สําเนา
-๑ รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลโคกสู ง
สมัยสามัญ สมัยที ๑ ครั งที ๑/๒๕๕๔
วันที ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ หอประชุ มเทศบาลตําบลโคกสู ง
ผู ้มาประชุ ม
๑. นายต่วน ขอแนบกลาง
๒. นายสมทรง มุ่งพั นธ์กลาง
๓. นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
๔. นายสามารถ แยกโคกสู ง
๕. นายบุญช่วย แยกโคกสู ง
๖. จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
๗. นายดํา จอมเกาะ
๘. นายมา ดอกหอมกลาง
๙. นายบริ รักษ์ แววโคกสูง
๑๐. นายเขียว งามโคกสู ง
๑๑. นายบุญส่ง โอนสันเทียะ
๑๒. นายสมาน กองโพธิ
๑๓. ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์
ผู ้ไม่มาประชุ ม(ถ้ ามี)
ผู ้เข้าร่ วมประชุ ม (ถ้ ามี)
๑. นายแหลมทอง วัฒนา
๒. นางน้อม วงษ์สถิตย์
๓. นายทศพร ลังโคกสู ง
๔. นางพรทิพย์ ทองป้ อง
๕. นายชัยพร พร้อ มจะบก
๖. นางชนัดดา เพ็ชรการณ์
๗. นางสาวละมุล แก้วประกอบ
๘. นายธนาสิทธิ ดํ านิล

ประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
รองประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
เลขานุการสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง

นายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
รองนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
รองนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรีต ํ าบลโคกสู ง
รองปลัดเทศบาล
ผู ้ อ ํานวยการกองคลัง
ผู ้ อ ํานวยการกองช่าง

สําเนา
-๒ ๙. จ่าเอกธรณ์เทพ สอดโคกสู ง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา
๑๐. นายโกมินทร์ มะเดือ
นิติกร ๕
๑๑. นางสาวกาญจนา น้อยเภา
นักวิชาการส่ งเสริ มสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๑๒. นางสาวศศิณัฎฐ์ ศรีสุทธิ
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
๑๓. นางนัฐกานต์ รักษาเขตต์
บุคลากร ๕
๑๔. นางสาวรุ่งลาวั ลย์ มียอด
เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓
๑๕. นายมนูญ พินิจจอหอ
นายช่างโยธา ๓
๑๖. นางอภิญญา สมหมาย
นักพัฒนาชุมชน ๓
๑๗. นายเมธี กลิ นเกษร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ๓
๑๘. นางสาวนิสา ศรี โพธิ
เจ้าหน้าทีธุรการ ๑
๑๙. นางเฉลียว สันทั ด
พนักงานจ้ างทั วไป
๒๐. นางสาวสุก ัญญา ฐาตุจิรางกูลพนักงานจ้ างตามภารกิจ
๒๑. นางสาวจุฑารัตน์ ห้องนาค
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
๒๒. นายแจ้ง อาจปรุ
พนักงานจ้ างเหมาบริ การ
เริมประชุ มเวลา

๐๙.๐๐ น.
เมือสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตํ าบล
โคกสู ง กล่าวเปิ ดประชุมสภา ฯ
ระเบียบวาระที ๑
เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
นายต่วน ขอแนบกลาง สําหรับวันนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีอยู่ ๓ เรือง
ประธานสภาฯ
๑. พิธีวางพวงมาลาสักการะนางสาวบุญเหลือในวั นที ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯไปร่ วมงานดังกล่าว
๒. เรื องเข้ าร่ วมพิธีฌาปนกิจพระวัดสว่างอารมณ์ในเย็นวั นนี ขอเชิญท่านสมาชิกฯเข้ า
ร่ วมพิธีดังกล่าว
๓. โครงการฝึ กอบรมของสถาบั นฝึ กอบรมของกรมการปกครองส่วนท้ องถิ นทีศูนย์ การ
ฝึ กอบรมคลอง ๑ ในรุ่นที ๑ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถ้าท่านสมาชิกท่าน
ใดสนใจก็สอบถามได้นะครับ

ระเบียบวาระที ๒

สําเนา
-๓ รับรองรายงานการประชุมครั งทีแล้ว

มติทีประชุ ม

รับรองรายงานการประชุม
- สมั ยสามั ญ สมั ยที๔ ครั งที ๒/๒๕๕๓ วั นที ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที ๓

เรืองเสนอเพือพิจารณา
๓.๑ การกําหนดสมัยประชุ ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบังคับการ
ประชุ มสภาท้ องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒

นายต่วน ขอแนบกลาง
ประธานสภาฯ

ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกสู ง
เรื อง การกํ าหนดสมั ยประชุมสามัญประจํ าปีพ.ศ. ๒๕๕๔
…………………………………….
ด้วย พระราชบั ญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบั บที ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๒๔ กําหนดว่า ในปี หนึ งกํ าหนดให้มีสมั ยประชุมสามั ญสีสมั ยและสมั ยประชุมสามั ญสมัยหนึ ง ๆ ให้
กํ าหนดไม่เกินสามสิบวันประกอบกับหมวด ๒ การประชุม ข้ อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
ข้ อบั งคับการประชุมสภาท้ องถิ นพ.ศ. ๒๕๔๗
เพือให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และทีแก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ และหมวด ๒ การประชุม ข้ อ ๒๑ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบั งคั บการ
ประชุมสภาท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติทีประชุมสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง สมั ยสามั ญสมัยที ๑ ครั งที๑/
๒๕๕๓ เมือวันที ๒๑ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๔ จึงได้กําหนดสมั ยประชุมสามัญประจํ าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
- สมั ยสามั ญสมั ยที๑ ประชุมระหว่างวั นที ๑ เดือนกุมภาพั นธ์ ๒๕๕๔ จนถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
- สมั ยสามั ญสมั ยที๒ ประชุมระหว่างวั นที ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๔
- สมั ยสามั ญสมั ยที๓ ประชุมระหว่างวั นที ๑ เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐ เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๔
- สมั ยสามั ญสมั ยที๔ ประชุมระหว่างวั นที ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึง ๓๐ เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๔
กํ าหนดประชุม สมัยสามั ญสมัยที๑ ประจํ าปี ๒๕๕๕ ประชุมระหว่างวั นที ๑ เดือนกุมภาพั นธ์ ๒๕๕๕
จนถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

สําเนา
-๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั วกัน
ประกาศ ณ วั นที

กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายต่วน ขอแนบกลาง)
ประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขอชี แจ้ งระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง ดังนี
ตาม ม.๒๔ พ.ร.บ. เทศบาล กํ าหนดว่า ในปี หนึ งกํ าหนดให้มีสมัยประชุมสามั ญสีสมั ย
และสมั ยประชุมสามั ญสมั ยหนึ งๆ ให้ก ํ าหนดไม่เกินสามสิบวั น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบั งคั บการประชุมสภาท้ องถินพ.ศ. ๒๕๔๗
ข้ อ ๒๑ การกํ าหนดจํ านวนสมั ยประชุมสามั ญประจําปีระยะเวลาและวั นเริมต้ นประชุม
สมั ยประชุมสามั ญประจําปี ของแต่ละสมั ยในปี นั นวั นเริ มสมั ยประชุมสามัญประจํ าปี
ของปี ถ ัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามั ญประจําปี สมั ยแรกของปี ถั ดไปให้
ประธานสภาท้ องถิ นนําปรึ กษาในทีประชุมสามัญประจํ าปี สมั ยแรกของแต่ละปีโดยให้
นําความในข้ อ ๑๑ มาใช้บ ังคั บโดยอนุโลมเมือสภาท้ องถิ นมีมติแล้วให้ประธานสภา
ท้ องถิ นทํ าเป็ นประกาศของสภาท้ องถิ นพร้อมทั งปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผยณ
สํานักงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ นในกรณีทีไม่ได้ก ํ าหนดสมั ยประชุมสามั ญ
ประจํ าปี ไว้ หรื อไม่ได้ก ํ าหนดวั นเริ มประชุมสามั ญประจํ าปี สมั ยแรกในปี ถัดไปไว้หรื อ
มีความจํ าเป็ นต้ องเปลียนแปลงสมั ยประชุมสามัญประจํ าปีหรื อวั นเริ มสมั ยประชุม
สามั ญประจํ าปี ทีกําหนดไว้ แล้วให้ประธานสภาท้ องถิ นนําปรึกษาในสมั ยประชุมสามั ญ
ประจํ าปี อืน หรื อในสมั ยประชุมวิสามั ญก็ได้
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมั ยประชุมสมั ยที ๔ ผมอยากให้เปลียนเป็ นเดือนธันวาคม ๑ – ๓๐ ธันวาคม เหตุผลคือ
๑ เวลาติดตามและประเมินผล เขาบอกว่ามั นกระชั นชิดไปหน่อยเพราะระยะเวลมั น
กระชั นชิดเพียงเดือนเดียว พอตุลาคมมั นสิ นปี งบประมาณแล้วมันล่าช้ า คือให้เวลาเดื
อน
ครึ ง รายละเอียดการจัดทํ างบประมาณ ผมขอไม่ได้มันล่าช้า เวลาติดตามและประเมินผล

สําเนา
-๕ มั นรวดเร็วเกินไป และต้ องประกาศให้ประชาชนรับทราบ ในเดือนธันวาคม เหตุผลผม
มีแค่นี ครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอเรี ยนให้สมาชิกทราบว่า การประชุมแล้วแต่จะกําหนด แต้ ถ ้ าไม่ท ั นจริ ง ๆ จะขอ
ประธานสภาฯ
เปิ ดวิสามัญก็ได้ ครับถ้าไม่ท ั นจริ ง ๆ ดูทุกเทศบาลเขาประชุมเดือนนี ทั งหมด ถ้าไม่ท ั นคง
ต้ องเปิ ดสมัยประชุม เอาตามใจคุณเลย
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมพูดในหลักการณ์เท่านั นคุณจะเลือนหรือไม่เลือนก็ได้ ระเบียบก็เป็ นระเบียบ ท่านจะ
ไม่เลือนก็ไม่เป็ นไรนี เป็ นข้ อคิดเห็น วิสามั ญถ้าเปิ ดได้ต ้ องเป็ นเรืองเงินนะครับ ถ้าไม่ใช่
เรื องเงินเปิ ดไม่ได้นะครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง วิสามั ญ ไม่จําเป็ นต้ องเกียวกับเรื องเงินเท่านั นนะครับ ถ้ามีควา
มจํ าเป็ นก็ได้ อย่างท่าน
ประธานสภาฯ
สมาชิกทํ าผิดจะรอให้ศาลตั ดสิ นก่อนมันไม่ได้ครับผมขอถามว่าจะประชุมในสมั ยที ๔
เดือน พฤศจิกายน หรื อ ธันวาคม ผมอยากให้สมาชิกออกความคิดเห็น
นายบุญส่ ง โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญส่ง โอนสันเทียะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเขต ๑ ผมอยากให้เป็ นเดือนพฤศจิกยน เหมือนเดิมครับ เพราะในช่วงเดือน
ธันวาคม เรามีกิจกรรมมาก ทั งงานวั นพ่อ ปี ใหม่ ครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมเห็นว่าเหมาะสมแล้วทีกํ าหนดในเดือน พฤศจิกายน ถ้าไม่ท ั นก็สามารถเปิ ดวิสามั ญได้
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมหารื อเฉย ๆ ส่ วนการพิจารณาก็เป็ นเรืองของสมาชิกอยู่แล้ ว
นายต่วน ขอแนบกลาง การเปิ ดประชุมในช่วงแรกได้ก ํ าหนดให้มีการประชุมในเดือนธันวาคม มาแล้วยั ง
ประธานสภาฯ
สามารถประชุมได้ ผมจะขอมติทีประชุมเรื อง การกํ าหนดสมั ยประชุมสามัญประจํ าปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)

สําเนา
-๖ ๓.๒ ญัตติร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลโคกสู ง เรืองกําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้ าง
ดัด แปลง ใช้ หรือเปลียนการใช้ อาคาร บางชนิด หรือบางประเภท ในท้องทีเขตเทศบาล
ตําบลโคกสู ง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. ๒๕๕๔
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
หลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง
เรือง
กําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง ใช้ หรือ เปลียนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ในท้องทีเขตเทศบาลตําบลโคกสู ง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ...................
**********************
หลักการ
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา๖๑ แห่งพระราชบั ญญั ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลตํ าบล
โคกสู ง จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพือตราเทศบั ญญัติก ําหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรื อเปลียนการ
ใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้ องทีเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู ง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พ.ศ.
๒๕๕๔
เหตุผล
จากสภาพการพัฒนาในพื นทีอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ งมีการขยายตั วของเมืองมากขึ น
อันเกิดจากบทบาทการเป็ นศูนย์ กลางหลั กของภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ รวมทั งเป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมเพือ
สนับสนุนการค้าและการท่องเทียว ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร
รวมทั งผลกระทบด้ านอืน ๆ ทีเกิดขึ นตามมา ดังนั นเทศบาลตํ าบลโคกสู งจึงจํ าเป็ นต้องออกเทศบั ญญัติเพืวบคุ
อค ม
การก่อสร้าง ดั ดแปลง ใช้หรือเปลียนการใช้ อาคารบางชนิดบางประเภท เพือใช้เป็ นกรอบในการชี นําการพั ฒนา
การควบคุมการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร ตลอดจนการพั ฒนาโครงการสร้างพื นฐานต่าง ๆ เพือรองรับการ
พั ฒนาทีจะเกิดขึ นในอนาคตได้อย่างยั งยืน เป็ นไปในทิศทางการพั ฒนาเดียวกันและตามทีสํานักงานโยธาธิการ
และผั งเมืองจังหวัดนครราชสี มาแจ้งให้องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นในเขตผั งเมืองรวมเมืองนครราชสี มา ตราเทศ
บั ญญัติ เรื อง กํ าหนดบริ เวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลียนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรื อบางประเภท
ในท้ องทีเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู ง อํ าเภอเมือง จังหวั ดนครราชสี มา เนืองจากกฎกระทรวงผั งเมืองร
วมเมือง
นครราชสี มา พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีบั งคั บใช้ ในปัจจุบ ั น มีระยะเวลาการใช้บ ั งคั บ ถึงวั นที๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ ง
ในการดําเนินการปรับปรุ งผั งเมืองรวมเมืองนครราชสี มา(ปรับปรุ งครั งที๓) อาจไม่สามารถประกาศใช้บ ั งคั บ
ใช้ได้ท ันก่อนทีผั งเมืองรวมฉบับปัจจุบ ั นหมดอายุลง งนั
ดั น เพือป้ องกั นปัญหาการขาดมาตรการในการควบคุม

สําเนา
-๗ กิจการด้ านผั งเมืองในช่วงผั งเมืองรวมหมดอายุบ ังคั บใช้ เห็นควรมีการจัดทํ าข้ อบั ญญั ติท ้ องถิ นเพือควบคุม
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตผั งเมืองรวมเมืองนครราชสี มา เทศบาลตํ าบลโคกสู ง
นายต่วน ขอแนบกลาง เนืองจากร่างเทศบัญญัติดังกล่าวไม่เกียวกับงบประมาณ สามารถพิจารณา๓ วาระ
ประธานสภาฯ
รวดได้ตามระเบียบฯ ผมขอมติทีประชุมในการรับหลักการ วาระที ๑ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลโคกสูง เรื อง กํ าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลียนการใช้อาคารบางชนิด หรื อบางประเภทในท้ องทีเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
อํ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาพ.ศ. ...................
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)
นายต่วน ขอแนบกลาง ต่อไปเป็ นวาระที ๒ ผมขอความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภาฯครับว่าจะแต่งตั ง
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติท ั งคณะหรื อเปล่าครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง ผมขอเสนอทั งสภาฯ
รองประธานสภาฯ
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ ถ้ าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรแต่งตั งทั งสภา ฯ ยกมือขึ น
ประธานสภาฯ
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่ าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)
นายต่วน ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดจะแปรญั ตติเชิญครับ
ประธานสภาฯ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เพือเป็ นการไม่เสี ยเวลาให้ท่านสมาชิกพิจารณาตามเอกสารทีส่ งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ในส่ วนของตารางแนบท้ ายร่างเทศบั ญญั ติ เป็ นส่วนทีสํานักงานโยธาธิการและ
ผั งเมืองจังหวัดนครราชสี มา ได้ก ํ าหนดไว้ แล้วไม่สามารถแก้ ไขได้ แต่ร่างทีเสนอมาก็
แก้ไขในข้ อ๒ เรืองการกํ าหนดวิธีการใช้บ ั งคับ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล และข้ อห้าม ตาม
(๗)และ(๙) เราเปลียนแล้วพื นทีทีตั งของเทศบาล ขอเรี ยนให้ทราบเพียงเท่านี ก่อนครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง มีสมาชิกท่านใดมีข ้ อสงสัยหรื อเปล่าครับ
ประธานสภาฯ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามกฎหมายสภาท้ องถิ นซึ งเป็ นฝ่ ายนิติบั ญญัติของท้ องถิ นนั นมีหน้าทีพิจารณากฎหมาย
ทีใช้บ ั งคั บในท้ องถิ น การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยู่ในดุลยพินิจของสภาเทศบาลฯ
ทีจะเป็ นผู ้ ออกเสี ยง และการทีผู ้ บริ หารเทศบาลได้เสนอร่างกฎหมายเข้ าสู่ สภาฯก็เพือให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณา ผมอยากเสนอให้มีการพิจารณาตรวจสอบถึงความบกพร่อง

สําเนา
-๘ เสี ยก่อนว่าเห็นควรเหมาะสมหรือไม่ ถ้าเราไม่เห็นด้วยกฎหมายนั นก็ต ้ องตกไป เพือ
ควบคุมการทํ างานของผู ้ บริ หาร ขอบคุณครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมเห็นว่าข้อ ๖ ทีกํ าหนดว่า อาคารทีมีอยู่แล้วในพื นทีทีกําหนด ก่อ ผมเห็นว่า
ต้ องแก้นะครับ เป็ น ก่อน
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขอชี แจ้ งตามทีท่านสมาชิกฯได้ต ั งข้ อสงสัยไว้ดังนี นะครับ ประเด็นตั งแต่ขอแรกจน
้
สุ ดท้ าย เนืองจากเราต้ องลอกมาจากกฎหมายผั งเมืองรวมนครราชสี มา หมายความว่าใน
ผั งเมืองรวมนครราชสี มาไม่ใช่จะมีเพียงแค่ทต.โคกสู งเพียงแห่งเดียว หลาย ๆ เทศบาล
ในอํ าเภอเมืองนครราชสี มาก็อยู่ในเขตผั งเมืองรวม การตรากฎหมายนี ก็เพือเป็ น
เครื องมือใช้บ ังคั บในเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู ง ส่ วนทีอยู่ในเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู งก็
คือส่ วนทีเริ มจากโรงเรี ยนบุญเหลือฯจนสุ ดเขตจอหอ ในพื นทีนี เทศบาลตํ าบลโคกสู งมี
ความจําเป็ นทีจะต้ องบังคั บใช้ ไม่ว่าจะเป็ นในส่ วนของทีว่างการก่อสร้างไม่น้อยกว่๑า
เมตร เป็ นข้ อกํ าหนดรวมในเขตผั งเมืองรวมนครราชสี มา เรามิได้ก ํ าหนดขึ นมาเอง
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมไม่ต ้องการทีจะให้ตก เราเห็นว่าอยากให้มีการพิจารณาว่าตรงไหนเห็นควรแก้ก็แก้
ตรงไหนเห็นควรผ่านก็ให้ผ่านไป เช่น ทางทิศเหนือทีเราเห็นแผนทีการเกษตร ได้ ได้ นี
ผมไม่เห็นว่าตรงไหนทีเขียนว่าไม่ได้ เช่น ข้อ๗๐ ๘๐ ต่อไปในอนาคต บ้ านเราจะไม่มี
พื นทีทํ าการเกษตร ท่านประธานครับตอนนี โรงงานกําลังก่อสร้างเต็มไปหมด ในพืนที
เราจะไม่มี การทํ าเกษตรเลยนะครับ ส่ วนไหนทีไม่ได้ก็น่าจะเขียนมาด้วยนะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ ตามตารางบัญชีแนบท้ ายเทศบั ญญั ติเทศบาลตํ าบลโคกสู ง บริ เวณตามผั งเป็ น
ทั งหมดหรื อไม่ รายละเอียดแนบท้ ายไม่มีบริ เวณที ๒ ที ๓ รายละเอียด ตามแผนทีไม่มี
บริ เวณที ๑ ๒ ๓ แต่ในแผนทีใหญ่เป็ นทั งตํ าบล รายละเอียดไม่มีนะครับ ขอบคุณครับ
นายธนาสิ ทธิ ดํานิล กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ธนาสิ ทธิ ดํ านิล ผู ้ อํานวยการกองช่าง
ผู ้ อ ํานวยการกองช่าง ผมขออนุ ญาตชี แจงเพิ มเติมข้อสงสัย สําหรับเอกสารทีส่ งให้ ท้ายสังเกตุดูตอนท้ ายจะ
เป็ นแผนทีแสดง กํ าหนดเขตห้ามก่อสร้าง สําหรับตํ าบลโคกสูงจะอยู่ในส่วนของ ตอน
เหนือของผั งเมืองรวมนครราชสี มา จะเป็ นส่วนทึบในแผนที จะเป็ นส่ วนที ๑ ส่วน
รายละเอียดในแผนทีจะขาด รายละเอียดอย่างทีท่านสมาชิกเข้ าใจ ส่ วนตารางรายละเอียด
ทีแนบมาเป็ นจะแยกประเภทของโรงงาน จะสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. โรงงาน ครับ

สําเนา
-๙ ในส่ วนของบัญชีแนบท้ ายทีอยู่ในบัญชีแนบท้ ายถ้าเว้ นว่างแสดงว่าไม่ว่าง
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสูง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ รายละเอียดไม่ชัดเจนนะครับ เช่น เส้น ๒๐๕ จะต้ องกํ าหนดว่าส่วนไหนแผน
ทีนี ยั งไม่มีรายละเอียดให้ไปทํ ารายละเอียดมาใหม่ นะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามปกติเรื องผั งเมืองผมก็เคยเข้ าร่ วมประชุมร่ วม๒ ครั ง นะครับ ส่ วนทีผมเข้ าใจ เรานึก
ภาพจากเส้นถนนบายพาสมา ๒ กิโลเมตร จะจบโรงเรี ยนบุญเหลือ ฯ พอดี ครั งแรกจะ
เอาทั งหมดผมเลยบอกว่าเอาแค่๒ กิโลเมตรก่อน เพราะพื นทีจากบายพาสมา ๒
กิโลเมตร ของเราอยู่ในบั งคั บ๒ กิโลเมตร ขอเรียนให้ทราบแค่นี ก่อนนะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ เขต ๑ ตามแผนทีท่านก็ก ํ าหนดลงไปเลยครับ และ หน้า๒ ข้ อ ๕ (๗)(๙) การ
กํ าหนดการก่อสร้างอาคารการปลูกสร้างอาคารริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕
(โนนไทย) ให้มีทีว่างตามแนวขนานริ มเขตทางไม่น้อยกว่า ๖ เมตร การปลูกสร้าง
อาคารริ มฝั งตามสภาพธรรมชาติของลํ าคลองหรือแหล่งนํ าสาธารณะ ให้มีทีว่าง๖ เมตร
เว้ นแต่เป็ นการก่อสร้างเพือการคมนาคมทางนํ า หรื อการสาธารณูปโภค ทีทํามาแล้วมี
ผลบังคับใช้หรือไม่
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกได้ ถามมาถ้ าเทศบั ญญัตินี ผ่านสภาฯก็จะบั งคับใช้เลย ส่วนทีก่อสร้าง
ไปแล้วจะบังคั บใช้ไม่ได้อันนี เราก็จะบั งคับใช้เลย
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ เขต ๑ ข้ อ ๒ โรงแรมตามกฎหมายโรงแรม ตอนนี กําลังดํ าเนินการอยู่ อยู่ใน
ข่ายหรื อว่าจะดํ าเนินการต่อได้เลย และทีกําลังก่อสร้างอยู่ โรงแรมหรื อรีสร์อททีกําลัง
ก่อสร้างจะดํ าเนินการอยู่ จะบั งคับใช้ได้หรื อไม่
นายธนาสิ ทธิ ดํานิล กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ธนาสิ ทธิ ดํ านิล ผู ้ อํานวยการกองช่าง
ผู ้ อ ํานวยการกองช่าง ผมขอย้อนนิดหนึ งว่าตอนนี ผั งเมืองรวมเรายั งใช้บังคั บอยู่แต่จะหมดเดือนกรกฎาคม นี
เราจึงต้องออกมาใช้บ ั งคับ สําหรับทีบังคั บใช้ อยู่ในปัจจุบ ั นนั นเนื อหาเหมือนเดิมเลย
สําหรับในตั วนี เราจะออกเป็ นใบอนุญาตประกอบการโรงแรมหรื อรีสอร์ทไม่ได้เลย เรา
ให้เขาได้เพียงทีพั กอาศั ยเท่านั น สําหรับการตรวจสอบนี เราได้ ตรวจสอบกับทางอํ าเภอ
ด้วย อาคารลักษณะนี เราจะเห็นตลอดสายบายพาส ไม่สามารถออกเป็ นรี สร์อท ในส่ วน
ของเรืองภาษีก็เก็บแยกกั นไป ขอบคุณครับ

สําเนา
- ๑๐ นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมอยากจะฝากถึงผู ้ อ ํ านวยการกองช่าง เรื อง หมายเหตุทีกํ าหนดขนาดประเภทโรงงาน
นิดหนึ ง ผมสงสัย และโรงงานทีกํ าหนดในรายละเอียดเราสามารถทีจะตั ดบางโรงงานที
อาจส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้หรือไม่เพือให้เกิดความชั ดเจน
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ข้ อห้ามตามข้อ (๗)(๙) ตามกฎหมายนี ยั งไม่หมดแต่ตอนนี
ผู ้ ประกอบการได้ สร้างรั วกั นตามลําคลองตลอด การปลูกสร้างนี เขาบอกว่าโฉนดเขาอยู่
ในลํ าคลอง แต่ผมมาดูตามทีเขากั นแนวเขต ตัวลํ าคลังเหลือแต่คลองนํ าถามว่าถ้าเป็ น
หน้าแล้งเราจะเดินนํ ากันอย่า งไร ตอนนี ไม่มีทางเดิน ตอนนี โรงสีริเจญผลก็ก ํ าลังจะสร้าง
รัวติดลําคลอง โรงเหล็กก็สร้างรั วเหมือนกัน ตอนนี ชาวบ้ านก็ไม่มีทางเดิน ก่อสร้างเต็ม
พื นทีไปหมด ตั วลําคลองก็เหลือแต่ล ํ าคลอง ตอนนี ถ้ าท่านออกไปดูท่านจะเห็น พืชผล
ทางการเกษตรก็จะเกิดผลทั นที ผมถามว่าตอนทีจะก่อสร้างเขาได้ยืนแบบแปลนกับเรา
หรื อเปล่า ขอบคุณครับ
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ตามเทศบั ญญัติทีเสนอมาผมเห็นว่าดีแล้ ว แต่ส่วนทีจะ
สร้างผลกระทบก็ก ํ าหนดไว้ แล้ ว ผมเห็นว่าเทศบั ญญัตินรอบคลุ
ี ค มแล้ว
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ ถ้ าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรผ่านในวาระที ๒ ยกมือขึ นครับ
ประธานสภาฯ
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ ถ้ าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรผ่านในวาระที๓ ยกมือขึนครับ
ประธานสภาฯ
มติทีประชุ ม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)

สําเนา
- ๑๑ ๓.๓ ญัตติเรือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๕๔ ตั งจ่ าย
เป็ นรายการใหม่
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ญัตตินายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง เรืองขออนุม ั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่
หลักการ
ขออนุม ั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่
๑) โครงการจั ดซื อครุ ภัณฑ์งานบ้ านงานครัว สําหรับใช้ประกอบอาหาของศูนย์พ ั ฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตํ าบลโคกสูง สังกั ด กองการศึกษา เป็ นเงินทั งสิ น ๔๔,๓๐๐ บาท ประกอบด้ วย
๑.๑ ครุ ภัณฑ์งานบ้ านงานครัว เพือจัดหา
๑.๑.๑) ตู ้แช่ อาหาร ราคา ๒๘,๐๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุ ภ ัณฑ์)
๑. ขนาดทีกําหนดเป็ นขนาดความจุไม่ตํ ากว่า(ความจุภายใน)
๒. ทํ าด้ วยเหล็กไม่เป็ นสนิม(Stainless steel) หนาไม่ตํ ากว่าเบอร์ ๒๔
๓. ขนาดไม่ต ํ ากว่า๒๐ คิวบิกฟุต เป็ นตู ้ แบบ2 ประตู ชั นบนเป็ นกระจก ชั นล่างทึบเป็ นช่อง
แช่แข็ง
๔. การคํ านวณความจุ (คิวบิกฟุต) = กว้าง X ลึก X สูง (ขนาดความจุภายใน)
๑.๑.๒) เตาแก๊ส ราคา ๘,๙๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุ ภัณฑ์)
๑. ไม่น้อยกว่า ๓ หัวเตา
๒. มีเตาอบในตั ว
๑.๑.๓) หม้อหุงข้ าวไฟฟ้ า ขนาด ๑๐ ลิตร จํ านวน ๒ ใบ ใบละ ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๔๐๐
บาท
๒) โครงการจั ดซื อครุ ภัณฑ์สํานักงาน เพือจัดหา
- จัดซือตู ้เก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ นชัก จํานวน ๔ ตู ้ ตู ้ละ ๓,๒๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุ ภ ัณฑ์)
๒.๑. กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้ อม จํานวน ๑ ตู ้ สําหรับเก็บใบเสร็จค่าขยะ/เก็บ
เอกสารกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ฯลฯ
๒.๒. สํานักปลัดเทศบาล จํ านวน ๒ ตู ้ สําหรับใช้ ในการจัดเก็บงานทะเบียนพาณิชย์ ที
ได้รับการถ่ายโอนจาก อบจ. นครราชสี มา และงานเอกสารต่างๆ ของธุรการ

สําเนา
- ๑๒ ๒.๓. กองการศึกษา จํานวน ๑ ตู้ สําหรับใช้เก็บเอกสารงานด้ านการศึกษา งานกีฬางาน
ศาสนาและวั ฒนธรรม ของของการศึกษา
โอนเพิม
- เพือตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในกองการศึกษา จํานวนเงิน ๔๗,๕๐๐ บาท ปรากฏใน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงาน การศึกษา (๐๐๒๑๐)
งาน บริ หารงานทั วไปเกียวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)
หมวด ค่าครุ ภั ณฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง
ประเภท ครุ ภัณฑ์งานบ้ านงานครัว
เป็ นเงิน ๔๔,๓๐๐ บาท
ประเภท ครุ ภัณฑ์สํานักงาน
เป็ นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
- เพือตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในกองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม จํ านวนเงิน ๓,๒๐๐ บาท ปรากฏใน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงาน สาธารณสุข (๐๐๒๒๐)
งาน บริ หารงานทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)
หมวด ค่าครุ ภั ณฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง
ประเภท ครุ ภัณฑ์สํานักงาน
เป็ นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
- เพือตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในสํานักปลัดเทศบาล จํ านวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท ปรากฏใน
ด้ าน บริ หารงานทั วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงาน บริ หารงานทั วไป (๐๐๑๑๐)
งาน บริ หารงานทั วไป (๐๐๑๑๑)
หมวด ค่าครุ ภั ณฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง
ประเภท ครุ ภัณฑ์สํานักงาน
เป็ นเงิน ๖,๔๐๐ บาท
โอนลด จากกองสาธารณสุขและสิ งแวดล้ อม ปรากฏในด้าน
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
งาน งานบริ หารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)
หมวด ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวั สดุ
ประเภท วั สดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สําเนา
- ๑๓ ๓. กองช่าง จัดซื อปั มแช่(ไดโว่)
จํานวน ๑ เครื อง
ราคา ๗,๕๐๐ บาท
๓.๑. โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ นรู ป
๓.๒. ขนาดท่อ ๒ นิ ว ๔๐๐ วั ตต์ ส่ งนํ าสู ง
๑๐
เมตร
โอนตั งจ่ ายรายการใหม่
ด้ าน บริ การชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้าง
จัดซื อปั มแช่(ไดโว่)
จํานวน ๑ เครื อง
ราคา ๗,๕๐๐ บาท
๑. โครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ นรู ป
๒ ขนาดท่อ ๒ นิ ว ๔๐๐ วัตต์ ส่ งนํ าสู ง
๑๐
เมตร
รวมโอนตั งจ่ ายรายการใหม่
โอนลด
ด้ าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิ ชย์
งานกิจการประปา
รายจ่ ายงบกลาง
ประเภท เงินสํารองจ่าย
ตั งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ด้วยเทศบาลตํ าบลโคกสู ง มีนโยบายทีจะดํ าเนินการพั ฒนาท้ องถิ นให้เจริ ญก้าวหน้าตามภารกิจ
อํ านาจหน้าที ในด้ านต่างๆ ตามแผนพั ฒนา ประจํ าปี ๒๕๕๔ แต่ย ั งมีหลายโครงการทีไม่ได้ต ั งงบประมาณไว้
จึงมีความจําเป็ นต้ องโอนเพิ ม– ลดงบประมาณรายจ่าย ตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่จึงเสนอญั ตติต่อสภาเทศบาลขอ
อนุม ัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ ตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒๗
นายสมาน กองโพธิ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
เรื องทีทางผู ้ บริ หารทีขอโอนมาตั งจ่ายใหม่จัดซื อครุ ภัณฑ์งานบ้ านงานครัว ผมอยากให้
ตั ดคํ าว่างานบ้ านออกนะครับ เพราะเราทํ าทีครัวกราบเรี ยนท่านประธานเราเริ มจ้ างแม่
ครัวแล้วหรื ออย่างไรถึงได้จั ดซื อครุ ภัณฑ์ ผมอยากถามว่าแต่ก่อนเราใช้อะไร ใช้ของ
ผู ้ รับเหมาหรือว่าใช้ของเทศบาล หรือว่าของเรามันชํารุ ดหรืออย่างไรของทีใช้ทุกวั นใช่
หรื อไม่ ผมเห็นดีด้วย แม้ ว่าคนข้ างบ้ า นผมจะตกงานก็ตาม เพราะเขาเป็ นผู ้ ประมูลได้ก็

สําเนา
- ๑๔ ตามผมก็เห็นดีด้วย แล้ วในส่ วนของรายละเอียดการโอนลดด้วยนะครับ เราจะได้ทราบว่า
เราตั ดลดจากตั วไหน ปี ต่อไปเราจะได้ต ั งงบให้เพียงพอแต่แรก ต้ องขอกราบเรี ยนเพียง
เท่านี ก่อนขอบคุณครับ โครงการนี ผมสนับสนุนครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอเสริ มท่าน สท.สมาน ครับอยากทราบว่างบตั ดจากกองไหนบ้ าง
ให้รายละเอียดด้วยนะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกได้ อภิปรายเกียวกับอาหารศูนย์ พ ัฒนาเด็กเล็กแต่ก่อนเราเปิ ดให้มีการ
ประมูลแล้วผู ้ ประกอบการก็ลดราคาตํ ากว่าราคากลางมาก ทํ าให้อาหารทีทํ ามาไม่มี
คุณภาพเท่าทีควร ทางผู ้ บริ หารกลัวว่าผู ้ บกครองจะว่าได้เมือมีการประมูลราคาเหลือ๗
บาทต่อหัว เกรงว่าเด็กจะทานอาหารไม่ดี เราเห็นแบบอย่างทีไปศึกษาดูงานทีจังหวัด
กาญจนบุรี จึงอยากเปลียนแปลง งบทีปรับโอนเป็ นงบจากกองสาธารณสุ ขและ
สิ งแวดล้ อมวั สดุงานบ้ านงานครัว ตั งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่ วนของกองช่างจาก
เงินสํารองจ่าย ตั งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามทีท่านคณะผู ้ บริ หารได้เสนอเกียวกับการจัดจ้ างแม่ครัว ทางสมาชิก ฯ ก็เห็นด้วยแล้ว
ว่าเราควรจะดําเนินการอย่างนั น การทีผู ้ บริ หารทีเสนอวั นนี ผมเห็นว่าควรจะดํ าเนินการ
ตั งนานแล้ว ขอบคุณครับ
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ตามทีท่านผู ้ บริ หารเสนอมาผมก็ว่าเห็นสมควร ตอนนั น
เราก็ต ั งงบประมาณไว้ แล้ว แต่ในเมือเรามีกิจกรรมขึ นมาใหม่เราก็เห็นสมควรทีจะมีการ
ปรับลดได้ แล้วครับ ส่ วนของกองช่าง ผมอยากทราบว่าซื อปั มแช่ (ไดโว่) ไปใช้ ในงาน
อะไร
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการจัดซื อตู ้ เก็บเอกสารชนิด ๔ ลิ นชัก จํ านวน ๔ ตู ้ ตู ้ ละ๓,๒๐๐ บาท รวม
เป็ นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท (ราคาตามมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์) ผมอยากจะสอบถามว่าตู ้ ที
จะซื อใหม่ ของเก่าไม่เพียงพอหรือว่าชํารุ ด ผมอยากให้มีการแสดงความคิดเห็นให้เห็น
ถึงความจําเป็ นด้ วยนะครับและส่วนของกองช่าง ผมอยากทราบว่าซื อปั มแช่ (ไดโว่)มี
ความจําเป็ นอย่างไร

สําเนา
- ๑๕ นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกได้มีการอภิปราย โครงการจัดซื อตู ้ ครั งนี เป็ นส่ วนของงานทีเพิ มขึ น
ทั งเรื องขยะทีกองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อมทีโอนมาจากกองคลังและในส่ วนของ
สํานักปลัดสําหรับใช้ ในการจัดเก็บงานทะเบียนพาณิชย์ทได้ี รับการถ่ายโอนจาก อบจ.
นครราชสี มา และงานเอกสารต่างๆ ของธุรการและกองการศึกษาตู ้ มีไม่เพียงพอนะครับ
และกองช่างซื อปั มแช่ (ไดโว่) คือเวลาล้ างโรงกรองเราจะใช้เพือสู บนํ าอํ านวยความ
สะดวก
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ตามทีท่านผู ้ บริ หารเสนอมาผมว่าเห็นสมควรและ
งบประมาณก็ไม่มากผมว่าควรจะอนุม ั ติครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอมติครับ ถ้ าสมาชิกสภา ฯ เห็นควรอนุมัติในญัตติเรื องตั งจ่ายรายการใหม่ตามทีที
ประธานสภาฯ
ผู ้ บริ หารเสนอ ยกมือขึ นครับ
มติทีประชุ ม

อนุมัติ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.บุญช่ วย แยกโคกสู ง)

ระเบียบวาระที ๔

อืน ๆ

นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมมีเรื องอยากจะเสนอท่านผู ้ บริ หาร ในเรืองถนนดินหมู่ ๔ ทีเราขยายทางบ้ าน
นางเฉลียว พึ งโคกสู ง ถึงบ้ านนางมะลิ ทีเราขยายให้เขาแล้ วแต่ช่วงหน้าฝนทีแล้วถนนพั ง
หมดอยากให้นําหิ นคลุกหรื อว่าลูกรังไปลงให้เขาหน่อยนะครับและสมาชิกสภาฯ ทีเป็ น
กรรมการประปาแต่ก็ย ั งไม่มีการเรี ยกประชุมเพือรับทราบถึงปัญหาอย่างใด ๆ เลยนะรับ
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ โครงการทีเราตั งงบประมาณก่อสร้างเมือผู ้ รับเหมาลงไป
ทํ าแล้ว คณะกรรมการตรวจรับงานก็ไม่รู้ว่าปเ ็ นใคร ยกตั วอย่างหมู๖่ โครงการวางท่อ
ถามว่าใครเป็ นผู ้ ตรวจรับงานเป็ นใคร ผมอยากให้คณะผู ้ บริหารทํ าหนังสือแจ้งให้ทราบ
จะได้รู้ว่าแบบเป็ นอย่างไร สร้างตามแบบหรือไม่ บางครั งผู ้ รับเหมาไม่ท ํ าตามแบบก็ไม่รู้

สําเนา
- ๑๖ ชาวบ้ านเขาโทรมาบอกเทคานมีเหล็ก ๒ เส้น หินคลุกก็เอาไปผสมปูน ถ้ าเกิดความ
เสี ยหายในภายหลั งเราก็ต ้ องมาแก้ เสี ยงบประมาณไปอีกครับ ให้แจ้งผู้ มีส่วนเกียวข้ อง
แบบให้เขียนแล้วดูเข้ าใจด้วยสําหรับผู ้ ไปตรวจงาน และอยากให้คนทีมีความรู ้ในเรือง
การก่อสร้างบ้ าง ถึงงบประมาณไม่มากแต่ก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอีกเรื องคือ
พระบรมฉายาลักษณ์ ทีอยู่หน้าทางเข้ าเทศบาลตอนนี เลือนจนดูไม่รู้ว่าเป็ นรู ปใคร ขอ
อนุญาตทีไม่ได้ใช้ค ํ าราชาศัพท์นะครับ เพราะหมองไปหมด ผมว่าน่าจะเปลียนออก เป็ น
การแสดงถึงความจงรักภักดี น่าจะทํ าได้นะครับ
นายเขียว งามโคกสู ง กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ การถมดินในหมู่บ ้ านใครถมสูงก็ถมกันไป สู งกว่ากัน อยากให้มีมาตรการ
ควบคุมการถมดินในหมู่บ ้ าน นะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านได้สอบถามมาผมขอตอบเป็ นเรือง ๆ ไป นะครับ เรื องถนนดินจะให้กองช่าง
ไปตรวจสอบ ส่ วนการประชุมคณะกรรมการประปาเทศบาล ซึ งมีสมาชิกกับหัวหน้า
ส่ วนราชการ เราสามารถคุยกันได้ ถ ้ าได้รับการร้องเรี ยน ส่ วนเรื องการตรวจงานผมได้ย ํ า
กับ ผอ.กองช่างไว้ ส่วนพระบรมฉายาลั กษณ์ก็จะให้ดําเนินการเปลียนให้ ส่ วนการถมดิน
เรามีมาตรการควบคุมตาม พ.ร.บ. ขุดดิน ถมดิน อยู่แล้วแต่ชาวบ้ านก็ละเลยทีจะมาขอ
ท่านทีอยู่แต่ละหมู่บ ้ านให้แจ้งด้ วยนะครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาด้วยนะครับเมือท่านเห็นปัญหาและจะลงไป
แก้ไข
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมอยากจะฝากเรื องลํ าคลัง ผมได้ศึกษากับ ผอ.กองช่าง ถ้ า
เราปล่อยให้เกิดปัญหานี จะเกิดผลกระทบกับกับชาวบ้ าน ผมอยากให้ด ํ าเนินการโดยเร็ว
ทีสุดเพราะถ้ าเราช้าผู ้ ประกอบการคงจะทํ าเสร็จก่อนอยากให้มีกฎมายควบคุมฝากเรื องนี
อย่างเร่ งด่วนด้ วยนะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ เขต ๑ฝากเรืองถนนหมู่ ๘ ท่าเจ็กหมี แจ้งไปแล้ วก็ไม่ได้ดําเนินการอะไร รู ปก็
ถ่ายแล้ว ๒ - ๓ ครั งแล้วรางระบายนํ ามั นสุ ดพอดี ทํ านบทดนํ าท่าเจ็กหมี รับปากแล้วก็
ไม่ได้ดําเนินการสักที การสร้างฝายท่าเจ็กหมีงบปี ๕๓ ก็เลยมาหลายเดือนก็ไม่ท ํ าสักที
ท่านจะทํ าหรื อไม่ครับ แล้วเรืองถนนด้วยนะครับ

สําเนา
- ๑๗ นายบุญส่ ง โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผมนายบุญส่ ง โอนสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมอยากจะสอบถามผู ้ บริ หารเรื องบล็อกคอนเวิสก่อสร้าง
ลํ าคลัง เสร็ จหรื อยั งครับ เมือเสร็ จแล้วทํ าไมเหมือยนั งไม่เสร็ จครับ ผมอยากให้ผู ้ บริ หาร
ไปตรวจดูครับ ทํ าไม่สวย
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ งบปี ๕๔ ตอนนี เข้ าหน้าแล้งเหมาะทีจะทํ าการก่อสร้าง
โครงการไหนทีเร่ งด่วนทํ าได้ถามี้ งบประมาณผมก็อยากให้รีบดํ าเนิ นการซึ งจะเป็ น
ประโยชน์ก ับชาวบ้ านและช่วยติดตามโครงการทีประมูล ผมเห็นเงินเหลือเป็ นเงินสะสม
๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่าผู้ รับเหมารู ้ข ้ อมูลได้ อย่างไรจากราคาทีเราตั งไว้จะ
ต่างกัน ๕๐๐ หรื อไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท การประมูลงานอยากให้มกี ารตรวจสอบให้ดี
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิสทีสมาชิกเสนอมาผมฝาก ผอ.กองช่าง ว่าท่านไปตรวจ
งานหรื อเปล่า ประตูเปิ ดปิ ดนํ า ท่านทํ าไว้๒ นิ ว มั นจะรับนํ าได้ยอา่ งไรครับ ควรทํ าไว้๓
หรื อ ๔ นิ ว และท่อโรงงานลูกชิ นอยากถามว่าจะฝังไว้ หรือจะเปล่อยไว้ อย่างนั นครับ
และเรื องขยายเขตประปาจากโรงงานลูกชิ นไปถึง ๓ แยกคงฝากถึงผู้บริ หาร ในเรื อง
งบประมาณ ฝายหนองจิกฉาบก็ไม่ฉาบดินก็ไม่เท ผมฝากไว้เพียงเท่านี
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกฯหลาย ๆ ท่าน เรืองลํ าคลัง เรื องนี จะต้ องร่ วมมือกันแก้ไข โรงสี เขา
แจ้งว่าลักษณะทีดินเขาลํ าเข้ าไปในเหมืองอีกต่างหากผมอยากจะเชิญผู ้ ประกอบการกับ
ทางผู ้ นําชุมชนมาประชุมเพือหาทางออกครั งทีแล้วเรืองการก่อสร้างทางช้างก็มีปัญหา
แต่เราก็แก้ปัญหาเรี ยบร้อยแล้ ว แต่ตอนนี การสร้างกําแพงสามารถสร้างติดโฉนดได้เลย
บ้ านเรามีถนนเลียบคลองถ้ าเขาสร้างกํ าแพงคงไม่มีทางสัญจรไปมา คงต้องเชิญผู ้ นําและ
ผู ้ ประกอบการมาประชุมเพือหาทางออก และที หมู่ ๘ ผมจะแจ้งกองช่างไปดูให้นะครับ
ส่ วนท่อระบายนํ าท่าเจ็กหมีก็ได้ดําเนินการเรืองแบบแล้ ว ส่วนงบประมาณทีสอบถามมา
งบประมาณเพิงโอนมา เดือนนี โครงการไหนควรดํ าเนินการก็จะเร่ง ส่ วนประตูปิดเปิ ด
นํ าตามแบบเราไม่มีผู ้ รับจ้ างเขาแถมให้ ส่วนท่อได้ประสานกับทาง สจ
.แล้ว ส่ วนประปา
ขยายเขตเราก็จะดําเนินการให้
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ รางระบายนํ าหมู๓่ ผมขอฝากด้วยนะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสูง สมาชิกสภา

สําเนา
- ๑๘ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ เขต ๑ งบประมาณปี ๕๓ เหลือโครงการอยู่ ท่านก็ย ั งไม่ดําเนิ นการอยู๓่ ๔
โครงการไม่ทราบว่าตอนไหนจะดํ าเนินการได้สักที ขอฝากด้วยนะครับ ของหมู่ ๓ ให้ผู ้
ควบคุมงานไปดูด้วยนะครับและโครงการของหมู่ ๔ ด้วยนะครับ
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมอยากฝากเรื องขุดลอกคลองกระจ่างปี ทีแล้วบ้ านลําเชิง
ไกรก็นํ าท่วม เพือป้ องกั นนํ าท่วมทิศตะวั นตก ถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้ท ํ า ถ้ าหน้า
ฝนก็จะทํ าไม่ได้ และอีกเส้นเหมืองคลองบ้ านโพธิ ไปสีแยกเหมืองกลาง อยากให้นํ าแยก
จากลํ าคลังไป ถ้ านํ ามาแล้ วผ่านไปได้จะมีประโยชน์ อยากให้รีบดํ าเนินการ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ผมขอเรี ยนให้ทราบว่าอันไหนทีทํ าได้เร็วทางผู ้ บริ หารก็จะรี บดําเนินการมา ผมฝากอีก
เรื อง คือทาง อบจ.จะนํารถเกรดถนน เส้นทางไหนทีไม่สะดวกก็ให้แจ้งด้วยนะครับจะ
ได้ดํ าเนินการซ่อมให้ โดยเทศบาลจะต้ องดํ าเนินการออกค่านํ ามั นให้
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมมีอีกเรืองหนึ งทีผมอยากจะฝากไว้ ผมพูดออกไปอาจจะไม่ถูกใจหลาย ๆ ท่านคือเรือง
ประธานสภาฯ
นี เกิดขึ นและดูไม่สวยงามและไม่สมกับเป็ นสถานทีราชการอย่างในโรงเรี ยนบ้ านโคกสู ง
ผมคุยกับผอ.แล้วว่าในเวลาราชการห้ามนําสิ นค้ ามาจํ าหน่ายผมเห็นในเทศบาล อันนี
เทศบาลหรื อว่าตลาด ผมฝากรองปลัดด้วยนะครับ พูดเลย และฝากพนักงานด้วยนะครับ
ผมฝากไว้ เลยครับ ถ้าเป็ นไปได้ให้ทา่ นรองน้อมทํ าเป็ นหนังสื อเลยครับว่าห้ามนําสิ นค้ า
มาจํ าหน่ายในสถานทีราชการ เป็ นชือเสี ยงของทางเทศบาลและจะดูสวยงามขึ น ผมฝาก
รองปลัดด้ วยนะครับ และผมขอปิ ดการประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

สิบเอก พิทักษ์ เมธานุวงศ์ ผู้ จดบันทึกการประชุม
(พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง

(ลงชือ) ต่ วน ขอแนบกลาง ผู ้ ตรวจรายงานการประชุม
(นายต่วน ขอแนบกลาง)
ประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง

