร  
ถ้าปล่อยให้แห้งก็แห้งนะครับ ปากกระโถนเล็กฝั่งขวา น้ าจะเหลืออยู่ประมาณ 
50 เซนติเมตร  เดี๋ยวนี้ไปดขูองเทศบาลเรามีงบอยู่ปัญหาคือน้ าของเราไม่พอ  
เราท าร่องเข้ามาถ้าอีกเดือนสองเดือน กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ าฝั่งนาคูขอเปิด 4 วัน 
และฝั่งกุดตาใกล้นากระเดา 4 วัน พร้อมเครื่องสูบขอน้ ามันได้อยู่ประมาณ 100 
ลิตร  ใช้ประมาณ  40,000 ลูกบาศก์เมตร อีกไม่กี่วันก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว แต่
ถ้าไม่พอเขาจะไปขอจากหนองแห้วข้างบน  ท าลึกประมาณ 3 เมตรที่ทหารเขา
ท า เพราะฉะนั้นแหล่งน้ าดิบของเรารู้สึกว่าเราจะต้องระดมแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังว่า เราจะท าอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเป็นของชลประทาน ขุดลอกก็ไม่ได้  
เราก็จ าเป็นจะต้องหาวิธีแก้ให้ได้ ชาวบ้านเขาไม่รู้ ให้เทศบาลเลื่อนเครื่องสูบไป
ตรงกลางมันก็คงจะไม่ได้เขาคงจะไม่ให้  ผมจะเสนอให้ฝ่ายสภา ฝ่ายบริหารให้
ครับ ไม่เกินอีก 4-5 วันเราก็จะไปท าร่องน้ าเข้ามา เพราะน้ าจะแห้งแล้วของเรา 
ขอน าเรียนเท่านี้ครับ   

 
//นางทักษิณ  … 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมาก  ท่านสุริยนต์มีอะไรจะเสนอคะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ขออนุญาตมีการแก้ไขปัญหาทางต้นเหตุ ปลายเหตุ  ว่าเราจะท าอย่างไร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ปฏิรูปใหม่  ให้ดีขึ้นของเก่าทิ้งไปมีไหมครับนโยบายนี้มีไหมครับ  ให้มีการสร้าง

ระบบใหม่เอ่ียม ไม่ต้องมีการซ่อมเพราะมีปัญหาแต่เรื่องน้ าเราคุยกันตรงนี้ครับ 
ผมอยากให้ทุกท่านออกความคิดเห็นว่าเราจะท าอย่างไรให้ดีขึ้น 

 
นายประดษิฐ์  ศรีประไหม  ถ้าเป็นน้ าประปาระบบใหญ่ของพวกเรา 1,800ของระบบตัวย่อยเป็นระบบ 
ปลัดเทศบาล ประปาหมู่บ้านแต่เป็นขนาดใหญ่ที่เราก่อสร้างใหม่แต่ของเดิมประมาณ 500 

ครัวเรือน ตัวใหม่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่แต่ว่าไม่เกิน 300 
ครัวเรือนรวมแล้วเป็น 800  ครัวเรือน ทีนี้เราดูพิกัดแล้ว 1,000 ครัวเรือน สิ่ง
ที่จะเสริมได้ก็คือในส่วนบ่อน้ าที่กักเก็บคงไม่มีปัญหาเพราะว่าบ่อเราใหญ่อยู่แล้ว 
เราต้องของบกรมฯ มาก่อสร้างอีกนะครับสักประมาณ 1 ตัว ผมว่าต้องเอา
น้ าประปาขนาดใหญ่เช่นเดียวกันสัก 2 บ่อ ก็จะขอไปเรื่อยๆ ครับที่มีเข้ามา หอ
จา่ยอีก 2 น่าจะเพียงพอ แต่ถามว่าถ้าจะแก้ทั้งระบบ 30 ล้านก็คงจะไม่เพียงพอ
นะครับเราก็ไม่มีงบ ถ้าถามว่าก่อสร้างน้ าประปายากไหมยากครับเพราะมันอยู่ใต้
ดินนะครับ ขนาดประปาส่วนภูมิภาคเขามีงบมหาศาลเขายังล าบากเลยก็จะ
พยายามเพราะท่านนายกก็ดูปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วละ ท่านกจ็ะดูในรายละเอียด
นะครับว่าเราจะหางบมาด าเนินการอย่างไรเพราะส าคัญที่สุดก็เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาด บริโภคท่ีถูกต้อง ก็เป็นแนวความคิดท่ีร่วมด้วย
ช่วยกัน แก้ไขปัญหาด้วยกัน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  น้ าประปามีท่านใดอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มกี็เชิญกระทู้ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ที่ผมมาเรยีนในสภาแห่งนี้ไม่ใช่มาติติงหรืออะไรนะครับมาพูดปัญหาให้ฟัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเราดีขึ้น น่าอยู่สวยงามเหมือนค าที่ผม

จ าไม่ได้ว่า กาฬสินธุ์ สุขภาพดี รายได้ดี ก็มีสโลแกนหรือลืมหมดแล้วในนี้ลืม
หมดแล้ว อย่างภูมทิัศน์ในเขตเทศบาลนาคูไม่ทราบว่านายก ผู้มีอ านาจหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริเวณหรือภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนาคูลงไปในพ้ืนที่ไหมหรือ
ว่านั่งอยู่ในห้องแอร์ อย่างส านักงานเทศบาลเราดูเลยครับข้างๆรอบๆ ของร้าง
หรืออะไรก็วางไว้ตรงนี้หมด ผมอยากเห็นเทศบาลนาคูเรา เข้ามาแล้วน่าอยู่ 
สะอาด สวยงาม ตามถนนต่างๆ ถนนหน้าบ้านท่านประธานต้นไม้ต้นมะม่วง ผม
ต้องขออนุญาตครับแถวบ้านยายด าโผล่ออกมา ผมก็เลยถามว่าสอยได้ไหม ได้ 
หรือตามซอยต่าง ๆ ตามถนนต่าง ๆกิ่งไม้ที่มันโผล่ออกมาตามถนนหนทางตาม
พ้ืนที่ ไหล่ถนนขอบถนน ท่านเคยดูท่านเคยคิดไหม อันนี้คือภูมิทัศน์  2. เรื่อง
กลิ่น ตามคลองต่าง ๆ ร่องน้ านะครับเมื่อวานไปบ้านนาคลองก็มีหลายคน
ผู้ใหญ่บ้านเขาว่าคือเหม็นแท้ครูโข่ ผมไม่ทราบผมก็เลยตอบว่าร่องน้ ามันขัง
เพราะว่าเวลาก่อสร้างรางระบายน้ านั้น ผู้ควบคุมการก่อสร้างคุณต้องเทต้อง 

//ราดลงไป... 
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ราดลงไปอย่าให้มันขังอันนี้คือข้อ 1 ปัญหาที่ผมคิดนะครับไม่ทราบว่าผมคิดถูก
หรือคิดผิดตรงไหนที่ส่งกลิ่นเหม็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องดูแลว่า
เป็นยังไง เรื่องเสียงที่หลังเทศบาลของเราเขาก็บ่นนะครับกลิ่นเวลาที่ตัดเหล็ก
เหม็นขิว อ้ายค าคผีู้เฒ่านะครับ จ่มเว้า ครูโข่คือเป็นจั่งซี่ ผมก็บอกให้ฝ่ายบริหาร
ได้ทราบอยู่ว่าร้านที่ตัดเหล็กเชื่อมเหล็กอันนี้เขาก็บ่นก็ฝากท่านมาอยากให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาตรงนี้ว่าผมพูดเพ่ือปรับปรุงแก้ไขครับ ที่เขาพูดว่าไม่ใช่ผมไม่เจบ็
นะเจ็บเจ็บมาก ๆ ด้วยผมเจอบ่อยๆ เพราะผมไปบ่อยเขาก็ถาม นี่คืออยากให้
ฝ่ายบริหารนายกหรือผู้มีอ านาจทุกท่านผู้ที่เกีย่วข้องได้พิจารณาดูว่าท าได้หรือท า
ไม่ได้ ที่ท่านได้งบไปได้งบไปอย่างนั้นอย่างนี้ซอยนั้นซอยนี้เคยเข้าไปดูไหม แล้วก็
คนเก็บขยะหรือคนที่ดูแลเรื่องนี้น่ะ ท่านเคยไปดูไหมตรงนี้เป็นยังไงเขากวาดไหม
เวลามันหล่นลงมา ในถังนะไม่เก็บครับเขาก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือว่าท่านว่า
งามแล้วละส่ านิ สวยแล้วครับดอกไม้ที่สามแยกสวย หน้าร้านหมอสัญญา สวย
มากแต่แล้วข้างส านักงานเราที่โคนต้นไม้มีแต่คอนกรีตครับต้นไม้สีเขียวๆ ไม่มี
เลยครับอันนี้ก็คือภูมิทัศน์ผมยกตัวอย่างครับ แต่อยากให้ท่านไปดูรอบๆ เลยนะ
ครับในเขตเทศบาลนาค ูท่านอาจจะท าเป็นตัวอย่างก็ได้สักเส้นหนึ่งอันนี้เกี่ยวกับ
ภูมิทัศน์ครับ ตลาดเป็นไงรางระบายน้ าแถวนั้นเป็นไงมันดูไม่ได้มันดูไม่จืดเลย
ครับ เพราะว่าผมอาจไปตลาดบ่อยก็ได้เลยเห็นบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรอาจจะ
เป็นหน้าเป็นตาให้เทศบาลต าบลนาคูไม่ใช่เป็นหน้าเป็นตาให้ผมหรอกเป็นหน้า
เป็นตาให้ส านักงานเทศบาลต าบลนาคูนะครับ 

 
นายประภาส  วรรณทอง ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับแต่ว่าบางถ้อยค าท่ีท่านใช้ผมอยากให้ท่านประธาน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ได้พิจารณาด้วยเพราะว่าบางถอ้ยค าเป็นภาษาท่ีไม่ค่อยดีส าหรับท่านผู้ทรงเกียรติ

ที่พูดออกมา กรุณาให้เกียรติกันด้วยนะครับในบริบทของเทศบาลโดยเฉพาะ
อาคารท่านจะเห็นบางครั้งจะมีเศษเหล็กท่านคิดว่าเศษเหล็ก แต่นั่นคือโต๊ะที่ให้
พระนั่งของแต่ละงานที่เราจัดเพราะเสร็จปุ๊บไม้อัดเราเก็บไว้ส่วนเหล็กโครงเหล็ก
เราเอาซ้อนกันไว้ ท่านจะดูเหมือนเศษเหล็กแต่ออกงานประจ าหลายที่ที่เรา
บริหารจัดการ เทศบาลยังไม่จบวางท่อก็ยังไม่เสร็จทุกอย่างก็จะสะอาดครับ แต่
การก่อสร้างมันยังมีอยู่อันนี้พูดความเป็นจริงไม่ได้แก้ตัวนะครับ ก็พยายามท าให้
ดีที่สุดนะครับเพราะผมก็ต้องการความสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันกับท่าน ส่วน
ต้นไม้ที่ท่านบอกว่าชาวบ้านอยากให้ตัดก็โอเคนะครับ ถ้าบ้านไหนอยากให้ตัดก็
ให้แจ้งนะครับแต่ให้ทางเทศบาลไปตัดเองเลย ผมก็จะต้องไปหาก่อนจะให้ตัด
ยังไงเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้ามะม่วงด้วยก าลังเป็นหมากเป็นผล ก็ล าบากว่าจะไป
ตัดได้เลยกร็บกวนท่านว่าท่านใดอยากจะตัดก็มาแจ้งทางเทศบาลก่อน  2. ต้นไม้
ทีม่ันเกี่ยวกับสายไฟฟ้าทางเทศบาลเราท าไม่ได้ เพราะพูดกับไฟฟ้าแล้วว่าเราจะ
ไปดูก่อนถ้าต้นไม้ต้นไหนที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้าจะมาจัดการเองอันนี้คุยกันแล้ว
ตกลงกันแล้วกับไฟฟ้า อีกประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถตัดได้เลยส าหรับต้นไม้ 
ส าหรับรางระบายน้ าที่เหม็นผมก็มจีมูกเหมือนกัน หลายแห่งทีม่ันเหม็นผมไปดู
แล้วคงเป็นที่เขาท ากิจการของเขาที่ท าให้มันเหม็นเกิดขึ้น แต่เขาอยู่ใกล้กันเขา
มาสามารถพูดได้ ก็พาพนักงานไปล้างไปเก็บเสร็จไม่ถึง 3 วันก็เหม็นเหมือนเดิม 

//อันนี้คือพยายาม... 
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อันนี้คือพยายามท าแล้วหลายแห่งแต่ถ้าที่ไหนมันวิกฤติจริงๆ ก็ขอให้แจ้งเข้ามา
พวกเราจะไปแก้ไขโดยจะเข้าไปคุยกับบ้านที่เขาท า หลายแห่งนะครับมีที่หนึ่งที่
ผมไปดเูขาท าร้านขายปลาหมึกปิ้ง ปกติการปิ้งปลาหมึกขายจะต้องมีบ่อเกรอะ
ของตัวเองพอล้างปลาหมึกแล้วก็ต้องเอาลงบ่อเกรอะไว้พอมันเต็มก็มาดูดแต่เขา
ไม่ลงบ่อเกรอะครับเขาลงรางระบายน้ า ซึ่งปลาหมึกวันเดียวก็เหม็นครับเราก็เอา
รถไปล้าง ล้างเสร็จวันหน้าก็เหม็นเหมือนเดิมก็ยังคุยกับเขาให้ท าบ่อเกรอะให้
หน่อยเขาก็รับปากจะท าครับแต่เราไม่ได้ไปตรวจว่าเขาท าหรือไม่แต่เด๋ียวนี้ก็ยัง
เหม็นอยู่ก็พยายามแก้ไขอยู่น ารถไปล้างให้ ส่วนตลาดเราล้างทุกอาทิตย์นะครับ
ผมก็ไปด้วยกับเขาทุกอาทิตย์เหมือนกันและก็ยอมรับว่าตลาดทุกคนรู้ดีว่าตลาด
คือสิ่งที่รวบรวมความเน่าเหม็น เป็นอาหารก็ใช่อยู่ในที่เดียวกันและก็การรักษา
ความสะอาดคือไม่ค่อยเท่าที่ควรส าหรับ แต่ละคนบางคนก็เก็บดีมากหิ้วกลับ
บ้าน แต่บางคนก็ลงไปในรางซึ่งหลายคนเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับเขาให้ท า
เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดข้ึน  ส่วนที่ใกล้ร้านซ่อมก็ดี บ้านที่ใกล้กิจการที่เขาท า
การก่อสร้างมีการตัดเหล็กบ้างเชื่อมเหล็กบ้าง อันนี้ก็เป็นการท ามาหากินของเขา
และผู้ที่อยู่ใกล้ถ้าแจ้งหรือร้องเรียนมาทางเทศบาลก็บริหารจัดการได้อยู่แต่ถ้าไม่
มีการร้องเรียนมาไม่มีการแจ้งมาทางเทศบาลก็ไม่สามารถด าเนินการให้ถึงที่สุด
ไดก้็ขอให้ตามระเบียบครับ   เรื่องเก็บขยะต้นเดือนก่อนนั้นมีท่านหนึ่งได้ไลน์มา
ทั้งรูปถ่ายท้ังคนด้วยผมก็เรียกคนนั้นมาคุย ก็ได้ความจริงอยู่ก็ต่างคนก็ให้เหตุผล
มาผมก็บอกว่าท าไมไม่เก็บข้างถังให้เขาซึ่งมีกล่องนมอยู่ 2-3 กล่องและ
ถุงพลาสติกด้วย เขาก็บอกว่าผมเก็บแล้วครับผมผ่านไปประมาณ 50 เมตรแล้ว
เขามาทิ้งแล้วมันไม่ลงถังอันนี้คือทีมงานเราแจ้งผมมา ส่วนผู้ที่ร้องเรียนมาก็ว่า
เขาเห็นกับตาว่าเอาถังมาแล้วแต่ข้างๆถังไม่เก็บให้ ผมก็เลยเอาอย่างนี้เรายอมรับ
ผิดแล้วคราวหน้าก็อย่าให้มีอย่างนี้อีกถ้าผมเห็นไลน์อย่างนี้อีกผมก็ต้องท าโทษ
พวกคุณละกันก็ตกลงกันตามนั้นครับต่อมาก็ยังไม่เห็นก็น่าจะดีข้ึนครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญทา่นอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  บ้านหลังนี้เขาเคยเขียนหนังสือมาแล้วถึงส านักงานเทศบาลนี้ละครับไม่ใช่ปีนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เคยมีมาแล้วเขาเคยเขียนหนังสือมาแล้วแต่ไม่ทราบว่าท่านช่วยขจัดปัดเป่าช่วย

แก้ไขปัญหาให้เขาอย่างไร แต่เขาก็ยังพูดอยู่ครับวันนั้นไปเจอกันที่งานบุญ ขอ
เรียนท่านให้ทราบไม่ใช่เขาไม่แจ้งนะ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ประเด็นนี้เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
ปลัดเทศบาล ซึ่งในส่วนหนึ่งผมเป็นประธานกรรมการ น่าจะนานแล้วก็ไปคุยทั้งเจ้าของบ้านคน

ร้องเรียน แล้วก็ผู้ประกอบการช่วงนั้นก็โอเคกันแล้วละแต่ช่วงหลังมาน่าจะเป็น
อีกน่าจะเป็นอย่างนั้นก็มีผม กองช่าง สาธารณสุข นิติกร ถ้าจ าไม่ผิดผมเป็น
ประธานรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้วนะครับแก้ไขไปได้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอีก 
จริงๆ แล้วขออนุญาตน าเรียนข้อกฎหมายเรื่องระเบียบกิจการที่เป็นอันตราย 

 
//ต่อสุขภาพ... 
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ต่อสุขภาพ เราออกตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ปี 35 เชื่อว่าในส่วนที่ผู้ประกอบการ
ท าช่วงแรกคนอนุญาตก็เราทางเทศบาลพนักงานท้องถิ่นนี้แหละอนุญาตไปน่าจะ
ไม่มีปัญหาก็เลยอนุญาตให้ประกอบการในส่วนนี้ พอท าไปท ามาก็มีปัญหาทั้ง
กลิ่นทั้งเสียงเพราะท าในทีชุ่มชนซึ่งเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เช่นเดียวกันต้องดูแลสอดส่อง ถ้าถามว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ถูกต้องโอเคแต่
อย่าให้เดือดร้อนผู้ที่ใกล้เคียงที่อยู่ในข้อกฎหมายนะครับ ทีนี้ที่ไปครั้งแรกก็โอเคผู้
ได้รับผลกระทบก็ตกลงกันแล้วว่าเอาแค่นี้นะช่วงเวลานี้แต่ว่าล่าสุดน่าจะเป็นช่วง
ที่เท่าไรนะอาจารย์แต่ผมไม่รู้นะช่วงหลังเอาอย่างนี้เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันเดียวผม
จะไม่ท าให้เกิดการร้องเรียนหรอกคนที่ใกล้เคียงก็ไม่อยากผิดใจกันพูดง่าย ๆ ไม่
อยากมีหนังสือคนท าก็ไม่อยากลงชื่อพูดง่าย ๆ บ้านเราเดียวผมจะไปสอบถามอีก
ครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับสถานผู้ประกอบการเพ่ือยุติในส่วนนี้หาทางออกด้วยกันก็ขอ
อนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนนี้ ในส่วนของขยะไม่ใช่ประเด็นเนาะก็เป็นการโต้แย้ง
ระหว่างเจ้าของว่าทิ้งแล้วไม่เก็บแล้วว่ามาท้ิงทีหลังอันนี้จบแล้วนะครับคงไม่ได้
แก้ตรงนี้ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญคุณสุริยนต์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุริยนต์  สุล านาจ ที่ประชาชนร้องเรียนมาเราเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกมา เขามอบทุกอย่างให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เราแล้วเราก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้เขาให้เขาเขียนหนังสือร้องเรียนว่าเว้าจังซั่นมันบ่

แม้นครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญหัวหน้ากองสาธารณสุขค่ะเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภาณุวัฒน์  พละสินธุ์ ประเด็นเก่ียวกับภูมิทัศน์นะครับในเรื่องของกิ่งไม้แล้วก็กลิ่นรางระบายน้ าถ้าพบ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เจอปัญหายังไงก็แจ้งเข้ามาท่ีผมโดยตรงก็ได้ เพราะว่าเราไม่ได้ลงพ้ืนที่ตลอดบาง

ทีก็ไม่ทราบถ้าจะให้เราไปตัดโดยพลการก็คงจะเป็นไปไม่ได้ต้องประสานกันก่อน
ในเรื่องของคนเก็บขยะนะครับผมจะได้ก าชับอีกทีหนึ่ง และก็ในเรื่องของราง
ระบายน้ าในตลาดอันนี้มีปัญหามาตลอดเพราะว่ารางระบายน้ าตลาดคือเรา
เปลี่ยนทิศน้ าจากที่เราเคยปล่อยลงต่ าก็เลยมีปัญหานะครับ เราก็ยังแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าก็เลยให้พนักงานไปล้างประจ าเดือนล้างประจ าสัปดาห์แต่ก็ยังมี
ปัญหาอยู ่ก็พยายามล้างอยู่และก็ในส่วนที่เสียงดังข้างเทศบาลอย่างที่ท่านปลัด
ได้น าเรียนไปแล้วก็ได้คุยแล้วก็ตกลงกันแล้วถ้ายังมีปัญหาเราก็ต้องลงไปเจรจาอีก
นะครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ก็ขอต่อด้วยประเด็นต้นไม้อีกนิดหนึ่งนะค่ะ พอดีว่าท่านอาจารย์พรหมมา วันนั้น 
ประธานสภาเทศบาล แกมาแกก็เลยบอกว่าถ้าทางเทศบาลจะกรุณาก็ตัดได้เลยแกไม่ว่าเพราะว่าติดตรง

สายไฟแกบอกว่าถ้าจะตัดก็ช่วยด้วยเพราะว่าบางที่แกก็กลัวเหมือนกันเวลาที่ลม
พัด ยังไงก็ฝากหัวหน้ากองสาธารณสุขพิจารณาด้วยแกบอกว่าไม่ให้มีปัญหาใน
การตดัเพราะว่าแกอนุญาตแล้ว มีอีกไหมค่ะ เชิญท่านอาจารย์กระทู้ถามท่าน
ต่อไปเชิญเลยค่ะ 

/นายนรินทร์  ... 
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นายนรินทร์  สุริยโคตร เรื่องเก่ียวกับงบประมาณที่เราตั้งไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัยอ านวยความ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สะดวกให้แกผู่้ปกครองที่มารับลูกท่ีหน้าศูนย์เด็กเล็กเรา ผมเป็นคนแปรให้ลด

งบประมาณ 2562 นี้แต่ไม่เห็นท าอะไรเลยเพราะอะไรท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับว่า เทศบาลสามารถท าได้ไหมแล้วสภาก็อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้
ด าเนินการได้ในงบประมาณนี้แต่ถึงงบประมาณ ตุลาก็ไม่ได้ท าอะไรผมก็เลย
อยากเรียนที่ประชุมแห่งนี้ว่าที่ท่านเอาไว้เพ่ือท่านเอาไปท าอะไรไหมหรือยังไง 
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งท่ีสภาอนุมัติแล้วแต่ท่านท าไมไม่ด าเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัยสมาชิกทุกท่านก็ลงเอกฉันท์ขอเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ท่านปลัดเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ในส่วนกระทู้ถามเรื่องความรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา 
ปลัดเทศบาล เด็กเล็กของเทศบาลซึ่งทางสภาได้อนุมัติ ทางอาจารย์นรินทร์น าเรียนที่ประชุม

จริงๆ แล้วโครงการนี้เราได้คุยกันมาหลายปีแล้ว ว่าจะด าเนินการในส่วนนี้ พอดี
ในช่วงหลังในเรื่องของงานจัดการคนที่จะมาท าหน้าที่ดูแล อปพร.ก็ยังไม่เต็มร้อย
เปอร์เซนต์เพราะค่าตอบแทนมันน้อยประกอบกับปัจจุบันผู้ปกครองที่มารับเด็ก
ส่วนใหญ่จะเข้ามาบริเวณด้านหลังอาคารก็เลยคิดว่าโครงการนี้ก็ยังไม่ด าเนินการ
ความปลอดภัยก็ยังมีอยู่ ถ้าไปด าเนินการที่ด้านหน้าถนนไปด าเนินการในส่วนนั้น
ในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอันตรายกว่าที่จะเข้ามารับอยู่ด้านหลังนะครับ ก็เลยยัง
ไม่ด าเนินการในส่วนนี้ถึงยังไงก็ไม่มีปัญหาท่านผู้บริหารให้ด าเนินการผมก็จะ
ด าเนินการให้ตามข้ันตอน ในส่วนตัวผมว่าในปัจจุบันผู้ปกครองเข้ามารับทางด้าน
หลังก็ปลอดภัยอยู่ถ้ายังไม่ด าเนินการก็จะโอนงบประมาณไปด าเนินการในส่วนที่
จ าเป็นยิ่งกว่าในส่วนนี้ งบประมาณยังคงเหมือนเดิมยังไม่แตะต้องอะไรก็ขอ
อนุญาติชี้แจงเท่านี้ก่อน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดอภิปรายไหมค่ะ ถ้าไม่มีจะขอเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ ช่วยแก้ไขตรง 6.1.2.3.1 อีกทีแก้เป็น.4 ด้วย 
ประธานสภาเทศบาล 6.1 เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญ ประจ าปี 

2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1ประจ าปี 2563 เชิญทางท่านเลขา 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตแก้เอกสารในระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อื่นๆ  
ปลัดเทศบาล 6.2 เพ่ิมญัตติเรื่อง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพราะว่าญัตติต้องเป็นมติ 6.2 เป็น

ญัตติเรื่องเปลี่ยนแปลงและก็ขออนุญาตเอกสารประกอบค าชี้แจงในมือท่าน  
//6.2 เรื่องสุดท้ายเป็น... 
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6.2 เรื่องสุดท้ายเป็น 6.4 ขออนุญาตแค่นี้ครับ 6.1 ไม่มีมติครับเพราะเป็นเรื่อง
หารือเห็นชอบเท่านั้นครับ ขออนุญาตด าเนินการในส่วนของระเบียบวาระท่ี 6   
6.1 เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู สมัยสามัญปี 62 แล้ว
ก็สมัยประชุมสมัยแรกปี 63 นะครับซึ่งร่างที่ทางฝ่ายเลขาสภาได้ท าร่างมา
เพ่ือให้ฝ่ายสภาเห็นชอบก็จะมีในส่วนที่ผมส่งไปให้ท่านแล้วเป็นร่างประกาศ
เทศบาลต าบลนาคูเรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคูสมัยสามัญ 
ประจ าปี 2562 และ สมัยประชุมสมัยแรกปี 2563 ซึ่งได้เสนอตามแนวทาง
เดิมนะครับ ขออนุญาตน าเรียนทั้งหมดในรายละเอียดตัวหนังสือ  สมัยที่ผมท า
ร่างไป สมัยแรกที่อยู่ในมือท่าน จึงก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจ าปี 
2562  และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ดังนี้      
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 
1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  มีก าหนด  30  วัน    
    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2562 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีก าหนด  30  วัน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม    2562   
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4   มีก าหนด  30  วัน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562   
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2563 
๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  มีก าหนด ๓๐ วัน 
    เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕63 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาส าหรับวันเดือนขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดจะเสนอเป็นเดือนอ่ืนหรือไม่ สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 
ประธานสภาเทศบาล  1. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  มีก าหนด  30  วัน 

   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2562 
2. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  มีก าหนด  30  วัน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม     2562   
3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4   มีก าหนด  30  วัน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562   
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2563 
๑. สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  มีก าหนด ๓๐ วัน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕63  
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชุมตามร่างประกาศนี้ ขอเข้า
ระเบียบวาระต่อไป  6.2 เรื่อง ญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เชิญท่านเลขา 
 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ผมขออนุญาตเกริ่นที่มาที่ไปงบประมาณในส่วนนี้ เดิมนั้นสภาเทศบาลต าบล 
ปลัดเทศบาล นาคูได้อนุมัติปี 2562 ไว้เพ่ือด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในส านักงานดทศ

บาลต าบลนาคู ซึ่งเดิมเป็นหม้อแปลงขนาด 250 Kva  ด้วยช่วงนี้ก าลังเสนอ
ด าเนินการ  ณ  ปัจจุบันนี้ได้สอบถามการไฟฟ้าเพ่ือจัดท า TOR ก็ได้รับค าตอบ 

//จากการไฟฟ้า... 
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จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาคูว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปลี่ยนปรับปรุง
ขอบเขตด าเนินการในส่วนของหม้อแปลงใหม่ ซึ่งเดิมนั้นหม้อแปลงขนาด 250 
Kva นั้น ใช้สายขนาด 95 มิลลิเมตร แต่ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่ถ้าหม้อแปลงขนาด 
250 Kva ต้องใช้สายขนาด 240 มิลลิเมตร ท าให้งบประมาณเราไม่พอในส่วน
หนึ่งและผมได้สอบถามว่า ที่การไฟฟ้าแนะน าขนาด 160 Kva นั้นจะใช้ได้
หรือไม่จะกระทบต่อการใช้ทั้งในส่วนของส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ได้รับ
ค าตอบจากการไฟฟ้าว่าไม่มีปัญหา สามารถใช้ได้กับขนาดส านักงานเราได้สี่ห้า
หลัง  การใช้ไฟปัจจุบันหม้อแปลงเรามันเล็กเลยมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ 
ถ้าได้มาจะแยกออกจากประปาโดยประปาจะใช้หม้อแปลงเดิม และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ส านักงานอาคารอ่ืนจะใช้จากหม้อ 160 Kva นี้ จะแก้ปัญหาไฟตกได้
เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครั้งนี้ครับ จาก 250 Kva  เป็น 
160 Kva รายละเอียดขออนุญาตท่านประภาสเสนอต่อที่ประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเชิญท่านรองแถลงต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประภาส  วรรณทอง  6.1  เรื่อง ญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง  ค่าขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง เทศบาลต าบลนาคู   งบประมาณอนุมัติ   
499,320.00  บาท 
ข้อความเดิม  -เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 Kva พร้อมวางระบบ รื้อ
ถอน ติดตั้งการจ าหน่ายภายนอก ภายใน ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลนาคู  
(ประมาณการราคาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2560ถึง 
พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2 
ข้อความใหม่-เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 Kva พร้อมวางระบบ รื้อ
ถอน ติดตั้งการจ าหน่ายภายนอก ภายใน ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลนาคู  
(ประมาณการราคาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496   -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

//4 ปี (พ.ศ.2560.. 
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4 ปี (พ.ศ.2560ถึง พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  คือผมไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า ที่ท่านว่าขนาด 250 กับ 160  ท าไมราคามัน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เท่าเดิม ทั้งๆที่ 250 Kva มากกว่า 160 Kva ราคาก็ยังเท่าเดิมผมไม่เข้าใจช่วย

ชี้แจงเป็นวิทยาทานแก่ผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เดิมขนาด 250 Kva เป็นขนาดของหม้อแปลงที่เราตั้งไว้ ซึ่งมาตรฐานเดิมของ 
ปลัดเทศบาล การไฟฟ้าต้องใช้สายน าฉนวนขนาด 95 มิลลิเมตร พอดีข้อก าหนดใหม่ก าหนด

ต้องเป็นสายขนาด 240 มิลลิเมตร จะไม่ใช่ 95 คือมาตรฐานมันจะใหญ่ขึ้นและ
ที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยงบประมาณเรามีจ ากัด นั่นหมายความว่าแค่ 
499,320  บาท ถ้าของเดิมความยาวจะรอบด้านหลังอาคารถ้าเป็นสายใหม่จะ
สั้นเข้ามาและ ขนาดใหม่ 160 ก็จะยังใช้กับสายขนาด 95 ได้ ด้วยงบประมาณ
มีจ ากัด การท า TOR ก็ต้องขอให้การไฟฟ้ามาด าเนินการผมไม่มีความรู้ ช่างก็ไม่รู้
เหมือนกัน ผมได้สอบถามการไฟฟ้าแล้วว่าถ้า 160 ส านักงานเทศบาลกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจะพอใช้หรือไม่ เขาบอกว่าไม่มีปัญหา ส านักงานขนาดสี่ห้าหลัง
ใช้ได้สบาย ทีนี้ของเดิมเราใช้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งประปา ส านักงาน ศูนย์เด็ก 
เราใช้ 50 Kva ทั้งหมดร่วมกัน ตัวใหม่จะใช้เฉพาะ ส านักงาน ศูนย์เด็กและอ่ืนๆ 
ครับ  ราคานี้เป็นราคาที่การไฟฟ้าท าประมาณการมาผมต้องอิงราคานี้ครับ การ
ด าเนินการราคาก็การไฟฟ้าท า  เป็นที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงครับ  ถ้าเรา
เอา 250 เท่าเดิมงบประมาณจะเพ่ิมมากข้ึนครับผมก็เลยจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถามว่าใช้ได้มั๊ยการไฟฟ้าบอกว่าใช้ได้ครับ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  สรุปถ้าเอา 250 มันจะราคามากกว่านี้ ขอบคุณมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ ท่านสมาชิกเห็นสมควรให้ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 Kva พร้อม

วางระบบ แก้ไขเป็น เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 Kva พร้อมวาง
ระบบ  โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 Kva 

พร้อมวางระบบ แก้ไขเป็น เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 Kva พร้อม
วางระบบ  จ านวน 10 เสียง  

1. นายเจน  ท้าวสบาย 6. นายทองฤทธิ์ ปัตนาสา 
2. นายนรินทร์ สุริยโคตร 7. นายวิภพ  วรรณทอง 
3. นางแจ่มจันทร์ ละอองศรี 8. นางค ามวล เหลี่ยมสิงขรณ์ 
4. นายสุดตา รังระรื่น 9. นายธีรศักดิ์  รังหอม 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายสุริยนต์  สุล านาจ 

//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอเข้าระเบียบวาระต่อไป 6.3 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เชิญคณะผู้บริหาร 
 
นายประภาส  วรรณทอง  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู งบประมาณ พ.ศ.2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ.  ๒๕61 
ข้อ ๑3 (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถน าโครงการ/กิจกรรม
ไปปฏิบัติได้ 20 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 11.29 จากจ านวน 177 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สามารถน าโครงการ/ กิจกรรมไป
ปฏิบัติได้ 24 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 43.63 จากจ านวน 55 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้  3 โครงการคิดเป็นร้อยละ 23.07 จากจ านวน 13 
โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ สามารถน าโครงการ/ กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 
14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.85  จากจ านวน 27 โครงการ 
โดยรวม สามารถน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้แล้วเสร็จ จ านวน 42 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของแผนด าเนินงาน 2561 จากจ านวน 54 
โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 15.44 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจ านวน 272 
โครงการ  มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,787,210 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
36.96 ของแผนด าเนินงาน 2561 จากจ านวน  7,540,400 บาท และคิด
เป็นร้อยละ 4.16 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น จากจ านวน  66,856,00140 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งต่อสภา  ตามหนังสือเทศบาลต าบลนาคู ที่ กส 
53201/ว 208 ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน 2561 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสมาชิกจะสอบถามหรือไม่เก่ียงกับรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถ้าไม่ ขอขเระเบียบวาระ

ต่อไป  6.4  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  เชิญท่านรองประภาส 

 
//นายประภาส  … 
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นายประภาส  วรรณทอง  6.4  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๕๒    มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  
จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2561  
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะร่วมกับชุมชนดูแลที่สาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ สร้างถนน  สะพานเพ่ือการเกษตรให้เกิดความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า
ทางการเกษตร  ไฟฟ้าสู่ ไร่นาทั่วถึงเพ่ือความสะดวกในการท าเกษตรกรรม  
ปรับปรุงพัฒนาด้านจราจรให้เกิดความปลอดภัยโดยใช้สัญญาณไฟจราจรทาง
แยกถนน    มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  34  โครงการ    
2. นโยบายด้านสาธารณสุข  จัดให้มีน้ าดื่มสะอาดในชุมชน  ฟ้ืนฟูส่งเสริม
สุขภาพ  สร้างภูมคิุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดท าสวนสุขภาพสนามกีฬาในชุมชน  
ดูแลสุขภาพแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต จัดให้มีกองทุนสุขภาพทุกชุมชน  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ   
3. นโยบายด้านการศึกษา ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้เป็นเลิศทั้งสถานที่และการ
รับส่ง  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน   สนับสนุนภูมิปัญญา
ชาวบ้านให้คงไว้คู่ชุมชน   อบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกวัย  มี
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  19  โครงการ    
4. นโยบายด้านพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์   ดูแลความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้โครงการอาสา  ดูแล  แก้ไข   ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนตามโครงการต่าง ๆ  สร้างขวัญก าลังใจให้ผู้สูงอายุ  
ดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆทุกด้าน  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น  27  โครงการ   รายละเอียดตามเอกสารที่
แจ้งต่อสภา  ตามหนังสือเทศบาลต าบลนาคู ที่ กส 53201/ว 207 ลงวันที่ 
15  พฤศจิกายน 2561 

 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เอกสารทางฝ่ายเลขาได้จัดส่งให้สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ตั้งแต่พฤศจิกายน เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปี 2561 ตอนนี้อยู่ใน

วาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะอภิปรายถ้าไม่มีดิฉันขอสอบถามทางผู้บริหารหรือปลัด
เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะของทางเทศบาล ที่เป็นรถของทางราชการเพราะเห็นว่า
ที่อ่ืนเขาจะติดป้ายชื่อส านักงานไว้ด้านหน้าจะได้มั๊ย เพราะว่าบ้านรากับห้วยผึ้ง
ไม่ค่อยมีรถประจ าทาง เวลาชาวบ้านกลับตอนเย็นค่ าๆ ถ้าเขาไม่มีรถ ถ้าเห็นรถ
เทศบาลผ่านมาก็จะได้ขอกลับมาด้วยได้ เพราะว่าตัวเองก็เคยรับมาหลายราย
เหมือนกันเพราะติดต่อญาติไม่ได้ อยากสอบถามว่าถ้าเราติดป้ายให้ชัดเจนจะได้
หรือเปล่า 

นายประภาส  วรรณทอง  จะติดก็ไม่มีปัญหาครับอยู่ที่เราจะบริหารจัดการครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู  

//นายประดิษฐ์  … 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การติดป้ายด้านหน้าระเบียบเขาเขียนไว้ให้ติดเฉพาะด้านข้างขนาด 18 นิ้วครับ  
ปลัดเทศบาล แต่บางที่อาจจะติด ผมนี่แหละไม่ให้ติดเพราะว่าถ้าหลายปีสติกเกอร์มันกร่อน 

มันแกะไม่ออกมันไม่งามอย่างรถน้ า มันจะติดและแกะไม่ออก ส่วนด้านข้างตาม
ระเบียบเขาให้พ่นซึ่งระเบียบออกมานาน การพ่นปัจจุบันจะท าให้สีที่พ่นไม่ติด
เพราะสีที่ทางบริษัทท ามาเป็นสีลูไซต์ ติดก็ไม่นาน ถ้าถามว่าถ้าติดด้านหน้า
สมควรไหมจริงๆ แล้วผมไม่อยากจะท าครับเพราะระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ มันไม่
สวยครับ 

 
นางทกัษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณค่ะ ที่สอบถามก็เผื่อว่าชาวบ้านเขาตกรถจะได้มองเห็นชัดๆ จะได้ขอติด 
ประธานสภาเทศบาล รถกลับบ้าง ตามโลโก้ท่ีเราตั้งไว้ ยินดีรับใช้เต็มใจบริการ อยากให้พิจารณาอีก

รอบ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
 
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ที่สาธารณะเราสองขา้งทางผมไม่อยากให้วางของเป็นสิ่งถาวรครับ ถ้าเจ้าของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็ให้แค่ 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ไม่อยากให้ถาวร เช่นจอดรถก็จอดเป็นปีเป็นเดือน

หรือสิ่งก่อสร้าง อยากให้เขาเก็บไม่อยากให้ใช้ถาวรครับ เพราะบางทีอาจเกิด
อุบัติเหตุของให้ฝ่ายบริหารเตือนนิดหน่อยครับ ว่ากันหรอกครับขอให้มีนิดๆ
หน่อยครับ ขอให้ผู้บริหารช่วยดูในบริเวณเขตเทศบาลต าบลนาคูครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นหรือไม่ เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาตอีกครั้งครับ ถ้าผมพูดไปแล้วอยากให้ผู้มีอ านาจที่เก่ียวข้องเปิดใจคือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 รับฟังปัญหาที่ผมจะน ามาเรียนให้ท่านทราบ คือเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

ผมได้ข่ีรถเครื่องเลาะดูบ้านนาคลองซึ่งได้มีการรับเหมาก่อสร้าง ระบุบริษัท
รับเหมาก่อสร้างคือบริษัท ส สวัสดิ์ก่อสร้างนี่ล่ะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ตาม
ระเบียบ ปร.4  ปร.5  การเทคอนกรีตกว้างเท่านั้นยาวเท่านี้แล้วทุกๆ 10 เมตร
ต้องวางเหล็กจ๋อย แต่ผู้ควบคุมดูแลมั๊ย เวลาสอดเข้าไปสอดตรงกลางระหว่าง
คอนกรีตเหล็กตรงนั้น สอดเข้าไปท าไมเวลาเทไปแล้วสอดทีหลังก็ได้หรือว่าให้ตา
ข่ายไวเหมส วางทับเพ่ือให้มนัสูงให้อยู่ตรงกลางระหว่างคอนกรีต สิบห้าเซนต้อง
อยู่เจ็ดเซนหรือเจ็ดเซนครึ่งเพราะมันครึ่งแบบพอดีนะครับตรงนั้นหรือยังไงผมก็
ไม่เข้าใจ แต่พวกท่านปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ในการควบคุมดูแลงาน ถ้าผม
พูดอย่างนี้ก็ว่าผมพูดหนักพูดไม่สุภาพอันนี้คือภาษาที่ผมพูดเพราะที่สุดแล้วนะ
ครับ คือภาษาครูโข่เยาว่าลาวกะเว่าจั่งสี่ละ ท่านไปดูมั๊ยไปดูก็ได้ ท่านกล้าเจาะ
ดูมั๊ยตรงนั้นจากนาผู้ใหญ่หมัยหน้าบ้านดาบเด็ดจากข้างบ้านนายสงวน  นิลค า 
ลงมาท่านไปดูมั๊ยผมถาม ค าว่าควบคุมดูแลงานต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมา นี่
แสดงว่าพวกท่านผู้มีอ านาจวาสนามีส่วนได้เสียกับผู้รับเหมาหรือป่าว มี
ผลประโยชน์ร่วมม๊ัยและผู้ตรวจรับไปดูหรือยังว่างานถมไหล่ถนนเป็นอย่างไง เอา
ดินทรายไปแลดไว่ซือๆฝนตกน้ าไหลกะไหลถิ่มเหมิดละครับ ไปดูเลยนะครับไปดู
เลยการถมไหล่ถนนก็เหมือนกัน ผมไปดูมาเมื่อวันก่อนครับ ถมไหล่ถนนกี่เซนถม
ต้องใหม้ันแน่นหรือป่าว ไม่ใช่เทๆไว้แล้วฝนตกลงมาขนาดฝนตกไม่แรงนะครับ 

//เมื่อกี้ก็ไหล... 
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เมื่อกี้ก็ไหลทิ้งหมดแล้ว ท่านตรวจรับหรือยังใครเป็นคนตรวจรับ หรือจะให้ผมไป
ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้ทางอ่ืนเอามั๊ยแต่ผมไม่อยากท าตรงนั้นครับเราอยู่ด้วยกัน ผม
ไปดูแล้วผมไม่ได้ถ่ายรูปมา ผมไม่ใช่ป็นคนอย่างงั้นผมมาเรียนให้ท่านทราบ ก็
แล้วแต่ท่านจะพิจารณาผมให้ท่านพิจารณา แล้วก็ไปดูไหล่ถนนที่เขาถมมันเป็น
อย่างไงไปดูเลย ไม่ต้องถ่ายรูปมาให้ดูหรอกครับท่านขี่มอไซต์ไปดูก็ได้ อันนี้ท่าน
ไม่เปิดใจจิตส านึกท่านต่ ามาก 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอโทษนะคะบางค าอาจจะรุนแรงไป 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  งั้นก็ขอถอนเลยครับค าใดท่ีผมพูดไม่ถูกหูก็ขอถอนเลยครับ ก็ไปดูเลยครับไม่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ว่าผมว่าให้น่ะ ท่านมีรถอยู่รถส านักงานเทศบาลมีให้ท่านใช้ในราชการไปดูเลย

ขอบคุณมากครับ 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้นะครับ พอดีช่างอยู่จะได้ฟังด้วยกันแก้ปัญหา 
ปลัดเทศบาล ด้วยกันนะครับ ข้อเท็จจริงก็มีอยู่แล้วล่ะ ไม่เฉพาะท่านอาจารย์ผมก็เห็นก็ยังหดหู่

อยู่เหมือนกันนะครับ เรื่องข้อเท็จจริงดีแล้วล่ะจะได้แก้ไขด้วยกัน เพราะนิสัย
ผู้รับเหมาผมเชื่อเหลือเกินฟันกันขนาด 30 เปอร์เซ็นต์ยังมาท างานมันต้องมีบ้าง
แต่ว่าต้องควบคุมนะครับ ถ้าเป็นอะไรมาเจ้าหน้าที่ตายนะครับไม่เฉพาะคนตรวจ
รับช่างควบคุมงานหนักท่ีสุด วันนั้นท่านอาจารย์โทรหาผม ในส่วนนี้ผมเล่าความ
จริงให้ฟังท่านประธานครับ โทรไปสักประมาณสิบแปดนาฬิกากว่าว่ารา้น ส 
สวัสดิ์ มาเทคอนกรีต จริงๆแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งที่เทคอนกรีตเวลาหลังราชการ 
ที่จริงไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับเพ่ือเราจะแก้ไขได้คือช่างต้อง
ออกไปดู ที่ผู้ควบคุมงานที่ท่านนายกลงนามมอบหมายให้ แต่ว่าเราจะมีวิธีการ
ต่อสู้ผู้รับจ้างต้องให้ชนะผู้รับจ้าง แต่ก่อนผมยังเป็นห่วงอยู่ว่า สะเตร่งคอนกรีตที่
ฟันราคาผมเกรงว่าจะต่ ากว่า 240 ผมไม่รู้ว่าสเตรง 240 มากน้อยแค่ไหน ส่วน
ใหญ่ผู้รับจ้างจะไปเอาสเตรง 190 มันจะต่ าเพ่ือที่จะมาท างานแล้วได้ก าไรหรือ
ได้ทุนคืน ถ้าช่างเราควบคุมอย่างจริงจังผมก็แนะน าว่าเราจะมีวิธีควบคุมอย่างไร 
ข้อสันนิฐานผมว่าคนที่ฟันราคาต้องท างานไม่ท าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เพราะฟัน
ไป 30 เปอร์เซ็นต์นี่ตายแน่ๆ จริงๆช่างต้องคุมอย่างจริงจังนะครับ ต้องเป็นไป
ตามแบบแปลนและแผนผังตามที่เราก าหนดไว้ ก็เลยเอาช่างมาคุยกันทั้งหมดว่า
เราจะท าอย่างไง ผมเกรงว่ามันจะใช้สเตรง 190 ครับ ผมเลยให้ช่างไปดูรถที่จะ
มาเทปูนทุกคันเลยเพ่ือจะดูว่าสเตรงที่เขาส่งมาจากบริษัทเขา บันทึกไว้ใน
รายงานการควบคุมงานเลยว่ารถคันนี้สเตรงเท่าไหร่ถ่ายเอกสารเอาไว้ ผมบอกไว้
ครับแต่บังเอิญว่าผู้รับเหมาหัวใสครับ มาเทเวลาที่ช่างไม่อยู่สิบแปดนาฬิกาใคร
จะไปอยู่ ผมขออนุญาตครับข้อเท็จจริงก็หัวใส ผมว่าท าไมมาเทเวลานี้เขาก็มี
ทางออกว่าไปเอาปูนนัดเวลาไม่ได้ เป็นเรื่องของคุณซิช่างไม่ต้องให้เท แต่ทีนี้ถ้า
เขาเทแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร หรือท่านสมาชิกมีแนวทางที่จะแก้ร่วมกันมั๊ย ที่
ท่านอาจารย์นรินทร์สอบถามเรื่องจ๊อยก็ส าคญันะครับ เขาให้ใส่โฟมหยอดยางมะ
ตอยเผื่อเวลามันยืดหยุ่น เห็นมั๊ยถนนคอนกรีตที่มันนูนๆ ขึ้น 

//มันเทติดกัน... 
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มันเทติดกันชนกัน เวลามันขยายตัวก็พองข้ึนเพราะไม่ได้ท าระหว่างช่องเอาไว้
และผมให้ข้อคิดกับช่างว่าเวลาท าถนนทุกครั้งให้ท าหูช้างไว้เวลาเลี้ยวตอนนี้ก็
เริ่มท าแล้วทุกครั้ง ก็ค่อยๆปรับปรุงไปผมต้องได้ดูด้วยตลอด ช่างก็ต้องเอาใจใส่
เรียน ผอ.ช่างดูแลน้องๆด้วย บางครั้งน้องเขาอาจจะไปข้างนอกก็มี ปัญหาที่ท่าน
อาจารย์โทรไปก็จริงนะครับสิบแปดนาฬิกามาเทคอนกรีตได้ไงช่างก็ไม่อยู่แล้ว 
หรือช่างอยู่มั๊ยได้ประสานกับผู้รับจ้างหรือไม่คิวต่อไปจะได้ท าให้ถูกว่าต้องมาเท
เวลานั้น โทรประสานอะไรกันมั๊ย 

นายสุกิจ  ศรีนิล   ประสานกันอยู่ครับ แต่ว่าผู้รับจ้างสั่งปูนไปแล้วรถปูนไมม่าได้เวลานั้นครับ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ข้างบ้านนายสงวน  นิลค า  ไม่มี ผมมาเองผมมาจากคอกหมูผม ด้วยเกยีรติของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ข้าเลยครับหมายความว่าวันนั้นเวลาสิบแปดนาฬิกากว่า ส สวัสดิ์ ยังได้ต่อสาย

เข้าหาผมเลยลูกน้องเขาน่ะ ช่างโกนกลับแล้ว ผมไม่ท าอะไรใครแต่ผมพูดให้ฟัง
ความจริงคือความจริง แต่ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบก็ต้องเปิดใจครับ 
หรอืใครเอากต็้องเปิดใจเราพูดกันแบบลูกผู้ชายเราไม่ได้นุ่งกระโปรงไม่ได้นุ่ง
ผ้าถุง พูดความจริงครับไม่ต้องกลัวไปดูเลยครับ ที่จริงทุกๆสิบเมตรคุณต้องตัด
ออกแล้วเอาไม้มาวาง แต่ว่าวายเมสยาวเท่าไหร่ม้วนหนึ่งคุณได้ตัดมั๊ยไม่ได้ตัด 
ใช่มั๊ยครับผมไม่ได้จบช่างแต่ผมไปดูในเน็ตครับขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญท่านทองฤทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองฤทธิ์  ปัสนาสา  วันนั้นผมอยู่ท่ีนาคลองบ้านผมก็ติดคลองที่เขาเทคอนกรีตที่บ้านสงวน  นิลค า  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมดูอยู่ตลอดไปดูคนเดียวผมก็ไป ผมก็เห็นช่างโกนอยู่ผมพูดความเป็นจริง ช่าง

โกนไปดูอันนี้ผมพูดตามท่ีเห็นว่าเขาไปและเขาก็อยู่ประมาณสี่โมงหรือห้าโมงนี่
แหละที่ผมเห็นช่างโกนอยู่ตรงนั้น ผมยังสงสัยว่ามาเทคอนกรีตคือมาตอนค่ าแต่
อาจารย์นรินทร์ไมเ่ห็น อันนี้ผมเห็นเขาจริงๆขอบอกให้สภาทราบครับ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาตครับที่ผมพูดหมายถึงหกโมงเย็นไม่ใช่ว่าสี่โมง ไม่เห็นใครเห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แต่รถกับคนงานและ ส สวัสดิ์ ก็โทรมาหาลูกน้องและคุยกับผม ผมว่าไม่ต้องคุย

อะไรกับผม ผมไม่มีอ านาจผมไม่ใช่ช่างผมก็พูดแค่นั้น ขอบคุณมากครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณท่านประธานครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่คอยเป็น 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ช่างไปด้วยผู้ตรวจการไปด้วยและดูแลผลประโยชน์ให้กับเทศบาล สิ่งที่ผมยกมือ

ประท้วงท่านนั้นไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับ คือประเด็นที่ท่านอภิปรายผมบอกแล้ว
ว่าให้เกียรติกันหน่อย ค าว่าที่ผลประโยชน์กับเขามั๊ย ถ้าฟ้องแล้วผิดนะครับ    
แต่เราเป็นพี่น้องกันไม่ท าแต่อย่าพูดเลยครับค านี้เป็นการดูถูกกันมากผมจนนะ
ครับถ้าท่านหมายความว่าอย่างนั้นผมไม่เอาผมจนก็จริงแต่ผมมีศักด์ิศรีพอ ขอ
อย่าพูดค านี้ครับพูดอีกทีมีปัญหาแน่นะครับ 
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นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  ขออนุญาตท่านรอง ขออนุญาตท่านอาจารย์นรินทร์ ตามระเบียบแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล การพาดพิงถ้าไม่ระบุชื่อถึงบุคคลที่สามไม่เป็นอะไร พูดได้เราพูดลอยๆ เราไม่ได้

บอกว่าคือคนนี้ๆ ต้องขออนุญาตและบางครั้งการประชุมสภาก็อาจจะมีการ
กระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องปรกติแต่ที่เราคือต้องการให้เทศบาลของเรา
พัฒนาไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังคือทุกคนก็ต่างความคิด คิดว่าทุกคนในสภาแห่ง
นี้ต้องการให้เทศบาลของเราพัฒนายิ่งๆข้ึนยิ่งกว่าที่อ่ืน ก็คงจะไม่มีปัญหาตรงนี้
ขอบคุณมากค่ะ 

 
นายประภาส  วรรณทอง  ผมขอเพ่ิมนะครับผมก็จะพูดเหมือนที่ท่านประธานพูดครับ ผมยังขอบคุณท่าน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ในครั้งแรกเลย สิ่งที่ท่านพูดดีหมดครับและจะพยายามแก้ให้ได้ท่านบอกวิธีมาแก้

ครับแก้ไขไม่เคยต าหนิท่านนะครับ และชื่นชมท่านด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่สุดยอดใน
การแก้ไขช่วยกัน แต่ตรงนี้ถ้าผมขอได้ก็ขอบคุณนะครับที่ว่าไม่ระบุไม่ใช่หรอก
ครับท่านประธาน ท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านเป็นเจ้าหน้าที่นี่ก็ระบุตัวแล้วนะครับ 
ผมจะไม่พูดยาวไปกว่านี้แต่ขอให้ทุกคนพัฒนาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ครับ 
ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญท่านปลัด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ต้องมีบ้าง จริงแล้วเป็นค าที่ได้พูดที่ประชุมก็ดีทาง 
ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เองและคณะบริหารจะน าไปปรับปรุงแก้ไข เรื่องข้อเท็จจริงเราคงจะ

ทราบกันนะครับอย่างที่ผมได้น าเรียนในเบื้องต้นครับ แต่วิธีการที่เราจะแก้ไข
ปัญหาตรงนี้อย่างไงผมก็หารือที่ประชุมว่าช่างมีส่วนส าคัญท่ีสุดว่าจะเอาชนะผู้
รับจ้างได้อย่างไร เพราะว่าเราเป็นคนถือระเบียบและข้อกฎหมาย เวลาเป็นเรื่อง
การร้องเรียนไม่พ้นนะครับ หลายเคสหลายอย่างท่ีเจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกจาก
ราชการเงินไม่ถึงหมื่นที่โดย ปปช.ชี้มูล แค่ท าผิดแบบแปลนนิดเดียวก็ฝากเป็น
ข้อคิดส าหรับผู้ตรวจรับงานและช่างผู้ควบคุมงานต้องหาวิธีการที่จะเอาชนะผู้
รับจ้างให้เป็นไปตามแบบ ก็มีหลายครั้งอย่างที่ผมน าเรียนผู้รับจ้างเป็นคนเห็นแก่
ตัว การเทคอนกรีตปกติตะแกรงความหนาสิบห้าเซนตะแกรงต้องอยู่กึ่งกลางแต่
ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่ไม่ดึงขึ้นมาตัวนี้ก็ฝากช่างนะครับ ให้คุมให้
กึ่งกลางแล้วค่อยเทให้ดูไปด้วยกัน ผลที่สุดคืออยากให้พ่ีน้องประชาชนเราใช้งบ
หลวงให้คุ้มค่าเราจะได้ปลอดภัย เรื่องเหล็กจ๊อยอะไรต่างๆ ขนาดอะไรต่างๆวัด
ให้เรียบร้อยอยู่ที่เราคุม ต้องคุยกับผู้รับจ้างว่าช่วงเวลาที่ช่างไม่อยู่ห้ามเทโดย
เด็ดขาด ถา้เขาเทช่างเขียนรายการการควบคุมต่อคณะกรรมการเลยว่าเขาเท
แล้วไม่มีกรรมการคุม กรรมการจะได้ทราบด้วยท่านต้องรายงานตลอด นั่น
หมายความว่าช่างควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปแบบถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบต้อง
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันท ีท างานงานแต่ละวัน ถ้านัดรถปูนมา
หลังเวลาเลิกงานให้โทรบอกช่าง ช่างอนุญาตถึงจะเทได้ให้เขาเขียนไว้ในรายงาน 
ถ้าเขียนตามความเป็นจริงผมไม่มีปัญหา ขอให้มีรายงานการควบคุมงานและ
ปัจจุบันช่างสามารถเบิกจ่ายได้อยู่แล้วค่าตรวจ ค่าควบคุมก็มีระเบียบให้ไว้ ก็
อยากให้เป็นไปตามระเบียบ ขออนุญาตแค่นี้ครับ 

//นางทักษิณ  … 



-20- 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญท่านรองปลัด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  เรียนถามประเด็นการตัดคอนกรีตว่า 10 เมตรต้องตัดเลยไหม 
รองปลัดเทศบาล มันเป็นรอยแยกแบบไม่ได้ตัดคอนกรีตแต่ทุก 10 เมตรเขาจะวางยาวแล้วก็แตก

ลงยาวแล้วก็หยอดยางมะตอย การตัดต้อง 100 เมตร ลักษณะตามแบบแปลง 
ก็อยากจะน าเรียนเพ่ือความเข้าใจนะครับ จากตัดขาด 10 เมตรเป็นตัดขาด 
100 เมตร 

นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  ขออนุญาตให้ทางช่างช่วยอธิบายด้วยนะค่ะ ท่านสุริยนต์รอสักครู่นะคะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายประสิทธิ์   เหลาแหลม คือตามแบบที่เราใช้ปัจจุบันนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้เขียนแบบเองเมื่อก่อนเรา 
ผู้อ านวยการกองช่าง เขียนแบบเองทีนี้มีปัญหาเรื่องวิศกรรับรองเราก็มาใช้แบบของท้องถิ่นที่เขาใช้มา

หลายปีแล้วกรมส่งเสริมก็ให้ใช้แบบตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายหน่วยงานที่เขียน บาง
หน่วยงานเขาก็ก าหนด 50 เมตรบางหน่วยงานก็ก าหนด 100 เมตรแต่เจาะแค่ 
10 เมตรมันจะลึกแค่ประมาณ 5 เซน ไม่ได้ตัดขาดนะครับตามแบบท่ีก าหนดนะ
ครบั ไม่ได้ตัดออกนะครับแต่ว่ารอยตัดตามยาวเขาให้หยอดยางแค่ 5 เซน คือเรา
จะตัดขาดคือเมื่อก่อนเขาใช้โฟมนะครับที่เขาก าหนด 5 เซนหยอดยางลงไปไม่ได้
ตัดขาดก็แค่นั้นแต่ช่วง 100 เมตรเขาถึงตัดขาด 

 
นายวารินทร์  ท้าวสบาย  คือประเด็นนี้ผมเป็นกรรมการประกวดราคาเกี่ยวกับถนนคอนกรีตที่ตัด 
รองปลัดเทศบาล คือที่ส.สวัสดิ์ท าคือส.สวัสกดิ์ได้เขามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลโดยการประกวด

ราคาตามท่ีท่านปลัดน าเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับ 
 
นางทักษิณ  แจ่มพงษ์  เชิญท่านสุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ผมว่าถ้าตัดต้องตัดให้ขาดเพราะว่าเป็นการซ่อมแซมเพราะผมเข้าในเมืองผมเห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เขาซ่อมคอนกรีตเขาจะตัด 50 ไม่ได้นะครับผมว่าสัก 10 เมตรให้ตัดขาดและ

ผมมีเอกสารอ้างอิงและมีรูปถ่ายด้วย.....ในกระเป๋าผมถ่ายเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้
นะครับ 

นายทักษิณ  แจ่มพงศ ์  เดี๋ยวขอให้ช่างช่วยตอบค าถามเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุกิจ   ศรีนิล   ที่จริงถ้าจะให้เราตัด 10 เมตรเหมือนท่านสุริยนต์เราต้องท าแบบใหม่เพราะเรา 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท าแบบไว้ตามแบบมาตรฐานครับถ้าอยากให้ตัด 10 ต้องท าแบบใหม่ให้วิศกร

รับรองครับ 
นายทักษิณ  แจ่มพงศ ์  เชิญท่านปลัดประดิษฐ์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เอาให้จบเลยนะครับจะได้เป็นความรู้ด้วยกันในสภาคือระเบียบการบริหาร 
ปลัดเทศบาล พัสดุภาครัฐปี 60  เขาก าหนดเอาไว้นะครับว่า การก่อสร้างต้องมีวิศวกรรับรอง 

บังเอิญของเราไม่มีวิศวกรแต่ก่อนมีช่างโอ ช่างโอเขียนแบบได้และก็รับรองได้แต่
บังเอิญเราไม่มีวิศวกรนะครับประกาศหารับโอนก็ไม่มีใครมาก็เลยตัดสินใจใช้
แบบกรมที่ผอ.ประสิทธิ์ได้น าเรียนที่ประชุมถ้าเราใช้แบบกรมเราก็ใช้แบบกรมนะ
ครับเพราะว่าเราไม่มีวิศวกรเมื่อวานผมได้มีโอกาสเข้าประชุมที่กมลาไสยผมก็คุย
กับปลัดเทศบาลสมเด็จ ก็เลยคุยกันว่าของท่านคอนกรีตก่ีวันเบิกได้ของผม 28 
วันผมก็ยืนยัน 28  แกก็บอกแกใช้ 7 วัน ที่ท าได้ 7 วัน เพราะของแกมีวิศวกรมี
สถาปนิกด้วยของแกออกแบบเองนะครับเพราะว่าเขามีบุคลากรพร้อม วิศวกร
เขาก็เขียนแบบเองรับรองเอง ก็ 7 วันก็เบิกได้ผลเทสออกมาก็เบิกได้แต่ของเรา
ไม่ได้ 28 วันผู้รับเหมาเจ๊งไปหมดแล้วครับจะตายหมดแล้ว ใครท าคอนกรีต
เทศบาลนาคตูายหมดแหละพอ 28 วันเผลอ 30 วัน งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาหมุน
ให้งานฟรียังถอนหมดเลย เกือบ 30 วันเบิกเงินได้และก็ที่เป็นห่วงก็ฝากช่างนั่น
แหละคุมให้ร้อยเปอร์เซนต์เลย เดีย๋วนี้ไม่ค่อยมีใครอยากมาท างานท้องถิ่นหรอก
ขาดทุน รวม 35 วันเบิกเงินได้ครับเดี๋ยวนี้เจ๊งไปหลายรายไม่ต้องพูดถึงใครเจ๊งไม่
เจ๊ง ก็เป็นอย่างนี้ทีไ่ปที่มาไม่มีวิศวกรรับรองถามว่า ส.สวัสดิ ์ท าคณะกรรมการ
ตรวจยังไม่ได้ตรวจนะครับจากท่ีคณะกรรมการไปตรวจท่านบอกว่าอะไรนะมี
ไหล่ถนนคณะกรรมการไปตรวจไม่พบคณะกรรมการก็เรียกได้ครับ ถ้าไม่เป็นไป
ตามแบบเขาก็ไม่ตรวจรับให้ครับ ก็อยู่ที่คณะกรรมการตรวจ ช่างคุมงานนั่น
แหละครบั ตรงนี้ยังไม่ได้ตรวจรับนะครับท่านอาจารย์ ยังไม่เบิกเงินส่งหนังสือไป
แล้วแต่ผมแจ้งกลับยังไม่ตรวจรับไม่ได้เพราะยังไม่ครบ 28 วันยังไม่ได้รับผลเทส 
ผลเทสยังไม่มาก็เวลาเขาส่งจริงคณะกรรมการตรวจรับก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งขอ
แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบด้วยกัน 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีท่านอื่นอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ขอบคุณค่ะ 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)  นรินทร์  สุริยโคตร กรรมการ (ลงชื่อ) แจ่มจันทร์  ละอองศรี กรรมการ (ลงชื่อ)  เจน  ท้าวสบาย   กรรมการ 
       (นายนรินทร์  สุริยโคตร)        (นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี)       (นายเจน  ท้าวสบาย) 

 
สภาเทศบาลต าบลนาคูได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2562  วันที่ 1  เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2562  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562  เมื่อวันที่ 29  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ทราบ 
(ลงชื่อ)  ทักษิณ  แจ่มพงศ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
       (นางทักษิณ  แจ่มพงศ์) 


