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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๑  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ 

วันที  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น 

ณ  หอประชุมเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

ผู ้มาประชุม 

 ๑.  นายต่วน  ขอแนบกลาง  ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 ๒.  นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

 ๓.  นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๔.  นายสามารถ  แยกโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๕.  นายบุญช่วย  แยกโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๖.  จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

 ๗.  นายดํา  จอมเกาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

 ๘.  นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๙.  นายบริรักษ์  แววโคกสูง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

            ๑๐.  นายเขียว  งามโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒  

            ๑๑.  นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

            ๑๒. นายสมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

            ๑๓.  ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต ําบลโคกสูง 

ผู ้ไม่มาประชุม(ถ้าม)ี 

- 

ผู ้เข้าร่วมประชุม (ถ้าม)ี 

 ๑.   นายแหลมทอง  วัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๒.  นางน้อม  วงษ์สถิตย ์   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๓.  นายทศพร  ลังโคกสูง   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๔.  นางพรทิพย ์  ทองป้อง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๖.  นางชนัดดา เพ็ชรการณ ์  รองปลัดเทศบาล 

 ๗.  นางสาวละมุล  แก้วประกอบ  ผู ้อํานวยการกองคลัง 

 ๘.  นายธนาสิทธิ   ดํานิล   ผู ้อ ํานวยการกองช่าง   
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 ๙.  จ่าเอกธรณ์เทพ  สอดโคกสูง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา 

            ๑๐.  นายโกมินทร์  มะเดือ   นิติกร  ๕  

            ๑๑.  นางสาวกาญจนา  น้อยเภา  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

            ๑๒.  นางสาวศศิณัฎฐ ์ ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๕ 

            ๑๓.  นางนัฐกานต์  รักษาเขตต ์  บุคลากร ๕ 

            ๑๔.  นางสาวรุ่งลาวัลย์  มียอด  เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์  ๓   

            ๑๕.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

            ๑๖.  นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน  ๓ 

            ๑๗.  นายเมธี  กลินเกษร   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ๓ 

            ๑๘.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๑ 

            ๑๙.  นางเฉลียว  สันทัด   พนักงานจ้างทั วไป 

            ๒๐.  นางสาวสุกัญญา  ฐาตุจิรางกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

            ๒๑.   นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

            ๒๒.  นายแจ้ง  อาจปรุ   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๐๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง สําหรับวนันี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีอยู่  ๓  เรือง   

ประธานสภาฯ  ๑.  พิธีวางพวงมาลาสกัการะนางสาวบุญเหลือในว ันที  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ขอให้ท่าน 

สมาชิกสภาฯไปร่วมงานดังกล่าว 

๒. เรืองเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจพระวัดสว่างอารมณ์ในเย็นวันนี ขอเชิญท่านสมาชิกฯเข้า

ร่วมพิธีดังกล่าว 

๓. โครงการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมของกรมการปกครองส่วนท้องถินทีศูนย์การ

ฝึกอบรมคลอง ๑  ในรุ่นที ๑  ประมาณเดือนเมษายน  ๒๕๕๔  ถ้าท่านสมาชิกท่าน

ใดสนใจก็สอบถามได้นะครับ 
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ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๔  ครั งที  ๒/๒๕๕๓ วันที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   

 
ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑   การกําหนดสมัยประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง   

ประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  

เรือง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

……………………………………. 

  ด้วย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๒๔ กําหนดว่า ในปีหนึงกําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญสีสมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึง ๆ ให้

กําหนดไม่เกินสามสิบวัน ประกอบกับหมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

  เพือให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที ๑๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔ และหมวด ๒ การประชุม ข ้อ ๒๑ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังค ับการ

ประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติทีประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง สมัยสามัญสมัยที  ๑  ครั งท ี๑/

๒๕๕๓ เมือวันที ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จึงได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึงมี

รายละเอียดดังนี  

- สมัยสามัญสมัยที ๑ ประชุมระหว่างวันที ๑ เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๕๔ จนถึง ๒  มีนาคม ๒๕๕๔ 

- สมัยสามัญสมัยที ๒ ประชุมระหว่างว ันที ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐  เดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๔  

- สมัยสามัญสมัยที ๓ ประชุมระหว่างวันที ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  

- สมัยสามัญสมัยที ๔ ประชุมระหว่างวันที ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐ เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๔  

กําหนดประชุม  สมัยสามัญสมัยที ๑ ประจําปี  ๒๕๕๕  ประชุมระหว่างวันที ๑ เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๕๕ 

จนถึง ๑  มีนาคม ๒๕๕๕ 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที               กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

(นายต่วน ขอแนบกลาง)  

      ประธานสภาเทศบาลต ําบลโคกสูง 

 

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ ผมขอชีแจ้งระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง ดังนี 

ตาม ม.๒๔ พ.ร.บ. เทศบาล  กําหนดว่า   ในปีหนึงกําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญสีสมัย 

และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึง ๆ ให้กําหนดไม่เกินสามสิบวัน  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริมต ้นประชุม 

สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั น ว ันเริมสมัยประชุมสามัญประจําปี

ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้

ประธานสภาท้องถินนําปรึกษาในทีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้

นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมือสภาท้องถินมีมติแล้วให้ประธานสภา

ท้องถินทําเป็นประกาศของสภาท้องถินพร้อมทั งปิดประกาศไว ้ในทีเปิดเผย ณ 

สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในกรณีทีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจําปีไว ้หรือไม่ได้กําหนดวันเริมประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือ

มีความจําเป็นต้องเปลียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือว ันเริมสมัยประชุม

สามัญประจําปีทีกําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปีอืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสมัยที ๔ ผมอยากให้เปลียนเป็นเดือนธันวาคม  ๑ – ๓๐ ธันวาคม เหตุผลคือ 

   ๑ เวลาติดตามและประเมินผล เขาบอกว่ามันกระชั นชิดไปหน่อยเพราะระยะเวลมัน 

กระชั นชิดเพียงเดือนเดียว พอตุลาคมมันสินปีงบประมาณแล้วมันล่าช้า คือให้เวลาเดือน

ครึง รายละเอียดการจัดทํางบประมาณ ผมขอไม่ได้มันล่าช้า  เวลาติดตามและประเมินผล
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มันรวดเร็วเกินไป  และต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบ ในเดือนธันวาคม เหตุผลผม

มีแค่นี ครับ 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  ผมขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า การประชุมแล้วแต่จะกําหนด แต้ถ ้าไม่ทันจริง ๆ จะขอ 

ประธานสภาฯ  เปิดวิสามัญก็ได้ครับถ้าไม่ทันจริง ๆ ดูทุกเทศบาลเขาประชุมเดือนนี ทั งหมด ถ้าไม่ทันคง 

ต้องเปิดสมัยประชุม เอาตามใจคุณเลย 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมพูดในหลักการณ์เท่านั น คุณจะเลือนหรือไม่เลือนก็ได้  ระเบียบก็เป็นระเบียบ ท่านจะ

ไม่เลือนก็ไม่เป็นไรนี เป็นข้อคิดเห็น วิสามัญถ้าเปิดได้ต้องเป็นเรืองเงินนะครับ ถ้าไม่ใช่

เรืองเงินเปิดไม่ได้นะครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  วิสามัญ ไม่จําเป็นต้องเกียวกับเรืองเงินเท่านั นนะครับ ถ้ามีความจําเป็นก็ได้  อย่างท่าน 

ประธานสภาฯ สมาชิกทําผิดจะรอให้ศาลตัดสินก่อนมันไม่ได้ครับ ผมขอถามว่าจะประชุมในสมัยที ๔ 

เดือน พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ผมอยากให้สมาชิกออกความคิดเห็น 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเขต ๑  ผมอยากให้เป็นเดือนพฤศจิกยน เหมือนเดิมครับ เพราะในช่วงเดือน 

ธันวาคม  เรามีกิจกรรมมาก ทั งงานวันพ่อ ปีใหม่ ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมเห็นว่าเหมาะสมแล้วทีกําหนดในเดือน พฤศจิกายน ถ้าไม่ทันก็สามารถเปิดวิสามัญได้   

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมหารือเฉย ๆ ส่วนการพิจารณาก็เป็นเรืองของสมาชิกอยู่แล้ว   

นายต่วน  ขอแนบกลาง  การเปิดประชุมในช่วงแรกได้กําหนดให้มีการประชุมในเดือนธันวาคม มาแล้วย ัง 

ประธานสภาฯ สามารถประชุมได ้ ผมจะขอมติทีประชุมเรือง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔  ครับ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 
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๓.๒  ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง  เรืองกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง   
ดัดแปลง  ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร บางชนิด หรือบางประเภท ในท้องทีเขตเทศบาล

ตําบลโคกสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ หลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง 
เรือง 

กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 
ในท้องทีเขตเทศบาลตําบลโคกสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. ................... 
********************** 

หลักการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลตําบล

โคกสูง  จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล  เพือตราเทศบัญญัติกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลียนการ

ใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภทในท้องทีเขตเทศบาลต ําบลโคกสูง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.

๒๕๕๔ 
เหตุผล 
  จากสภาพการพัฒนาในพืนทีอําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึงมีการขยายต ัวของเมืองมากขึ น

อันเกิดจากบทบาทการเป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ  รวมทั งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพือ

สนับสนุนการคา้และการท่องเทียว  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร  

รวมทั งผลกระทบด้านอืน ๆ ทีเกิดขึ นตามมา  ดังนั นเทศบาลตําบลโคกสูงจึงจําเป็นต้องออกเทศบัญญัติเพือควบคุม

การก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารบางชนิดบางประเภท  เพือใช้เป็นกรอบในการชี นําการพัฒนา  

การควบคุมการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร  ตลอดจนการพัฒนาโครงการสร้างพืนฐานต่าง ๆ เพือรองรับการ

พัฒนาทีจะเกิดขึนในอนาคตได้อย่างย ั งยืน  เป็นไปในทิศทางการพัฒนาเดียวกัน  และตามทสีํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  ตราเทศ

บัญญัติ  เรือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลียนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท 

ในท้องทีเขตเทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหว ัดนครราชสีมา  เนืองจากกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง

นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗  ทีบังคับใช้ในปัจจุบัน มีระยะเวลาการใช้บังคับ ถึงวันที  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ซึง

ในการดําเนินการปรับปรุงผ ังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา(ปรับปรุงครั งที ๓) อาจไม่สามารถประกาศใช้บ ังคับ

ใช้ได้ทันก่อนทีผ ังเมืองรวมฉบับปัจจุบันหมดอายุลง  ดังนั น  เพือป้องกันปัญหาการขาดมาตรการในการควบคุม
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กิจการด้านผังเมืองในช่วงผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้  เห็นควรมีการจัดทําข้อบัญญัติท้องถินเพือควบคุม

กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา  เทศบาลต ําบลโคกสูง   
 
นายต่วน  ขอแนบกลาง เนืองจากร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไม่เกียวกับงบประมาณ  สามารถพิจารณา ๓ วาระ 

ประธานสภาฯ  รวดได้ตามระเบียบฯ  ผมขอมติทีประชุมในการรับหลักการ  วาระที  ๑  ร่างเทศ 
บัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง เรือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือ 
เปลียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องทีเขตเทศบาลตําบลโคกสูง   
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. ................... 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ต่อไปเป็นวาระที  ๒  ผมขอความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาฯครับว่าจะแต่งต ั ง 

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติทั งคณะหรือเปล่าครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง ผมขอเสนอทั งสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ  ถ้าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรแต่งตั งทั งสภา ฯ ยกมือขึ น 

ประธานสภาฯ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ เพือเป็นการไม่เสียเวลาให้ท่านสมาชิกพิจารณาตามเอกสารทีส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ 

ประชุม  ในส่วนของตารางแนบท้ายร่างเทศบัญญัติ เป็นส่วนทีสํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ได้กําหนดไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ร่างทีเสนอมาก็

แก้ไขในข้อ ๒ เรืองการกําหนดวิธีการใช้บังคับ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล และข้อห้าม ตาม 

(๗)และ(๙) เราเปลียนแล้วพืนทีทีตั งของเทศบาล ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี ก่อนครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเปล่าครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ตามกฎหมายสภาท้องถินซึงเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถินนั นมีหน้าทีพิจารณากฎหมาย 

ทีใช้บังคับในท้องถิน  การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยู่ในดุลยพินิจของสภาเทศบาลฯ 

ทีจะเป็นผู ้ออกเสียง  และการทีผู ้บริหารเทศบาลได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาฯก็เพือให้ 

สมาชิกสภาฯ พิจารณา ผมอยากเสนอให้มีการพิจารณาตรวจสอบถึงความบกพร่อง 
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เสียก่อนว่าเห็นควรเหมาะสมหรือไม่  ถ้าเราไม่เห็นด้วยกฎหมายนั นก็ต้องตกไป เพือ 

ควบคุมการทํางานของผู ้บริหาร ขอบคุณครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมเห็นว่าข้อ ๖ ทีก ําหนดว่า อาคารทีมีอยู่แล้วในพืนทีทีกําหนด ก่อ ผมเห็นว่า 

ต้องแก้นะครับ เป็น ก่อน   

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ  ผมขอชีแจ้งตามทีท่านสมาชิกฯได้ตั งข้อสงสัยไว้ ด ังนีนะครับ  ประเด็นตั งแต่ขอ้แรกจน 

สุดท้าย เนืองจากเราต้องลอกมาจากกฎหมายผ ังเมืองรวมนครราชสีมา  หมายความว่าใน

ผังเมืองรวมนครราชสีมาไม่ใช่จะมีเพียงแค่ทต.โคกสูงเพียงแห่งเดียว หลาย ๆ เทศบาล

ในอําเภอเมืองนครราชสีมาก็อยู่ในเขตผังเมืองรวม  การตรากฎหมายนี ก็เพือเป็น

เครืองมือใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง ส่วนทีอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกสูงก็

คือส่วนทีเริมจากโรงเรียนบุญเหลือฯจนสุดเขตจอหอ ในพืนทีนี เทศบาลตําบลโคกสูงมี

ความจําเป็นทีจะต้องบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีว่างการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑ 

เมตร เป็นข้อกําหนดรวมในเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา เรามิได้กําหนดขึ นมาเอง  

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมไม่ต้องการทีจะให้ตก เราเห็นว่าอยากให้มีการพิจารณาว่าตรงไหนเห็นควรแก้ก็แก้  

ตรงไหนเห็นควรผ่านก็ให้ผ่านไป เช่น ทางทิศเหนือทีเราเห็นแผนทีการเกษตร  ได้ ได้ นี 

ผมไม่เห็นว่าตรงไหนทีเขียนว่าไม่ได้  เช่น ข้อ ๗๐ ๘๐ ต่อไปในอนาคต บ้านเราจะไม่มี 

พืนทีทําการเกษตร  ท่านประธานครับตอนนีโรงงานกําลังก่อสร้างเต็มไปหมด ในพืนที  

เราจะไม่มี  การทําเกษตรเลยนะครับ  ส่วนไหนทีไม่ได้ก็น่าจะเขียนมาด้วยนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ ตามตารางบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง  บริเวณตามผังเป็น 

ทั งหมดหรือไม่  รายละเอียดแนบท้ายไม่มีบริเวณที  ๒ ที ๓  รายละเอียด ตามแผนทีไม่มี

บริเวณที ๑ ๒ ๓  แต่ในแผนทีใหญ่เป็นทั งตําบล รายละเอียดไม่มีนะครับ ขอบคุณครับ 

นายธนาสิทธิ   ดํานิล กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ธนาสิทธิ   ดํานิล ผู ้ อํานวยการกองช่าง 

ผู ้อํานวยการกองช่าง ผมขออนุญาตชี แจงเพิมเติมขอ้สงสัย สําหรับเอกสารทีส่งให้ ทา้ยสังเกตุดูตอนท้ายจะ 

เป็นแผนทีแสดง กําหนดเขตห้ามก่อสร้าง สําหรับตําบลโคกสูงจะอยู่ในส่วนของ ตอน 

เหนือของผังเมืองรวมนครราชสีมา  จะเป็นส่วนทึบในแผนที จะเป็นส่วนที ๑ ส่วน 

รายละเอียดในแผนทีจะขาด รายละเอียดอย่างทีท่านสมาชิกเข ้าใจ ส่วนตารางรายละเอียด 

ทีแนบมาเป็นจะแยกประเภทของโรงงาน จะสอดคล้อง ก ับ พ.ร.บ. โรงงาน ครับ 
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ในส่วนของบัญชีแนบท้ายทีอยู่ในบัญชีแนบท้ายถ้าเว ้นว่างแสดงว่าไม่ว่าง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  รายละเอียดไม่ชัดเจนนะครับ เช่น เส้น ๒๐๕ จะต้องกําหนดว่าส่วนไหนแผน 

ทีนีย ังไม่มีรายละเอียด ให้ไปทํารายละเอียดมาใหม่ นะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามปกติเรืองผ ังเมืองผมก็เคยเข้าร่วมประชุมร่วม ๒ ครั ง นะครับ ส่วนทีผมเข้าใจ เรานึก

ภาพจากเส้นถนนบายพาสมา ๒ กิโลเมตร จะจบโรงเรียนบุญเหลือ ฯ พอดี  ครั งแรกจะ

เอาทั งหมดผมเลยบอกว่าเอาแค่ ๒ กิโลเมตรก่อน เพราะพืนทีจากบายพาสมา ๒ 

กิโลเมตร ของเราอยู่ในบังคับ ๒ กิโลเมตร ขอเรียนให้ทราบแค่นี ก่อนนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  เขต ๑ ตามแผนทีท่านก็กําหนดลงไปเลยครับ และ หน้า ๒ ข ้อ ๕ (๗)(๙) การ

กําหนดการก่อสร้างอาคารการปลูกสร้างอาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ 

(โนนไทย) ให้มีทีว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร การปลูกสร้าง

อาคารริมฝั งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งนํ าสาธารณะ  ให้มีทีว่าง ๖ เมตร  

เว ้นแต่เป็นการก่อสร้างเพือการคมนาคมทางนํ า  หรือการสาธารณูปโภค ทีทํามาแล้วมี

ผลบงัค ับใช้หรือไม่ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้ถามมาถ้าเทศบัญญัตินี ผ่านสภาฯก็จะบังคับใช้เลย ส่วนทีก่อสร้าง

ไปแล้วจะบังคับใช้ไม่ไดอ้ันนี เราก็จะบังค ับใช้เลย 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  เขต ๑ ข้อ ๒ โรงแรมตามกฎหมายโรงแรม ตอนนี กําลังดําเนินการอยู่ อยู่ใน

ข่ายหรือว่าจะดําเนินการต่อได้เลย และทีกําลังก่อสร้างอยู่ โรงแรม หรือรีสร์อททีกําลัง

ก่อสร้างจะดําเนินการอยู่ จะบังคับใช้ได้หรือไม่ 

นายธนาสิทธิ   ดํานิล กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ธนาสิทธิ   ดํานิล ผู ้ อํานวยการกองช่าง 

ผู ้อํานวยการกองช่าง ผมขอย ้อนนิดหนึงว่าตอนนี ผังเมืองรวมเราย ังใช้บังค ับอยู่แต่จะหมดเดือนกรกฎาคม นี 

 เราจึงต้องออกมาใช้บังคับ สําหรับทีบงัคับใช้อยู่ในปัจจุบ ันนั นเนือหาเหมือนเดิมเลย 

สําหรับในตัวนี เราจะออกเป็นใบอนุญาตประกอบการโรงแรมหรือรีสอร์ทไม่ได้เลย เรา

ให้เขาได้เพียงทีพักอาศัยเท่านั น สําหรับการตรวจสอบนี เราได้ตรวจสอบกับทางอําเภอ

ด้วย  อาคารลักษณะนี เราจะเห็นตลอดสายบายพาส ไม่สามารถออกเป็นรีสร์อท ในส่วน

ของเรืองภาษีก็เก็บแยกกันไป ขอบคุณครับ 
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นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะฝากถึงผู ้อํานวยการกองช่าง เรือง หมายเหตุทีกําหนดขนาดประเภทโรงงาน

นิดหนึง ผมสงสัย และโรงงานทีกําหนดในรายละเอียดเราสามารถทีจะต ัดบางโรงงานที

อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้หรือไม่เพือให้เกิดความชัดเจน 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ข ้อห้ามตามข้อ (๗)(๙) ตามกฎหมายนีย ังไม่หมดแต่ตอนนี

ผู ้ประกอบการได้สร้างรั วกั นตามลําคลองตลอด การปลูกสร้างนี เขาบอกว่าโฉนดเขาอยู่

ในลําคลอง แต่ผมมาดูตามทีเขากันแนวเขต ตัวลําคลังเหลือแต่คลองนํ าถามว่าถ้าเป็น

หน้าแล้งเราจะเดินนํ ากันอย่างไร ตอนนี ไม่มีทางเดิน ตอนนี โรงสีเจริญผลก็ก ําลังจะสร้าง

รัวติดลําคลอง โรงเหล็กก็สร้างรั วเหมือนกัน ตอนนี ชาวบ้านก็ไม่มีทางเดิน ก่อสร้างเต็ม

พืนทีไปหมด ตัวลําคลองก็เหลือแต่ลําคลอง ตอนนี ถ้าท่านออกไปดูท่านจะเห็น พืชผล

ทางการเกษตรก็จะเกิดผลทันที ผมถามว่าตอนทีจะก่อสร้างเขาได้ยืนแบบแปลนกับเรา

หรือเปล่า ขอบคุณครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตามเทศบัญญัติทีเสนอมาผมเห็นว่าดีแล้ว แต่ส่วนทีจะ

สร้างผลกระทบก็กําหนดไว้แล้ว ผมเห็นว่าเทศบัญญัตินี ครอบคลุมแล้ว 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ  ถ้าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรผ่านในวาระที ๒  ยกมือขึ นครับ 

ประธานสภาฯ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ  ถ้าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรผ่านในวาระที ๓  ยกมือขึนครับ 

ประธานสภาฯ 

 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 

 

 

 

 

 

 



สําเนา 

 - ๑๑ -  

 

๓.๓   ญัตติเรือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๔๕๔  ตังจ่าย

เป็นรายการใหม่ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ   

ญัตตินายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง  เรืองขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   

หลักการ 

ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่   

๑)  โครงการจัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   สําหรับใช้ประกอบอาหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลโคกสูง   สังกัด  กองการศึกษา   เป็นเงินทั งสิ น   ๔๔,๓๐๐  บาท   ประกอบด้วย 

        ๑.๑  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เพือจัดหา 

              ๑.๑.๑) ตู้แช่อาหาร    ราคา   ๒๘,๐๐๐  บาท   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

        ๑. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดความจุไม่ตํ ากว่า (ความจุภายใน) 

        ๒. ทําด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless  steel)  หนาไม่ตํากว่าเบอร์  ๒๔ 

        ๓. ขนาดไม่ตํากว่า ๒๐ คิวบิกฟุต เป็นตู ้แบบ 2 ประตู  ชั นบนเป็นกระจก ชั นล่างทึบเป็นช่อง

แช่แข็ง                            

        ๔. การคํานวณความจุ (คิวบิกฟุต)  =  กว้าง X ลึก X  สูง  (ขนาดความจุภายใน) 

              ๑.๑.๒) เตาแก๊ส      ราคา   ๘,๙๐๐  บาท   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ 

          ๑. ไม่น้อยกว่า   ๓   หวัเตา 

          ๒. มีเตาอบในตัว  

              ๑.๑.๓) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า   ขนาด  ๑๐ ลิตร  จ ํานวน  ๒  ใบ   ใบละ  ๓,๗๐๐  บาท  งบประมาณ  ๗,๔๐๐ 

บาท   

                           ๒)  โครงการจัดซือครุภัณฑส์ํานักงาน   เพือจัดหา 

 -  จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิด   ๔  ลินชัก   จํานวน  ๔   ตู ้  ตู ้ละ ๓,๒๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน   ๑๒,๘๐๐  บาท   

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)์              

๒.๑. กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน   ๑   ตู ้   สําหรับเก็บใบเสร็จค่าขยะ/เก็บ

เอกสารกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ 

              ๒.๒. สํานักปลัดเทศบาล     จํานวน    ๒  ตู ้    สําหรับใช้ ในการจัดเก็บงานทะเบียนพาณิชย์ที

ได้รับการถ่ายโอนจาก อบจ. นครราชสีมา  และงานเอกสารต่างๆ ของธุรการ 
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๒.๓. กองการศึกษา  จํานวน   ๑   ตู ้    สําหรับใช้เก็บเอกสารงานด้านการศึกษา งานกีฬางาน

ศาสนาและวัฒนธรรม  ของของการศึกษา 

โอนเพิม     

- เพือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในกองการศึกษา  จํานวนเงิน  ๔๗,๕๐๐  บาท   ปรากฏใน 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)    

แผนงาน  การศึกษา  (๐๐๒๑๐)      

งาน  บริหารงานทั วไปเกียวกับการศึกษา  (๐๐๒๑๑)   

   หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง   

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เป็นเงิน   ๔๔,๓๐๐  บาท 

ประเภท  ครุภัณฑส์ํานักงาน    เป็นเงิน      ๓,๒๐๐  บาท 

 

- เพือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จ ํานวนเงิน  ๓,๒๐๐  บาท   ปรากฏใน 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)    

แผนงาน  สาธารณสุข  (๐๐๒๒๐)      

งาน  บริหารงานทั วไปเกียวกับสาธารณสุข  (๐๐๒๒๑)   

   หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง   

ประเภท  ครุภัณฑส์ํานักงาน    เป็นเงิน      ๓,๒๐๐  บาท 

- เพือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวนเงิน  ๖,๔๐๐  บาท   ปรากฏใน 

ด้าน  บริหารงานทั วไป  (๐๐๑๐๐)    

แผนงาน  บริหารงานทั วไป  (๐๐๑๑๐)      

งาน  บริหารงานทั วไป  (๐๐๑๑๑)   

   หมวด  ค่าครุภัณฑ ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง   

ประเภท  ครุภัณฑส์ํานักงาน    เป็นเงิน     ๖,๔๐๐  บาท 

 

โอนลด    จากกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ปรากฏในด้าน 

ด้าน   บริการชุมชนและสังคม   (๐๐๒๐๐)    

งาน   งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข   (๐๐๒๒๑) 

   หมวด   ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

ประเภท  ว ัสดุงานบ้านงานครัว        ตั งไว ้   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
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๓. กองช่าง จัดซือปัมแช่ (ไดโว่)   จํานวน  ๑ เครือง  ราคา ๗,๕๐๐ บาท 

๓.๑. โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ นรูป 

๓.๒. ขนาดท่อ ๒ นิว  ๔๐๐ วัตต ์  ส่งนํ าสูง  ๑๐  เมตร   

โอนตังจ่ายรายการใหม่ 

ด้าน บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน เคหะและชุมชน 

งาน บริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง 

จัดซือปัมแช่ (ไดโว่)   จํานวน  ๑ เครือง  ราคา ๗,๕๐๐ บาท 

๑. โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ นรูป 

๒ ขนาดท่อ ๒ นิว  ๔๐๐ วัตต ์  ส่งนํ าสูง  ๑๐  เมตร   

รวมโอนตังจ่ายรายการใหม่ 

โอนลด 

ด้าน การเศรษฐกิจ 

แผนงาน การพาณิชย ์

งานกิจการประปา 

รายจ่ายงบกลาง 

ประเภท เงินสํารองจ่าย  ตั งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท 

ด้วยเทศบาลตําบลโคกสูง  มีนโยบายทีจะดําเนินการพัฒนาท้องถินให้เจริญก้าวหน้า   ตามภารกิจ 

อํานาจหน้าที  ในด้านต่าง  ๆ ตามแผนพัฒนา  ประจําปี  ๒๕๕๔  แต่ย ังมีหลายโครงการทีไม่ได้ต ั งงบประมาณไว้  

จึงมีความจําเป็นต้องโอนเพิม – ลดงบประมาณรายจ่าย ต ั งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔  ข้อ  ๒๗ 

 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล เรืองทีทางผู ้บริหารทีขอโอนมาตั งจ่ายใหม่ จัดซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผมอยากให้ 

ตัดคําว่างานบ้านออกนะครับ เพราะเราทําทีครัว กราบเรียนท่านประธานเราเริมจ้างแม่ 

ครัวแล้วหรืออย่างไรถึงได้จัดซือครุภัณฑ์ ผมอยากถามว่าแต่ก่อนเราใช้อะไร ใช้ของ 

ผู ้ รับเหมาหรือว่าใช้ของเทศบาล หรือว่าของเรามันชํารุดหรืออย่างไร  ของทีใช้ทุกว ันใช่ 

หรือไม่ ผมเห็นดีด้วย แม้ว่าคนข้างบ้านผมจะตกงานก็ตาม เพราะเขาเป็นผู้ประมูลได้ก็ 
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ตามผมก็เห็นดีด้วย แล้วในส่วนของรายละเอียดการโอนลดด้วยนะครับ เราจะได้ทราบว่า 

เราตัดลดจากตัวไหน  ปีต่อไปเราจะได้ตั งงบให้เพียงพอแต่แรก ต้องขอกราบเรียนเพียง 

เท่านี ก่อนขอบคุณครับ  โครงการนี ผมสนับสนุนครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  เขต ๑  ผมขอเสริมท่าน สท.สมาน ครับอยากทราบว่างบตัดจากกองไหนบ้าง

ให้รายละเอียดด้วยนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้อภิปรายเกียวกับอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ก่อนเราเปิดให้มีการ 

ประมูลแล้วผู ้ประกอบการก็ลดราคาต ํากว่าราคากลางมาก ทําให้อาหารทีทํามาไม่มี

คุณภาพเท่าทีควร ทางผู ้บริหารกลัวว่าผู ้บกครองจะว่าได้เมือมีการประมูลราคาเหลือ ๗ 

บาทต่อหัว เกรงว่าเด็กจะทานอาหารไม่ดี  เราเห็นแบบอย่างทีไปศึกษาดูงานทีจังหวัด

กาญจนบุรี จึงอยากเปลียนแปลง งบทีปรับโอนเป็นงบจากกองสาธารณสุขและ

สิงแวดล้อมวัสดุงานบ้านงานครัว        ตั งไว ้   ๕๐๐,๐๐๐  บาท ส่วนของกองช่างจาก 

   เงินสํารองจ่าย ตั งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ตามทีท่านคณะผู ้บริหารได้เสนอเกียวกับการจัดจ้างแม่ครัว ทางสมาชิก ฯ ก็เห็นด้วยแล้ว 

 ว่าเราควรจะดําเนินการอย่างนั น การทีผู ้บริหารทีเสนอวันนี  ผมเห็นว่าควรจะดําเนินการ

ตั งนานแล้ว ขอบคุณครับ 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตามทีท่านผู ้บริหารเสนอมาผมก็ว่าเห็นสมควร ตอนนั น

เราก็ต ั งงบประมาณไว้แล้ว  แต่ในเมือเรามีกิจกรรมขึ นมาใหม่เราก็เห็นสมควรทีจะมีการ

ปรับลดได้แล้วครับ ส่วนของกองช่าง ผมอยากทราบว่าซือปัมแช่ (ไดโว่) ไปใช้ในงาน

อะไร 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล โครงการจัดซือตู ้ เก็บเอกสารชนิด   ๔  ลิ นชัก   จํานวน  ๔   ตู ้   ตู ้ละ ๓,๒๐๐  บาท  รวม 

เป็นเงิน   ๑๒,๘๐๐  บาท  (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ)์         ผมอยากจะสอบถามว่าตู ้ที 

จะซือใหม่  ของเก่าไม่เพียงพอหรือว่าชํารุด   ผมอยากให้มีการแสดงความคิดเห็นให้เห็น 

ถึงความจําเป็นด้วยนะครับ และส่วนของกองช่าง ผมอยากทราบว่าซือปัมแช่ (ไดโว่)มี 

ความจําเป็นอย่างไร 
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นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้มีการอภิปราย โครงการจัดซือตู ้ครั งนี เป็นส่วนของงานทีเพิมขึ น 

 ทั งเรืองขยะทีกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมทีโอนมาจากกองคลังและในส่วนของ

สํานักปลัดสําหรับใช้ ในการจัดเก็บงานทะเบียนพาณิชย์ทีได้รับการถ่ายโอนจาก อบจ. 

นครราชสีมา  และงานเอกสารต่างๆ ของธุรการและกองการศึกษาตู ้มีไม่เพียงพอนะครับ

และกองช่างซือปัมแช่ (ไดโว)่ คือเวลาล้างโรงกรองเราจะใช้เพือสูบนํ าอํานวยความ

สะดวก 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตามทีท่านผู ้บริหารเสนอมาผมว่าเห็นสมควรและ

งบประมาณก็ไม่มากผมว่าควรจะอนุมัติครับ 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ  ถ้าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรอนุมัติในญัตติเรืองตั งจ่ายรายการใหม่ตามทีที 

ประธานสภาฯ  ผู ้บริหารเสนอ  ยกมือขึ นครับ 

 

มติทีประชุม อนุมัติ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง) 

 

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมมีเรืองอยากจะเสนอท่านผู ้บริหาร ในเรืองถนนดินหมู่ ๔ ทีเราขยายทางบ้าน

นางเฉลียว พึงโคกสูง ถึงบ้านนางมะลิ ทีเราขยายให้เขาแล้วแต่ช่วงหน้าฝนทีแล้วถนนพัง

หมดอยากให้นําหินคลุกหรือว่าลูกรังไปลงให้เขาหน่อยนะครับ และสมาชิกสภาฯ ทีเป็น

กรรมการประปาแต่ก็ย ังไม่มีการเรียกประชุมเพือรับทราบถึงปัญหาอย่างใด ๆ เลยนะรับ 

 

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  โครงการทีเราตั งงบประมาณก่อสร้างเมือผู ้รับเหมาลงไป

ทําแล้ว คณะกรรมการตรวจรับงานก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร ยกตัวอย่างหมู่ ๖ โครงการวางท่อ 

ถามว่าใครเป็นผู ้ตรวจรับงานเป็นใคร ผมอยากให้คณะผู ้บริหารทําหนังสือแจ้งให้ทราบ 

 จะได้รู้ว่าแบบเป็นอย่างไร สร้างตามแบบหรือไม่ บางครั งผู ้ รับเหมาไม่ทําตามแบบก็ไม่รู้ 
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 ชาวบ้านเขาโทรมาบอกเทคานมีเหล็ก ๒ เส้น หินคลุกก็เอาไปผสมปูน ถ้าเกิดความ

เสียหายในภายหลังเราก็ต ้องมาแก้ เสียงบประมาณไปอีกครับ ให้แจ้งผู ้ มีส่วนเกียวข ้อง 

แบบให้เขียนแล้วดูเข ้าใจด้วยสําหรับผู ้ไปตรวจงาน และอยากให้คนทีมีความรู้ในเรือง

การก่อสร้างบ้าง ถึงงบประมาณไม่มากแต่ก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอีกเรืองคือ

พระบรมฉายาลักษณ์ ทีอยู่หน้าทางเข้าเทศบาลตอนนี เลือนจนดูไม่รู้ว่าเป็นรูปใคร ขอ

อนุญาตทีไม่ได้ใช้ค ําราชาศพัท์นะครับ เพราะหมองไปหมด ผมว่าน่าจะเปลียนออก เป็น

การแสดงถึงความจงรักภักดี  น่าจะทําได้นะครับ 

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  การถมดินในหมู่บ้านใครถมสูงก็ถมกันไป สูงกว่าก ัน อยากให้มีมาตรการ

ควบคุมการถมดินในหมู่บ้าน นะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านได้สอบถามมาผมขอตอบเป็นเรือง  ๆ ไป นะครับ เรืองถนนดินจะให้กองช่าง

ไปตรวจสอบ ส่วนการประชุมคณะกรรมการประปาเทศบาล ซึงมีสมาชิกกับหัวหน้า

ส่วนราชการ เราสามารถคุยกันได้ถ ้าได้รับการร้องเรียน  ส่วนเรืองการตรวจงานผมได้ย ํ า

กับ ผอ.กองช่างไว้ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ก็จะให้ดําเนินการเปลียนให้ ส่วนการถมดิน

เรามีมาตรการควบคุมตาม พ.ร.บ. ขุดดิน ถมดิน อยู่แล้วแต่ชาวบ้านก็ละเลยทีจะมาขอ 

ท่านทีอยู่แต่ละหมู่บ้านให้แจ้งด้วยนะครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมตอ้งขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาด้วยนะครับเมือท่านเห็นปัญหาและจะลงไป

แก้ไข 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมอยากจะฝากเรืองลําคลัง ผมได้ศึกษากับ ผอ.กองช่าง ถ้า

เราปล่อยให้เกิดปัญหานี จะเกิดผลกระทบกับกับชาวบ้าน ผมอยากให้ดําเนินการโดยเร็ว

ทีสุดเพราะถ้าเราช้าผู ้ประกอบการคงจะทําเสร็จก่อน อยากให้มีกฎมายควบคุมฝากเรืองนี

อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  เขต ๑ฝากเรืองถนนหมู่ ๘ ท่าเจ็กหมี แจ้งไปแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการอะไร รูปก็

ถ่ายแล้ว ๒ - ๓ ครั งแล้ว รางระบายนํ าม ันสุดพอดี ทํานบทดนํ าท่าเจ็กหมี รับปากแล้วก็

ไม่ได้ดําเนินการสักที การสร้างฝายท่าเจ็กหมีงบปี ๕๓ ก็เลยมาหลายเดือนก็ไม่ทําสกัที

ท่านจะทําหรือไม่ครับ แล้วเรืองถนนด้วยนะครับ  



สําเนา 

 - ๑๗ -  

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมอยากจะสอบถามผู้บริหารเรืองบล็อกคอนเวิสก่อสร้าง

ลําคลัง เสร็จหรือย ังครับ เมือเสร็จแล้วท ําไมเหมือนย ังไม่เสร็จครับ ผมอยากให้ผู ้บริหาร

ไปตรวจดูครับ  ทําไม่สวย  

จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  งบปี ๕๔ ตอนนี เข้าหน้าแล้งเหมาะทีจะทําการก่อสร้าง 

โครงการไหนทีเร่งด่วนทําได้ถา้มีงบประมาณผมก็อยากให้รีบดําเนินการซึงจะเป็น

ประโยชน์กับชาวบ้านและช่วยติดตามโครงการทีประมูล ผมเห็นเงินเหลือเป็นเงินสะสม 

๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่าผู ้ รับเหมารู้ข้อมูลได้อย่างไรจากราคาทีเราตั งไว้จะ

ต่างกัน ๕๐๐ หรือไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  การประมูลงานอยากให้มีการตรวจสอบให้ดี 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิสทีสมาชิกเสนอมาผมฝาก ผอ.กองช่าง ว่าท่านไปตรวจ

งานหรือเปล่า ประตูเปิดปิดนํ า ท่านทําไว้ ๒ นิว มันจะรับนํ าได้อยา่งไรครับ ควรทําไว้ ๓ 

หรือ ๔ นิ ว และท่อโรงงานลูกชินอยากถามว่าจะฝังไว้หรือจะเปล่อยไว้อย่างนั นครับ 

 และเรืองขยายเขตประปาจากโรงงานลูกชิ นไปถึง ๓ แยกคงฝากถึงผู ้บริหาร ในเรือง

งบประมาณ  ฝายหนองจิกฉาบก็ไม่ฉาบดินก็ไม่เท ผมฝากไว้เพียงเท่านี 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกฯหลาย ๆ ท่าน เรืองลําคลัง เรืองนี จะต้องร่วมมือกันแก้ไข โรงสีเขา

แจ้งว่าลักษณะทีดินเขาลํ าเข ้าไปในเหมืองอีกต่างหาก ผมอยากจะเชิญผู ้ประกอบการกับ

ทางผู ้นําชุมชนมาประชุมเพือหาทางออกครั งทีแล้วเรืองการก่อสร้างทางช้างก็มีปัญหา 

แต่เราก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนีการสร้างกําแพงสามารถสร้างติดโฉนดได้เลย 

บ้านเรามีถนนเลียบคลองถ้าเขาสร้างกําแพงคงไม่มีทางสัญจรไปมา คงตอ้งเชิญผู ้นําและ

ผู ้ประกอบการมาประชุมเพือหาทางออก และที หมู่ ๘ ผมจะแจ้งกองช่างไปดูให้นะครับ

ส่วนท่อระบายนํ าท่าเจ็กหมีก็ได้ดําเนินการเรืองแบบแล้ว ส่วนงบประมาณทีสอบถามมา 

งบประมาณเพิงโอนมา เดือนนี โครงการไหนควรดําเนินการก็จะเร่ง ส่วนประตูปิดเปิด

นํ าตามแบบเราไม่มีผู ้ รับจ้างเขาแถมให้ ส่วนท่อได้ประสานกับทาง สจ.แล้ว ส่วนประปา

ขยายเขตเราก็จะดําเนินการให ้

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  รางระบายนํ าหมู่ ๓ ผมขอฝากด้วยนะครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  สมาชิกสภา 



สําเนา 

 - ๑๘ -  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ  เขต ๑ งบประมาณปี ๕๓ เหลือโครงการอยู่ ท่านก็ย ังไม่ดําเนินการอยู่ ๓- ๔ 

โครงการไม่ทราบว่าตอนไหนจะดําเนินการไดส้กัที ขอฝากด้วยนะครับ ของหมู่ ๓ ให้ผู ้

ควบคุมงานไปดูด้วยนะครับและโครงการของหมู่ ๔ ด้วยนะครับ  

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมอยากฝากเรืองขุดลอกคลองกระจ่างปีทีแล้วบ้านลําเชิง

ไกรกน็ํ าท่วม เพือป้องกันนํ าท่วมทิศตะวันตก ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ทํา ถ้าหน้า

ฝนก็จะทําไม่ได้  และอีกเส้นเหมืองคลองบ้านโพธิ ไปสีแยกเหมืองกลาง อยากให้นํ าแยก

จากลําคลังไป ถ้านํ ามาแล้วผ่านไปได้จะมีประโยชน์ อยากให้รีบดําเนินการ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ผมขอเรียนให้ทราบว่าอันไหนทีทําได้เร็วทางผู ้บริหารก็จะรีบดําเนินการมา ผมฝากอีก

เรือง คือทาง อบจ.จะนํารถเกรดถนน เส้นทางไหนทีไม่สะดวกก็ให้แจ้งด้วยนะครับจะ

ได้ดําเนินการซ่อมให้ โดยเทศบาลจะต้องดําเนินการออกค่านํ ามันให้ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมมีอีกเรืองหนึงทีผมอยากจะฝากไว้ ผมพูดออกไปอาจจะไม่ถูกใจหลาย ๆ ท่านคือเรือง

ประธานสภาฯ  นี เกิดขึ นและดูไม่สวยงามและไม่สมกับเป็นสถานทีราชการอย่างในโรงเรียนบ้านโคกสูง 

ผมคุยกับผอ.แล้วว่าในเวลาราชการห้ามนําสินค้ามาจําหน่าย ผมเห็นในเทศบาล อันนี

เทศบาลหรือว่าตลาด ผมฝากรองปลัดด้วยนะครับ พูดเลย และฝากพนักงานด้วยนะครับ 

ผมฝากไว้เลยครับ ถา้เป็นไปได้ให้ท่านรองน้อมทําเป็นหนังสือเลยครับว่าห้ามนําสินค้า

มาจําหน่ายในสถานทีราชการ เป็นชือเสียงของทางเทศบาลและจะดูสวยงามขึ น ผมฝาก

รองปลัดด้วยนะครับ      และผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
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