
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 
สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

วันที่  14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาคู 

 ผู้มาประชุม  
1. นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลนาคู 
2. นายสุมาตร  ละราคี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
3. นายสุดตา  รังระรื่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
4. นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
5. นายวิภพ  วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
6. นายเจน  ท้าวสบาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลนาค ู
7. นางค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
8. นายธีรศักดิ์  รังหอม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู              
9. นายสุริยนต์  สุล านาจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

10. นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 
11. นายนรินทร์  สุริยโคตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคู 

   
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายวิชัย  มูลสาระ ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
3. นายกฤษดา  จิตปรีดา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
4. นายประเสริฐ  จิตปรีดา นายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
5. นางสาวลดาวัลย์  ไวแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายสาคร  บุญเชิด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
8. นายประภาส  วรรณทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู 
9. นายสุกิจ  ศรีนิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

10. นางสาวพนมภรณ์  ศรีชะตา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
11. นายวีระ  สีระมาตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี- 
 
 
 

//ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 29  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562   เชิญฝ่ายเลขา 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ปลัดเทศบาล วันที่ 29 พฤษภาคม  2562 มีสมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้าประชุม จ านวน  10 

ท่าน  ลาประชุม 1 ท่าน คือท่านธีรศักดิ์  รังหอม ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 14 
ท่าน   มีรายงานการประชุมตามท่ีฝ่ายเลขาน าเสนอท่าน ทั้งหมดทั้งสิ้น  16 
หน้า มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชิญได้ ถ้าหากยังไม่มีเวลาอ่าน ได้อ่านทีหลัง
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้เช่นกัน 

นางทักษณิ  แจ่มพงศ์ มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีหรืออ่านเจอก็แก้ไขได้ ก็ถือว่าที่ประชุมรับรอง  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 29 

พฤษภาคม  2562    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
วันที่ 29  พฤษภาคม  2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม   

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอใหม่ 
    - ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ประธานสภาเทศบาล  ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นตอน แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง หนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  เชิญท่าน
นายกแถลงค่ะ 

 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาคูบัดนี้ถึงเวลาที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลนาคู จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลนาคูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
//คณะผู้บริหาร... 
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คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาคูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน   41,558,502.07   บาท 
1.1.2 เงินสะสม         จ านวน   26,673,087.86   บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  14,585,387.11  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 
โครงการ รวม 400,116.90 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 19 โครงการ 
รวม 1,919,780.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2562  (1) รายรับจริง จ านวน 41,851,538.09 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 702,249.34 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 385,545.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,016,537.00 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 1,382,762.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 8,694.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 5,380.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,871,295.75 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,479,075.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,400.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,325,658.20 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง จ านวน 9,792,854.95 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 12,353,272.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 6,068,545.23 บาท 
งบลงทุน จ านวน 678,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 151,986.02 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,281,000.00 บาท 

 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  
30,400.00  บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  491,700.00  บาท 

//(6) รายจ่าย.. 
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(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
รายละเอียดต่อไปกระผมขออนุญาตท่านประธาน ผมจะมอบให้ท่านรองประภาส 
ผู้แถลงต่อที่ประชุม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองประภาส 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประภาส  วรรณทอง   ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลนาคู   
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู อ าเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตแจ้งเฉพาะ ประมาณการปี 2563   

 หมวดภาษีอากร 427,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 397,500.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,600,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,860,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 50,100.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,369,600.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

 หมวดภาษีจัดสรร 24,630,400.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
24,630,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,000,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
22,000,000.00 

รวม 51,000,000.00 
รายจ่ายประมาณการ ปี 2563  จ่ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง 14,412,880.00 
 งบบุคลากร 20,475,820.00 
 งบด าเนินงาน 11,243,400.00 
 งบลงทุน 3,087,900.00 
 งบรายจ่ายอื่น 200,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 1,580,000.00 
รวมจ่ายจากบประมาณ 51,000,000.00 

รวม 51,000,000.00 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ผู้บริหารได้แถลงประกอบค าขอเสนอเทศบัญญัติงบประมาณ รายละเอียดตาม 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2 )  
//พ.ศ.2554.. 
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พ.ศ.2554  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาใน หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการ สภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  ก่อนที่จะรับหลักการ
สามารถอภิปรายหรือสอบถามได้ มีท่านใดจะสอบหรือไม่เชิญค่ะ 

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร ร่างเทศบัญญัติที่ทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าของงบประมาณท่ีท่านมีหน้าที่ท าร่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมไม่ได้ดูทั้งหมดอ่านไปเกือบทุกเรื่องแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่ผมจะเรียนปรึกษา

เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกับการร่างเทศบัญญัติ เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์หรือ
น้ ามันหล่อลื่น ที่จริงเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของงบกลางหรือส านักปลัด
ท าไมมีอยู่ในกองช่างก็มี กองสาธารณสุขก็มีท่านเคยพูดกับผมเสมอว่าเรื่องรถ
ทั้งหมดอยู่กับส านักปลัด กองช่างไม่มีรถสักคันเดียว ผมก็เลยยังไม่เข้าใจกับตรงนี้
ครับ ตรงนี้อยู่ตรงไหนแน่ๆ อยากขอความกรุณาจากท่านช่วยชี้แจง คือผมไม่
เข้าใจในการงบประมาณขอขอบคุณครับ 

นางทกัษิณ  แจ่มพงศ์  ก่อนอภิปรายขอแก้ค าถูกค าผิดในเทศบัญญัติ หน้า 55 ขอให้ผู้ที่เก่ียวข้องดู 
ประธานสภาเทศบาล ค าว่าฝ่ายกับค าว่าป่วย “ไม้เอก” จะหายไปทั้งหมด หลายๆหน้านะค่ะ และ

บรรทัดที่ 11 จากข้างล่าง “คณะกรรมการแปรญัตติ” มีสระอิ สองตัวตัดออก
นะค่ะ หน้า 60 ค าว่าพนักงานจ้าง ตกงองู หน้า 61 ค าว่าบุตร ตกรอเรือ ตั้ง
จ่าย ตกไม้โท ค่าใช้จ่าย สระใอสองตัว  ค าว่าและ เป็นอออ่าง ค าว่าเช่น มีสระ
อา  ข้ามไปหน้า 85 ค่าน้ าชลประทาน ชลเป็นขอไข่  และงบสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน  จึงตั้งงบประมาณจ านวนบาท  ต้องเพ่ิม 10,000 หน้า 86 ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการจราจร การทาสีคีเส้น  คีเป็นตี ก็ช่วยตรวจสอบด้วย มีท่านอื่นอีก
เชิญค่ะ 

 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ท่านประธานสภาในส่วนประเด็นที่ท่านอาจารย์นรินทร์ได้สอบถามในเรื่องของ 
ปลัดเทศบาล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงว่าท าไมต้องตั้งไว้หลายกองและเคยพูดว่า ตั้งไว้ที่ สอปอ อย่าง

เดียว จริงแล้วผมไม่ได้พูดว่าตั้งไว้แห่งเดียวคือรถเรามีทุกกอง กองประปามี
มอเตอร์ไซต์ก็ตั้งไว้ กองช่างมีรถกระเช้าก็ตั้งไว้ กองสาธารณสุขมีรถขยะก็ตั้งไว้ 
สอปอมีรถหลายคันก็ตั้งไว้ครับ แยกเป็นอย่างนี้ครับท่าน ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้
ครับ  

 
นายนรินทร์  สุริยโคตร ขอขอบคุณครับคือผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ๆ ผมเลยมาถามว่าตกลงเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  อย่างไร ท าไมเป็นอย่างงี้ ก็เหมือนเกี่ยวกับงานบ้านงานครัวบ้างครั้งก็เอะมัน

หมายความว่ายังไง ขอบคุณมากครับ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านสุริยนต์ 
ประธานสภาเทศบาล  

//นายสุริยนต์.. 
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นายสุริยนต์  สุล านาจ  ผมอ่านเทศบัญญัติมาแล้วรู้สึกว่าเทศบัญญัติ ปี 63 ดีครับ ว่าดีอย่างไงเพราะว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประชาชนในเขตเทศบาลนาคูนี้ โดยเฉพาะหมู่ 10 ผมอ่านดูมีโนนป่าเป้าด้วย

ครับและจะมีการต่อประปาที่ผมหวังว่าประชาชนในเขตหมู่ 10 จะอยู่ดีกินดีใน
เทศบัญญัติปี 63 นี้ตลอดไปครับ ผมมีความปลื้มปิติยินดีในข้อนี้แหละครับ ผม
ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหารและทุกๆท่านที่ให้บรรจุในเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะ มีท่านอ่ืนอีกมั๊ยก่อนที่จะได้รับหลักการ ถ้าไม่มีจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม  มติเอกฉันทร์ับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 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. นายสุริยนต์  สุล านาจ 
5. นายสุมาตร  ละราคี 10. นายธีรศักดิ์  รังหอม 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มติเป็นเอกฉันท์ เมื่อรับหลักการร่างเทศบัญญัติแล้ว ก็ต้องมีคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติ เชิญท่านปลัด 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ปลัดเทศบาล ซึ่งสภาได้รับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือให้สภาพิจารณาร่วมกัน

ว่าจะแต่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบแต่ตั้งได้ 3 ท่านครับ จะขอ
อนุญาตหารือที่ประชุมว่าท่านใดจะเสนอท่านใดและขอผู้รับรองด้วย ผู้รับรองจะ
รับรองได้ครั้งเดียว เรียนเชิญท่านประธานด าเนินการครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  คณะกรรมการแปรญัตติ เราสามารถตั้งได้ 3 ท่าน ผู้เสนอกับผู้รับรองจะซ้ ากัน 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ได้ เชิญค่ะมีท่านใดจะเสนอ ท่านวิภพ 

นายวิภพ  วรรณทอง  ผมขอเสนอท่านสุริยนต์  สุล านาจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสุริยนต์ รับหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุริยนต์  สุล านาจ  รับครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านค ามวล  เหลี่ยมสิงขรณ์ และ ท่านธีรศักดิ์  รังหอม 

ขอเชิญท่านต่อไปค่ะ 
//นายทองฤทธิ์... 
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นายทองฤทธิ์  ปัตนาสา   ขอเสนอท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านทองฤทธิ์  เสนอท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี ท่านรับหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  รับค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือทา่นสุดตา  รังระรื่น และ ท่านสุมาตร  ละราคี ขอเชิญท่านต่อไปค่ะ 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ขอเสนอท่านสุดตา  รังระรื่น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสุดตา  ท่านรับหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดตา  รังระรื่น  รับครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคือท่านนรินทร์  สุริยโคตร และ ท่านเจน  ท้าวสบาย 
    คณะกรรมการแปรญัตติมี 3 ท่านคือ 1.ท่านสุริยนต์  สุล านาจ   
    2.ท่านแจ่มจันทร์  ละอองศรี  และ 3.ท่านสุดตา  รังระรื่น 

ทีนี้ก็ขอปรึกษาหารือเรื่องก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติว่าจะเริ่มวันไหน ท่าน
สมาชิกเห็นว่ายังไงค่ะ  สามารถยื่นค าแปรได้วันไหนค่ะ   เชิญเลยนะค่ะเพ่ือจะ
ได้กระชับเวลาว่าจะให้คณะกรรมการยื่นแปรได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนค่ะ 
ภายใน 24 ชั่วโมงสามารถแปรได้แต่ว่าเราจะยื่นกี่วันปีที่แล้วเรายื่น 3 วันแล้วก็
คณะกรรมการแปรแปรอยู่ 3 หรือ 4 วันไม่แน่ใจ แปร 3 วัน ยื่น 3 วัน  ท่านจะ
ยื่นแปรแปรเป็นอาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วแต่คณะกรรมการค่ะ วันจันทร์นี้ไหมค่ะ วัน
จันทร์ตั้งแต่เวลาท างานถึงวันพุธดีไหมค่ะ พร้อมไหมค่ะ หรือว่ามากไป  ในเวลา
ท าการ  ถ้าง้ันก็ขอก าหนดระยะเวลายื่นค าแปร ก็คือตั้งแต่วันที่ 19  20  21 
ในเวลาราชการนะค่ะ ส่วนว่าคณะกรรมการก็จะสามารถแปรกี่วันก็ข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการแปรและก็หลังจากประชุมเสร็จแล้วก็ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
เลือกประธานแปรกันเองเลย 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ก็จะเป็นไปตามมติที่ประชุมดังที่หารือที่ประชุมนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ท่านในที่ต้องการจะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 ซึ่งทาง

สภาได้รับหลักการแล้วว่าก็เห็นควรแล้วขอให้ท่านได้ยื่นค าแปรญัตติแล้วนั้น  
ผ่านทางงานสภาผมก็จะเสนอให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งก าหนดในวัน
จันทร์ที่ 19 - 20 - 21 เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. คือเวลาวันท าการราชการคือ 24 
ชั่วโมงพอดีครับถ้านับเที่ยงไป24 -25 ก็เกินอยู่แล้วครับ ก็อภิปรายในส่วนนี้ก็
ยื่นได้เลยนะครับ พิจารณากันเองท่านใดจะเป็นประธานท่านใดจะเป็นเลขาก็ขอ
เรียนท่านประธานครับ 

//ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็คงจะเข้าระเบียบวาระต่อไปเลยนะค่ะ  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล มีใครจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือสอบถามอะไรไหมค่ะ เชิญท่านอาจารย์นรินทร์ค่ะ 
 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  วันนี้เรื่องที่ผมจะมาเรียนมาปรึกษาหารือในสภาแห่งนี้ เรื่องการควบคุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การก่อสร้างของเทศบาลต าบลนาคูไม่ทราบว่าผ่านท่านประธานไปหาท่านนายก

นะครับท่านนายกหรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้ได้เอาใจใส่หรือคิดว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือไม่เรื่อที่ผมพูดคือเรื่องที่การก่อสร้างถนนนอกเขตเทศบาลแต่เป็น
งบประมาณผูกพันต่อเนื่องถนนจากบ้านวังเวียงไปบ่อขยะวันนั้นผมจ าไม่ได้ว่า
เป็นวันที่เท่าไหร่แต่เป็นวันหยุดราชการผมก็เลยโทรติดต่อคนควบคุมงานไม่ได้
เวลาก็ประมาณสายแล้วละครับไม่เช้าแต่ไม่ทราบว่าท าไหมถึงเป็นอย่างนี้ เราตก
ลงกันไว้แล้วมติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับตกลงกันว่า การก่อสร้างหรือการท า
อะไรก็ตามในเขตเทศบาลนาคูของเทศบาลนาคูต้องท าในเวลาราชการในวัน
ราชการไม่ท าในวันหยุดแต่ผู้ที่มารับเหมาหรือนายช่างคนที่มาท างานชอบมาท า
วันหยุดราชการไม่ทราบว่าเพราะอะไรอันนี้ก็คือผมมาปรึกษาหารือว่าเราจะเอา
ยังไงกันแน่มติที่ประชุมหรือเทศบัญญัติที่เราออกมาหรือระเบียบของเทศบาลนา
คูใช้ไม่ได้หรือไงหรือไม่มีความหมายอะไรพูดลอย ๆ ไปอย่างงั้นอยากให้ท่าน
ประธานเรียนท่านนายกได้รับทราบว่าเพราะอะไรคือเรื่องนี้ผมมีหลักฐานเอกสาร
รูปภาพมาอวดท่านด้วยอย่างวันนั้นที่ผมไปมีถนนเดี๋ยวจะเอาหลักฐานให้ดูมันไม่
มีอะไรข้างนี้ยังไม่ลงทรายเลย แต่ข้างนี้แล้วแสดงว่าตรงกลางไม่ถึง 15 เซน
แน่นอนเพราะว่าคุณต้องทรายมารองพ้ืนอีก 5 เซนที่จริงการก่อสร้างถนนสายนี้
กว้างเท่านี้คุณต้องปรับที่ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็เอาทรายมาลง 5 เซน แล้วคุณถึง
จะเอาแบบมาวางมันถึงจะได้ 15 เซนอันนี้ 5 เซนแล้วตรงกลางจะเหลือเท่าไหร่ 
แสดงว่าผู้ควบคุมการก่อสร้างเขาท าอย่างไร แล้วอีกอย่งาเห็นไหมครับตรงนี้ไม่รู้
เขาเอาขี้ปูนมาจากไหนมาเทไว้แล้วจะมาท าอีกทีหลัง การเทคอนกรีตมันต้องเท
เป็นเนื้อเดียวกันมันถึงจะแข็งแรงผมไม่ได้จบวิศวะนะครับแต่ผมจบชาวบ้านๆนี้
แหละครับ ผมคิดเองหรอกว่ามันน่าจะแข็งแรงถ้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าเทแบบนี้
รับรองไม่เป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนครับ อันนี้ก็ฝากท่านนะครับ ผมไม่อยากส่งไป
หลายๆที่เพราะว่าพ่ีน้องกันผมมีข้อมูลหมดครับแต่ผมไม่อยากท า มีทั้งหมด 10 
แผ่น แต่หลักฐานผมก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนตัวผม 

นางทกัษิณ  แจ่มพงศ์  ขอดูรูปหน่อยค่ะ  มีส ารองไหมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ผมจะไปถ่ายมาให้ ดูเลยที่ผมไปอยู่ตรงนั้น เกือบ 5 โมงเย็น ผมบอกว่าคอนกรีต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตรงนี้ผู้ก่อสร้างต้องเอาออกให้ผม เขาก็ไม่พอใจแต่ไม่ทราบว่าบริษัทไหนห้าง

หุ้นส่วนไหนเป็นคนรับผมไม่รู้จักเขาก็ไม่พอใจผมเหมือนกันแต่ผมบอกว่าถ้าคุณ
ไม่เอาออกผมก็อย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็เลยจ าเป็นต้องเอาออกครับ 
ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนิมีคนไปวัดอยู่ครับแล้ววัสดุการก่อสร้างดูเอาสีอะไร 

//ไวเลสต้อง… 
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ไวเลสต้องสีด าสีเขียวไม่ใช่สีมอๆอย่างนี้แสดงว่าวัสดุไม่มีคุณภาพ ต้องขอโทษ
ด้วยนะครับแต่ไม่ทราบว่าผู้ควบคุมงานคุยยังไงกันกับคนก่อสร้างผมไม่ทราบนะ
ครับ ก็ขอโทษด้วยถ้าพูดไปกระทบกระเทือนใครหรือใครเดือดร้อนผมต้องขอ
โทษด้วย อันนี้ผมเอาความจริงมาพูดกัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขผมไม่เอาเรื่องนะแต่
ผมอยากให้ทุกคนทราบว่ามันเป็นอย่างนี้ การก่อสร้างในเทศบาลเรามันเป็น
ลักษณะนี้ มันมีหลายที่อยู่ครับผมมีหลักฐานหลายอย่างแต่ผมไม่อยากส่งไปทาง 
ไทยรัฐ คนทุ่งอะไรนะ ผมไม่ส่งไปหรอกครับเพราะว่าเราพี่น้องกัน แล้วอีกอย่าง
ขอถามต่ออีกนิดเดียวครับ ประมาณ 5 นาที ผมอยากเรียนท่านประธานผ่าน
ท่านนายกถนนที่เราบอกว่าถนนที่เราเคยอนุมัติให้ท าแต่ทางจังหวัดไม่อนุญาต
จากหน้าบ้านอาจารย์ทองอยู่ไปทางบ้านนาสีนวล แต่ผมเห็นผมขับรถไปทางใด
ก่อสร้างทางนี้เทคอนกรีตเลยครับไม่ทราบว่าใครเทไปหรือส่วนตัวหรือเขาเทไป
เองผมก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยงงเอ๊ะมันมาได้ไงหรือ สจ. เอามาหรือยังไง
ก็ไม่เข้าใจนะครับ เพราะว่าสภาบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ ก็เลยอยากเรียนท่านให้ชี้แจง
ให้พวกผมได้ทราบว่าเป็นมายังไงนะครับ แล้วเรื่องที่ควบคุมการก่อสร้างนิฝาก
ท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วยว่าโปรดกรุณาดูแลช่วยกันด้วย แล้วผอ.กองช่าง
ไปท าอะไรกันอยู่ -ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขออนุญาตทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะค่ะ ช่วยตอบค าถาม 2 เรื่องนะค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกค่ะ 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ขอบคุณท่านที่เป็นห่วงเป็นใย คืออย่างนี้นะครับโครงการ Matching fund 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ประมาณ 2 ปี ครับเขาไม่อนุญาตคนที่อยู่ฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายกฎหมายเทียวไปหลาย

ครั้งเทียวไปแต่ผมพูดฝากยิ่งใหญ่มากไม่อนุญาตไม่ให้ท า ต่อมาประมาณ 2 เดือน
ที่แล้ว ท่านผู้ว่าราชการได้มีหนังสือมาให้ทุกแห่งไม่ใช่เราแห่งเดียวมีปัญหา
อุปสรรคอะไรจึงเบิกจ่ายล้าช้า ผมเลยเข้าไปกับปลัดไปชี้แจงเกือบ  2 ทุ่มวันนั้น 
เพราะมันหลายหน่วยงาน ไปชี้แจงว่าที่ล่าช้าเพราะจังหวัดไม่อนุญาต จังหวัดไม่
อนุมัติ ทางฝ่ายท้องถิ่นบอกว่าเสนอนายแล้ว เพิ่นกะศูนย์เลยท่านศูนย์เลยวันนั้น
นะไปขึ้นดูห้องผมไหมว่ามีอะไรค้างไหมแฟ้มค้างไหมท่านท้าเลยไม่มีท่านบอก
ท่านนี้แหละไกรสร  กองฉลาด ก็เลยได้เรียนท่านนะครับ เพราะที่ล่าช้าทาง
จังหวัดไม่อนุญาตไม่อนุมัติให้ท ามีอยู่ 4 โครงการที่นอกเขต ก็เลยหลังจากนั้นมา
ประมาณ 1 อาทิตย์ ก็มีหนังสือมาอนุญาตให้ท า แล้วอีกเรื่องหนึ่งหลายท่านติด
อกติดใจว่า ทางไปโนนข่าท าไมเป็นไม่เท่ากันท าไมแบบนี ้พอดีอันที่ใหญ่กว่าทาง 
อบจ. จะเอาไปเส้นทางนา ผู้ใหญ่ทองมา แต่ว่าที่ไม่พอก็เลยขอทางไปโนนข่าได้
ไหมถ้าไม่ได้ผมจะเอาไปทางอ่ืนบ้านอื่นต้องเอาไว้ก่อนนะครับ โครงการเรามาที
หลังขอไป 5 เมตรเขาอะไรอนุญาต 5 เมตร ขอไปกรมบัญชีกลางด้วย เปลี่ยนก็
ไม่ได้ 5 เมตรก็เลยได้เอา  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเป็นมาอย่างนี้ 

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ขออนุญาตเรียนเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภารับทราบเพิ่มเติมนะครับ  
ปลัดเทศบาล อย่างที่ท่านนากเทศมนตรีได้น าเรียนชี้แจงที่ประชุมเมื่อกี๊ขออนุญาติเพ่ิมเติมใน

ส่วนเงินงบประมาณ Matching fund ที่ทางเทศบาลสมทบกับกรมคนละครึ่งซึ่ง
ของเรามีทั้งหมด 6 โครงการซึ่ง1ใ นโครงการเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบาล 

//ด าเนินการ.. 
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ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือ 4 โครงการอยู่นอกเขตเทศบาล 
บังเอิญว่านอกเขตเทศบาลนิ ช่วงหลังฝ่ายกฎหมายที่เสนอเรื่องให้ผู้ว่าการจังหวัด 
ก็ไม่ให้ไม่อนุญาตท าให้การเบิกจ่ายนั้นล่าช้า แต่ที่บังเอิญว่าล่าสุดก่อนที่จะมีการ
เรียกเข้าไปพบพอดีทางกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดจังหวัดทุกจังหวัดเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล บังเอิญเงิน
ของเรา 4 โครงการอยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นเงินสมทบที่จัดมาจากกรมส่งเสริมนะ
ครับก็เลยเข้าไปคุยก็อย่างที่ท่านนายกน าเรียนนะครับ ท่านก็โกรธผมก็บอกว่า
สาเหตุที่เทศบาลเบิกล่าช้าจังหวัดไม่อนุมัตินอกเขต ผมก็บอกสมัยนั่นอนุมัตินอก
เขตทุกโครงการท าไมมาช่วงหลังไม่อนุมัติ ผมโทรหาก็บอกว่าส่งเรื่องให้ผู้ว่าแล้ว
ท่านก็บอกว่าคนไหนเป็นคนพูดผมก็เลยบอกว่างานท้องถิ่นนั่นแหละพูด ไปจี้เอา
คนท้องถิ่นนั่นแหละครับ วันหลังผมเข้าไปคนท้องถิ่นบอกว่าปลัดเทศบาลนาคู
พูดเข้าไปผู้ว่าด่ายับเลย หัวหน้าส าเนียงผมว่าไม่เป็นไรอยากให้พี่น้องประชาชน
ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ผมต้องพูดความจริงนะครับ แล้ว 2-3 วันท่านก็ได้อนุมัติ
มา อันนี้เป็นเงิน Matching fund ที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันท่านบอกว่าท่านเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่ภาคเหนือ การ
เบิกจ่ายของท่านท่านผู้ว่าอยู่อันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศนะครับพอมาอยู่
จังหวัดกาฬสินธุ์ท่านก็บ่นอยู่อยู่ท้ายที่สุดเลยของประเทศไทย ท่านก็ได้เรียกทุก
หน่วยงานนะครับทั้งจังหวัดเลิกประมาณ 2- 3 ทุ่ม ผมกับท่านนายกเข้ามาวัน
นั้นทุกหน่วยงานนะครับโรงพยาบาลนาคู เราก็มีชื่อนะครับที่ก่อสร้างไม่เสร็จนะ
ครับส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณของจังหวัด ceo ของจังหวัดบูรณาการจังหวัดนะ
ครับก็เป็นที่ไปที่มาของท่านก็เลยอนุมัติถ้าท่านไม่อนุมัติก็โดน
กระทรวงมหาดไทยเร่งอีกนะครับ ท่านก็อนุมัติให้นอกเขตด าเนินการในส่วนนี้แต่
ว่าอันนี้สมมุตินะครับถ้าในอนาคตผมก็ไม่ม่ันใจว่าท่านผู้ว่าจะอนุมัติหรือเปล่า ถ้า
ไม่ใช่เงิน Matching fund อันนี้คือปัญหาต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเผื่อมันมีก็
ค่อยแก้ไป อันนี้ท่านอนุมัติเพราะว่ากรมเร่งให้ถ้าจังหวัดไหนเบิกจ่ายช้าก็จะเรียก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ นั้นคือที่ไปที่มา ขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของ
ประเด็นการควบคุมงาน ของกองช่างเดี๋ยวจะให้สุกิจมาชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบว่าวิธีการเป็นยังไงให้สมาชิกสภาได้สอบถามเป็นส่วนๆ 

นายสุกิจ  ศรีนิล วันนั้นที่ทา่นโทรหาผมไม่ติดท่านเอาเบอร์ไปผิดครับ แต่ผมก็มากับท่าน 
นายช่างโยธา อยู่กับท่านถึง 4 โมงเย็นครับ แล้วเรื่องทรายทรายรองพ้ืนก็ผู้รับเหมาได้สิ่งมา

ตามจ านวนประมาณราคา แล้วเขาก็มาเกลี่ยก็ตามนั้นแหละครับ เรื่องวายเลสก็
ตัวที่เป็นของใหม่มันโดนอายฝนแล้วก็เป็นสีสนิมนิดหนึ่งครับ ไม่ได้เป็นสนิมจน
เสียก าลังแต่เช็ดๆก็ออกครับแล้วก็ตัวที่เป็นสนิมหนักเขาก็ซ้ือมาใหม่ครับ ท่านก็
เห็นอยู่ครับลงของใหม่รับรองลงวายเลสใหม่ครับ  ส่วนปูนวนันั้นมันเหลือเขาก็
เลยกลัวเจ้านายเขาด่าเขาก็เลยเทตรงนั้นเขาก็ขูดออกให้ท่านก็เห็นอยู่ครับ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร ผมขอพูดอีกนิดหนึ่งนะครับวันนั้นถ้าผมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ไม่ไปรับรองว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เททับเลยเพราะว่าไม่ทราบว่าผู้ควบคุมการก่อสร้างผมตั้งข้อสังเกตว่าเกรงใจ

ผู้รับเหมาเหลือเกินไม่กล้าพูดตรงคอนกรีตที่เทไว้ถ้าผมไม่อยู่ตรงนั้นถึง 5 โมง
เย็นรับรองเททับเลยผมพูดเลยครับอันนี้คือฝากท่านด้วยเดียวนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ 

//แล้วมาก็แล้ว... 
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แล้วมาก็แล้วกันไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ต่อไปนี้วันนี้วันข้างหน้าอย่าให้มีเหตุการณ์
แบบนี้เกิดข้ึน ขอบคุณมากครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  ก็โอเคนะครับช่างสุกิจ ฟังไว้ด้วยนะ ต่อไปอย่าให้มีให้ท าดีๆบ้านเราทั้งนั้นละ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู  ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ สท.อะไร นายก. อะไร มีวาระถึง 8 ปี 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน เราคบ 8 ปี วันที่ 6  สิงหาคม อาจจะได้ต่ออยู่ไม่
รู้นะครับ ท่านประยุทธ์ไม่แน่เหมือนกันครับ เพราะว่าท่านรับปากเหลือเกิน
ขณะนี้ ใส่กันก๊ึบอยู่ในขณะนี้ ก็ขอบคุณทุกคน ยินดีด้วยครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ท่านสุริยนต์เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ผมเรียนถามโครงการในเทศบัญญัติปี 63 นอกเขตมีเยอะนะครับเดียวนี้ทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จังหวัดไฟเขียวทุกๆโครงการหรือยังท าไมท่านปลัดหรือฝ่ายบริหารท าไมไม่ชี้แจง

ให้รู้ด้วยว่าเขาท าทุกอย่างได้เลย 62 -63- 64 - 65 เป็นต้นไป ท่านต้องบอก
ความรู้แกสมาชิกด้วย เรื่องข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่างุบงิบๆแล้วเกิดปัญหาที่หลังแล้ว
มาโต้แย้งกันที่นี้ ขอบพระคุณทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญปลัดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ท่านสุริยนต์ที่ท่านให้ข้อคิดแนวคิดคืออย่างนี้ผมน าเรียนที่ประชุมไป 
ปลัดเทศบาล การอนุมัตินอกเขตเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล่าสุดทราบว่าท่านย้ายไป

สุรินทร์แล้วนะครับ ทีนี้การใช้อ านาจของผู้ว่าอยู่ที่ดุลยพินิจในบางครั้ง ผมเชื่อว่า
วันนั้นถ้าผมกับท่านนายกไม่ไปไม่ได้ท านะครับ เพราะว่าผมน าเรียนเบื้องต้นเงิน
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเรียกว่าเงิน Matching fund ถ้าเงินตัวนี้ไม่ได้
เบิกจ่ายกรมก็จะเล่นงานผู้ว่าแหละครับกระทรวงมหาดไทยก็จะเล่นงานผู้ว่าก็
เลยไวแต่ว่าผมสังเกตดูการอนุมัติท่านรองผู้ว่าเป็นผู้อนุมัตินะครับผมว่าผู้ว่าฉลาด
รองผู้ว่าอนุมัติที่จริงเป็นอ านาจของผู้ว่าแต่ว่าเป็นเรื่องของช้างบนเราไม่ว่ากัน แต่
ไมผ่มรับปากว่าร้อยเปอร์เซนต์ไหมผมกไ็ม่มั่นใจ ท่านสุริยนต์ที่อยู่นอกเขตนะแต่
ว่าผมเชื่อลึกๆ ว่าที่ท่านผู้ว่าอนุมัติเป็นเงิน Matching fund เพราะว่าโดนกดดัน
มาจากกระทรวงมหาดไทย ถ้าเป็นงบปกติธรรมดาเราก็จะคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ยังไม่แน่ใจก็ตัดสินแทนผู้ว่าไม่ได้นะครับส าหรับพ่ีน้องที่อยู่นอกเขต   ทีนี้
ประเด็นต่อไปต้องขออนุญาตพอดีที่ท่านอาจารย์นรินทร์ที่สอบถามเรื่องการ
ควบคุมงานก่อสร้างท่านก็เลยพูดในที่ประชุมเกือบทุกครั้งในเรื่องการท างานใน
วันหยุด ที่ประชุมเราแนะน ากันว่าถ้าเกิดการท างานในวันหยุดช่างที่ท างานกับผู้
ควบคุมงานต้องติดต่อกันประสานกันต้องควบคุมให้ได้ดังนั้นผมไม่ม่ันใจว่า ช่างสุ
กิจ อยู่ตลอดไหมหรือยังไงที่เขาท างานวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด ทีนี้ถ้าเขามา
ท างานวันหยุดเขาโทรมาหาผู้ควบคุมงานไหม  

นายสุกิจ  ศรีนิล ปกติก็อยู่ตลอด เขาโทรบอกตลอดครับ 
นายช่างโยธา 

//นายสุกิจ.. 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  การท างานในวันหยุด  วันนั้นผมไม่มั่นใจว่าช่างสุกิจอยู่ตลอดไหมหรืออย่างไง 
ปลัดเทศบาล ที่เขาท างานเสาร์ – อาทิตย์  ปกติถ้าช่างอยากท างานเขาโทรหาผู้ควบคุมงาน

ไหมปกติผู้รับจ้าง ต้องคุมได้มาตรฐานนะครับ เพราะว่าเงินที่ก่อสร้างผมว่าคุ้มค่า
กับท่ีเขาให้ราคาในประมาณการแล้วหล่ะนะครับ  ต้องเป็นให้เป็นไปตามแบบ
รายการ  ผมว่าหน้าจะดีทั้งหมด ทั้งผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงานผู้ทั้งพ่ีน้อง
ประชาชนด้วยจะได้ปลอดภัยไปด้วยกัน ก็ขอก าชับอีกครั้งหนึ่งนะครับ  ต้อง
ก าชับในที่ประชุมต่อหน้าคนเยอะ ๆ เอาช่างสุกิจไปพูด 2-3 คน ก็ลืมเหมือนกัน 
ผมเคยให้ไปพูดต่อหน้าหัวหน้ากองก็ยังเหมือนเดิม เอาให้เรียบร้อยนะ งานก็เร่ง
ให้หน่อย ผมรู้ว่างานช่างมันหนัก  แต่บุคลากรเราน้อยเราท าให้เต็ม
ความสามารถก็พอใจแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตในที่ประชุมเท่านี้ก่อน  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านนายกค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  จิตปรีดา  พอดีท่านปลัด ลัดขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะครับ ขั้นตอนนอกเขต คืออย่างนี้ 
นายกเทศมนตรีต าบลนาคู ถ้าเขต อบต.นาคู ต้องผ่านสภา อบต.  เขาอนุญาตให้ท าเราจะเสนอไปทาง

จังหวัด  ถ้าอบต.บ่อแก้วก็สภาบ่อแก้วต้องอนุญาต   สายนาวัง ก็เหมือนกันนะ
ครับขั้นตอนมันเยอะแยะมากมาย แต่เขาอนุญาตให้อยู่แล้วสภา อบต. เขาไม่ท า
ให้เราเพราะประชาชนของเรา  ของเขาไม่ได้ใช้ ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ
ขั้นตอนเยอะ แต่เขาก็จะท า   ขอให้เขาอนุญาตแล้วส่งจังหวัด ท าแบบนั้นมา
ตลอดนะครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  มีใครจะชี้แจงอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านแจ่มจันทร์ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ที่ขออนุญาตไปแล้วแต่ไม่อนุญาต เราจะท าต่อได้ไหม เพราะเส้นนี้ยังไม่สุดนะคะ 
สมาชิกสภาแทศบาล เขต 1 เหลืออยู่ประมาณนิดหนึ่ง  เพราะเส้นทางนี้ยังไม่ทะลุถึงนั่นเลยสะพานนาคูห้วย

ยาง  อยากจะฝากๆไว้เส้นนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ  ระหว่างนาสีนวลจะมาแวะ
ตรงนี้น่ะค่ะ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  งบคนละอย่าง  งบคนละก้อนค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  และอีกอันหนึ่งนะคะอยากเรียนถามขณะนี้  ทางฌาปนสถานเมรุซ่อมแซม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เราพอมีอะไรปรับปรุงให้ได้ไหมเก่ียวกับ ศาลาพักญาติช ารุด งบประมาณของ

องค์กรเขาไม่มี  เทศบาลเราสามารถซ่อมแซมให้ได้หรือเปล่าเกี่ยวกับการทาสี   
ปรับปรุงเทพ้ืน เป็นทรัพย์สินของเรา  เมื่อก่อนหมู่ที่ 11 ก็ฝาก ๆ ไว้ รู้สึกว่าจะมี
ช่วงหนึ่งที่มาท าแผนอยู่ตรงนี้  ทั้งพ้ืนและอยากจะทาสี ตรงศาลาพักญาติ ท่าน
จะลงให้ไหม  หมู่ 11 ท าแผนให้หน่อยนะแผนเรา  ต้องมีในแผนงบซ่อมแซม
เพราะว่า  ระยะนี้ทาสีต้องอาศัยชุมชนช่วย  

นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ตามหลักการงบประมาณซ่อมแซม ต้องดูงบประมาณก่อนว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
ปลัดเทศบาล   
นายสุริยนต์  สุล านาจ  ใช้งบประมาณเท่าไหร่เยอะไหม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

//นายประดิษฐ์... 
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นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  ทาสีปรับปรุงได้งบประมาณไม่ถึงแสน 
ปลัดเทศบาล   
นางแจ่มจันทร์  ละอองศรี  ทาสีต้องอาศัยวัดและก็ชุมชน  ทาสีตรงศาลา และข้าง ๆ และปรับปรุงพ้ืน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เพราะช ารุดแล้วมีต้นไม้รากไม้  เพราะว่าทางโรงเรียนเอามาให้ 2 ถัง  แต่พอมา

ทาแล้วสีคงไม่ได้มาตรฐาน อาจจะไว้นาน ก็เลยว่าคงจะต้องซื้อใหม่อย่างเดียว 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  หารือในที่ประชุมพอดีเงินเหลือจ่าย  ที่เรายังไม่ได้ท าอยู่ประมาณสามล้าน   
ปลัดเทศบาล หารือกับท่านนายกวันนั้น  คงด าเนินการเร็ว ๆ นี้ คงเหลือจ่ายอยู่  หลังจากหัก

เงินเดือนแล้ว  มีเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ 3 ล้านเศษ เพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้
และสอบถามผอ.กองทุกกองแล้วแล้วเรียบร้อยคงไม่ได้ใช้อะไร 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ถ้าซ่อมแซมงบประมาณก็ได้อยู่ ไม่ต้องอยู่ในแผนก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประดิษฐ์  ศรีประไหม  เอาประมาณ 3-4 หมื่นคงจะได้  งบประมาณไม่เกินแสนพอจะซ่อมแซมได้อยู่ 
ปลัดเทศบาล เอาอย่างนั้นนะครับ  ช่างสุกิจ รับทราบนะ  ขอบคุณนะครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ถ้าได้ซ่อมแซมตรงบริเวณศาลาพักญาติ คือบริเวณรอบๆ กับต้นไม้ 
ประธานสภาเทศบาล และตรงบริเวณท่ีต่ ากว่าพ้ืนก็ฝากด้วยทั้ง 2 ฝั่ง   ทางทิศเหนืออย่าให้ต่ ากว่าพ้ืน

หญ้าเพราะเวลาฝนตกแล้วน้ าขังค่ะ  ถ้าง้ันก็ฝากด้วยนะคะ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีก
ไหมจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านอาจารย์ค่ะ 

นายนรินทร์  สุริยโคตร  อยากเรียนถาม เรียนปรึกษาหารือในที่ประชุมหรือสภาแห่งนี้ เทศบาลเราถ้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ภูมิทัศน์สะอาดเรียบร้อยจะสวยงามมาก  แต่นี่ถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

ต าบลนาคู  ไม่ทราบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้  
เคยสังเกตหุรือเคยนั่งรถแล้วสังเกตุดูมั้ยว่า มันดูแล้ว  มันทึบๆ หรืออย่างไงก็ไม่
ทราบนะครับ  โดยเฉพาะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็บ่งบอกอยู่แล้วกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ เคยออกไปดูบ้างไหม ไม่ใช่ว่าดูเฉพาะตรง
ถนนลาดยางนะครับ ออกไปตามบ้านนาคลอง  ออกไปตามคลองต่าง ๆ เคยไป
ไหม? แล้วเป็นอย่างไง มีความรู้สึกอย่างไร  โดยเฉพาะหน้านี้แหล่ะครับ ตรงแถว 
ๆ ส านักงานนี่หล่ะครับเป็นอย่างไง อันนี้ผมเรียนปรึกษาหารือไม่ได้ว่าใครนะ ว่า
เราจะท าอย่างไงมันถึงจะดูดี เข้าแล้วโอ้ เทศบาลต าบลนาคูคือ คักแถะ เป็นตา
เบิ่งแถะ  เป็นตาเลียนแถะ เป็นตาลอกแบบแถะ อันนี้เข้ามาเป็นอย่างไรครับ  ไม่
รู้จะพูดว่าอย่างไง  อยากฝากท่านประธานสภาฯไปหาท่านนายกด้วยว่า โปรด
สงสาร หมายถึงคุณภาพชีวิต ของคนในเขตเทศบาลต าบลนาคู ฝากด้วยนะคะ
ครับ  ขอบคุณมากครับ  

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านรองค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  ก็ขอบคุณท่านที่เป็นห่วงบ้านเมืองเหมือนกับฝ่ายบริหารซึ่งจะดูแลทุกพ้ืนที่ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู เช่นเดียวกัน    เส้นที่ท่านกล่าวถึงนี้  ถ้าผมเดาไม่ผิด น่าจะเป็นเส้นถนนจากบ้าน

นาคลอง ถนนใหญ่ไปชลประทาน  ผมก็เคยไปซ่อมเครื่องสูบน้ า และก็เดินทางไป 
//ดูน้ าท่วม... 
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ดูน้ าท่วมอยู่เสมอ ผมก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านผมถามว่าคือรกแท้ท่านผู้ใหญ่ตรงนี้  
คือบางครั้งก็ไม่กล้าตัดนะครับ  อดีตผู้ใหญ่ ม.12 ผู้ใหญ่สมัย  ตรงนี้จะรกมาก  
ซึ่งเป็นต้นไม้ไผ่  หน่อไม้ไหร่ เรานี่แหล่ะครับ แต่ว่าการจะขอให้ตัดไหมนี่ อันนี้
ผมก็เคยคุยกันอยู่แต่ก็นานแล้วครับ แต่เห็นเงียบ ๆ ไป  ถ้าหากมีการระดมของ
ผู้ใหญ่บ้าน ก็แจ้งทางเทศบาลหน่อยนะครับ ผมจะได้ไปช่วย  แต่ล าพังจะไปท า
ก่อนนั้นพ้ืนที่นั้นไม่ม่ันใจว่าเขาจะให้ท าหรือไม่  เหล่านี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ได้
ทุกหมู่บ้านทุกเส้นกองสาธารณสุขร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยและ อสม. ก็ร่วมกัน
ครับ ทั้งยุงลาย ทั้งอะไรทั้งหมด ก็ช่วยๆกันท าอยู่ครับ ถ้าเส้นไหนดูไม่ดีท่านก็
แจ้งได้ ครับ ทางผมจะได้ประสานกับ อสม. และโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือที่จะไป
แก้ไขตรงนั้น ครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  เชิญท่านอาจารย์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ขออนุญาตนิดเดียวครับ ที่ผมพูดไม่ใช่ให้ไปตัดโคนทิ้งนะครับ  เราก็ไปแต่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไปสอยตามก่ิงมันน่ะ ให้ดูดีสะอาด ไม่ได้ว่าไปตัดโคนต้นไผ่เขานะไม่ได้ ต้องสอย

ออกครับให้อยู่ตรงเขตถนน ใครจะว่าอะไรไม่มีใครว่า ผมรับรองครับ เดี๋ยวให้ผม
พูดจบก่อนครับ ท่านใจเย็น ๆ ได้ตอบผมแน่นอน  ถนนสายนี้ ซอยถนนข้างบ้าน
คุณสุดตา กิ่งไม้ สอยออก  หรือถนนตรงไหนที่ยื่นมาตามถนนสอยออก ท่านขยัน
ไหม ผมถามแค่นั้นเอง  ท่านอยากท าไหมแค่นั้น ชาวบ้านเขาไม่ว่าครับ ผมเคย
คุยแล้ว สอยเลยครูโค่ สอยเลย ผมพูดตรง ๆนะครับ  ขอบคุณมากครับ   

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ค าพูดดูบางค าก็ให้ระวังด้วยนะคะบางที่มันอาจจะฟังดูไม่ดีนะคะ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนรินทร์  สุริยโคตร  ค าไหนที่ผมพูดไปแล้วก็ขอโทษนะครับ ถ้าไม่สุภาพก็ขอถอนนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่ว่าอะไรนะครับ  เป็นภาษาถิ่นนะครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ก็ขอต่อไปเรื่องอ่ืน ๆ ตอบค าถามอ่ืนเลยนะคะเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประภาส  วรรณทอง  ขอบคุณครับ  ท่านอาจารย์ครับผมก็นับถือท่านนะครับ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลนาคู ที่ผมยกมือคร้านท่านตรงนั้นก็เข้าใจตรงกันกับท่านไม่ได้ตัดโคนมันหรอกครับ  

แต่ว่าตัดกิ่งหลายที่มีปัญหา ผมก็เลยอยากให้สะดวกใจที่สุด ทีมงานพนักงานไป
ท าจะได้ท างานอย่างสบายใจ ท่านไม่ต้องห่วงครับที่ไหนตรงไหนให้แจ้งเลย ทาง
พวกผมไม่ขี้เกียจครับมีแต่รองานที่จะท าเท่านั้น ไม่ใช่ว่าสุ่ม ๆ ไปท าเลยไม่ได้นะ
ครับ ถ้าท่านเจอพ่ีน้องอยากให้ตัดที่ไหน แจ้งมาเลยครับ แจ้งวันนั้นอาจจะไป
ตอนท าเลยก็ได้ถ้าไม่มีงานอ่ืนท าเพราะบางครั้งก็มีงานประจ าท าอยู่ครับ  

นายนรินทร์  สุริยโคตร  ถ้าท่านมีโครงการที่จะท า  ท่านก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชนว่าวันนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมจะไปท าตรงนี้   ซอยนี้เขาคงจะไม่ว่าอะไร มันต้องเป็นโครงการความคิดของ

เรานะครับ ท าได้ มันเป็นแบบนี้วันนี้ผมจะมาตรงนี้แล้วไปหาผู้น าชุมชน  วิธีการ
นะครับ ท าได้ อันนี้ เป็นแบบนี้ วันนี้ผมจะมาท าตรงนี้ได้ นะครับไม่มีปัญหา  

//นางทักษิณ... 
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นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอสรุปนะคะเรื่องตัดกิ่งไม้  ก็คือ เวลาเทศกาลท าความสะอาดก็ให้ประสาน 
ประธานสภาเทศบาล และคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะ  ฝากอีกท่ีหนึ่ง เชิญท่านผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขค่ะ 
 
นายภานุวัฒน์  พละสินธุ์  อันที่จริงแล้วครับกองสาธารณสุขฯมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกเดือน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 3-4 ครั้ง มาแล้วนะครับ ซึ่งก็ร่วมกับทั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง อสม . ทั้งสมาชิกทุก

ท่านนี่หล่ะครับ แต่ว่าตามท่ีออกไปพัฒนาครับก็ในวันนั้นสามารถแจ้งเข้ามาได้
เลยต้องการจะตัดตรงไหน แต่งตรงไหนนะครับก็แจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวก็ท าให้วัน
นั้นเลยนะครับ  จริง ๆ เรามีโครงการรองรับอยู่แล้วท าอยู่แล้ว เป็นโครงการ
เทศบาลร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับ ก็ขออนุญาตน าเรียนตรงนี้
นะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางทักษิณ  แจ่มพงศ์  ขอบคุณมากค่ะ  ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดการประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  ขอบคุณค่ะ  
 
เลิกประชุม เวลา 11.20 น. 
 

(ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  ศรีประไหม ผู้จดรายงานการประชุม 
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