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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๒  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ 

วันอังคารที  ๑๐  พฤษภาคม  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.  นายอรงกฏ  อุระเพ็ญ  นายช่างโยธา ๖ว 

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

 ๑๒.  นายโกมินทร์  มะเดือ  นิติกร  ๕ 

              ๑๓.  นางสาวศศิณัฎฐ ์ ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๕ 

            ๑๔.  นางสาวละออง  เลี ยงจอหอ  นักวิชาการศึกษา ๕ 

 ๑๕.   นางนัฐกานต์  รักษาเขตต ์  บุคลากร ๕ 

 ๑๖.  นายภาณุพันธ์  ระวิวรรณ  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

 ๑๗.  นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

             ๑๘.  นางสาวรุ่งลาว ัลย์  มียอด  เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์  ๓   

              ๑๙.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

              ๒๐.  นายเมธี  กลินเกษร   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ๓ 

             ๒๑.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๑ 

              ๒๒   นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๓๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง สําหรับวันนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี   

ประธานสภาฯ  เทศบาลตําบลโคกสูงจะจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในว ันที  ๑๕  พฤษภาคม 

     ๒๕๕๔    

 

ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๑  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ วันที ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   
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ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน  จํานวน  ๓  คน   

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ ผมขอชีแจ้งในวาระนี สืบเนืองมาจากเทศบาลตําบลโคกสูงได้ออกคําสั งที  ๒๐๒/

๒๕๕๒  เรืองแต่งต ั งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต ําบลโคกสูง ลงวันท ี๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๒  ในตอนนั นเนืองจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท ํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘ กําหนดไว้ ว่าให้

ผู ้บริหารท้องถินแต่งตั ง คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิน ใน(๓)กําหนดไว้ว่าให้คดัเลือก

จากสมาชิกสภาท้องถินจํานวน  ๓  คน  เป็นกรรมการ ซิงประกอบไปด้วย สท.สามารถ  

แยกโคกสูง,สท.เขียว  งามโคกสูง,สท.สมทรง  มุ่งพันธ์กลาง ในระเบียบได้ก ําหนดวาระ 

การดํารงตําแหน่ง ไว้ ๒ ปี ซึงได้ครบกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งแล้ว  จึงต้อง

ดําเนินการคัดเลือกใหม่ ทั งสามท่านนีสามารถได้รับคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทีเห็นว่าท่านใดสมควรเสนอเลยครับ และขอผูร้ับรองด้วย 

ประธานสภาฯ   

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมย ังสงสัยว่าคณะกรรมการทั งสองคณะทีจะค ัดเลือกนี จะสามารถเป็นได้ทั ง 

สองคณะเลยได้หรือไม่ หรือต้องแยกกันครับ 

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ  ผมขอชีแจ้งในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ไม่ได้กําหนดไว้ครับ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทีเห็นว่าท่านใดสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน   

ประธานสภาฯ  เสนอ เลยครับ และขอผูรั้บรองด้วย 

นายบุญส่ง  โอนสนัเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเขต ๑  ผมขอเสนอ  สท.บุญช่วย  แยกโคกสูง เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน   

ผู ้รับรอง  นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

    นายบริรักษ์  แววโคกสูง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมขอเสนอ  สท.เขียว  งามโคกสูง เป็น คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิน   
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ผู ้รับรอง  นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

    นายบุญช่วย  แยกโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑  

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมขอเสนอ  สท.สามารถ  แยกโคกสูง  เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน   

ผู ้รับรอง  นายดํา  จอมเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

     นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้สมาชิกทั ง ๓  ท่านเป็น 

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน  ผมขอมติทีประชุมครับ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง (งดออกเสียง  ๔  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.สามารถ,สท.เขียว, 

สท.บุญช่วย) 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  ต่อไปเป็นวาระ ๓.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

ประธารสภาฯ  จํานวน ๓  คน  วิธีการเสนอแบบเดียวกันผมให้เสนอได้เลยครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ  สท.ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา    
ผู ้รับรอง  นายดํา  จอมเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

     นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  สท.เขียว   งามโคกสูง เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา    
ผู ้รับรอง  นายสามารถ  แยกโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

     นายบุญช่วย  แยกโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 
นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ  สท. ชอบ  ภาคสันเทียะเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา    
ผู ้รับรอง  นายดํา  จอมเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

      นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 
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นายต่วน  ขอแนบกลาง  ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้สมาชิกทั ง ๓  ท่านเป็น 

ประธานสภาฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ผมขอมติทีประชุมครับ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง (งดออกเสียง  ๔  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.ชอบ,สท.เขียว, 

สท.ญาณสิทธ)ิ 

    

วาระท ี๓.๓  ญัตติเรือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๔๕๔ 

ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 
นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ  

                                             เรืองญัตตเิสนอสภาโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ

พิจารณาโอนงบประมาณเพือตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

                                        การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  เป็น

อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนั น  เนืองจากขณะนี มีความจําเป็นทีจะต้องจ่ายงบประมาณตามรายการรายจ่าย   

เนืองจากงบประมาณไม่ไดต้ั งไวจึ้งขอโอนลด จํานวน  ๑ รายการ  ต ั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน ๓ รายการ 

ตามรายละเอียด  ดังนี 
 

โอนตังจ่ายรายการใหม่ 

 -  เพือต ั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในสํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง  จํานวนเงิน  ๓๘,๐๐๐ บาท  ปรากฏใน 

ด้าน  บริหารทั วไป         (๐๐๑๐๐)  

แผนงาน  บริหารงานทั วไป       (๐๐๑๑๐) 

งาน  บริหารทั วไป        (๐๐๑๑๑)  

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง           ต ั งไวร้วม   ๗๘๕,๐๐๐ บาท 

เพือจ่ายในการดําเนินการ  ดังต่อไปนี 

๑.  ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่           ต ั งไว้  ๓๓,๐๐๐  บาท  เพือดําเนินการจัดซือ 

     ๑.๑ จัดซือโทรทัศน์ แอล ซี ดี  (LCD TV)  ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x๑๐๘๐  พิกเซล   ขนาด  

๓๒  นิว ราคาเครืองละ ๑๖,๕๐๐ บาท  จํานวน ๒  เครือง พร้อมอุปกรณ์การติดตั งผนังครบครัน เป็นเงิน 

๓๓,๐๐๐ บาท  (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 
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คุณสมบัต ิ

๑. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดจอภาพ (Resolution)๑๙๒๐ x๑๐๘๐  พิกเซลหรือมากกว่า  

๒. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอขั นตํา  ๓๒  นิว หรือมากกว่า 

๓.  ค่าความสว่าง  (Brightness)  ไม่ตํ ากว่า  ๔๕๐ cd/m๒ 

๔.  ค่าคอนทราสต์ (Contrast)   ไม่ตํ ากว่า   ๑๐๐๐  : ๑ 

๕.  ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง  (Response  Time)   ข ั นตํ า  ๘        

      มิลลิวินาที (ms) 

๖. ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD  DVD และ Computer 

๗.  ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครือง 

๒. ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    

      ๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยดําเนินการจัดหา 

   

         ๒.๑ จัดหาเครือง ปรินเตอร์  แบบ  Ink Jet  พร้อมติดตั ง แทงค์หมึก    จ ํานวน  ๑  เครือง   

ราคา  ๒,๑๐๐  บาท  เพือใช้ในงานทะเบียนพาณิชย ์ทีได้รับการถ่ายโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา  (ต ั งตามราคาท้องถิน) 
 

       ๓.  ติดตังจานรับสัญญาณดาวเทียม   เพือรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  จํานวน ๑  จุด  ภายใน

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกสูง  ระบบ  KU  Band  หรือ  ระบบ  C-Band  ขนาด  ๕  ฟุต  ๑.๕  เมตร  ราคา  

๒,๙๐๐  บาท 
      

         โอนลด 

จากสํานักปลัดเทศบาล  ปรากฏใน 

ด้าน  บริหารทั วไป         (๐๐๑๐๐)  

แผนงาน  บริหารงานทั วไป       (๐๐๑๑๐) 

งาน  บริหารทั วไป        (๐๐๑๑๑)  

หมวด   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั งไวร้วม   ๔,๐๔๑,๕๗๐  บาท 

ข้อ ๓.  ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ        ต ั งไว้ รวม ๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท  

ข ้อย่อยที ๓.๔  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ ้าน ประจําปี  ๒๕๕๔  ตั งไว๔้๐,๐๐๐บาท  

            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน   ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 

๒๕๕๗) เทศบาลตําบลโคกสูง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุทีจําเป็น ในการจัดทําแผนพัฒนาสาม

ปีเทศบาลตําบลโคกสูง  ได้แก่   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าว ัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
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ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจัดทํา  ค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

( ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั วไป  (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารทั วไป (๐๐๑๑๑) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) หน้า  ๘๙  ลําดับที ๕๘ )  

      

ข้อเท็จจริง    เนืองจากสํานักปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง  จะดําเนินการติดตั งจานรับสัญญาณดาวเทียม  เพือ

รับชมรายการมหาดไทยเชลแนล  ตามหนังสือสั งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน แต่ไม่ได้ตั ง

งบประมาณดังกล่าวไว ้  รวมทั งได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่

ปรากฏว่าไม่มีอุปกรณ์เครืองมือในการดําเนินงาน  กระผมจึงอนุมั ติโอนเงินงบประมาณเพือดําเนินการนี โอน

ลดครั งนี จํานวน   ๓๘,๐๐๐   บาท    

 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ในเรืองการโอนลดงบประมาณผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับ 

เวลาทํางบประจําปีผมว่าเราต้องตั งมาก่อนนะครับ  จะมาโอนลดแบบนี ผมว่าใช้ไม่ได้ 

งบประมาณทีจะประชาคมหมู่บ้านก็ไม่มีงบประมาณ  งานทีจะทําก็ไม่ได้รับการ

ตอบสนอง แล้วงบนีอยู่ในข้อ ๓ เงินตั งล้านกว่าบาท ถ้าท่านเอาเงินนี มาท่านจะไม่

ประชาคมหมู่บ้าน เราตัดงานนี เราจะเสียนะครับ แล้วท่านนายกจะรับรู้ได้อย่างไร ใคร

เสนอ โครงการของหมู่บ้านครับ ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง เวลาทํางบประมาณ ท่าน

ตอ้งถามชาวบ้านก่อน ต้องไปเอาเงินส่วนอืน ถ้าตัดประชาคมหมู่บ้านผมจะไม่ให้นะ

ครับ  ท่านต้องไปเอาเงินส่วนอืนมานะครับ และอีกอย่างท่านบอกว่า การถ่ายโอน

ทะเบียนพาณิชย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากให้ท่านนําเอกสารทีได้รับการถ่าย

โอนเสนอมาด้วย 

เอกสารสมาชิกต้องรับรู้ เพือให้สมาชิกสภาเห็นก่อนครับ และสิงทีเร่งด่วนกว่านี ทําไม

ท่านย ั งไม่ท ําครับ ยกตัวอย่างนํ าประปาเทศบาลตําบลโคกสูงเน่าเหม็น ท ําไมท่านไม่

แก้ไขครับ หรือนํ าท่วมขัง อย่างหมู่  ๑๐ ท่านเคยหางบประมาณมาแก้ไขหรือไม่  ท่านทํา

แบบนี มันไม่ถูกต้องนะครับ แล้วไปเอางบประมาณทีเป็นประโยชน์ของประชาชนไป

ดําเนินการ  อันนี ผมว่ามันไม่ถูกนะครับ ผมไม่ให้นะครับ อีกอย่างคือ ทีวีทีจะซือ อยาก

ทราบว่าท่านจะซือมาทําอะไร  ราคาอะไรมันจะมากมายขนาดนั น ๒ เครือง ตั ง ๓๓,๐๐๐  

บาท  ยีห้ออะไรครับจะแพงขนาดนั น  ซือมาจะตั งตรงไหน หรือว่าจะเกียวกบัจาน

ดาวเทียม แล้วเครืองเก่าใช้ไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ เอกสารท่านอ้างว่าหน้า  ๕๙  แผนท่าน
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ลงไว้ เก้าหมืนแต่ท่านทํามา ๓๓,๐๐๐  บาท  งบประมาณท่านต้องทําให้เป็นไปตามแผน

นะครับ ไม่ใช่ทํามั ว ๆ นะครับ การดําเนินการก็ไม่ทําตามแผน เอกสารแจกแล้วแต่ก็ไม่

ดําเนินการตามแผน งานโครงสร้างตามเทศบัญญัติท่านก็ไม่ท ํา อย่างทีเขาอนุมั ติมาแล้ว 

ก็ไม่ทํา แล้วก็ขอเรือย ขอแล้วก็ไม่ทํา อย่างขออนุม ั ติจ่ายขาดเงินสะสมทางเข ้าหน้า

เทศบาล ก็อนุมัติ แต่ก็ไม่ทํา ขอมาตั ง ๕ เดือนแล้วก็ไม่ทํา ทางเข้าเทศบาลท่านทํารึยัง

ชาวบ้านเขาถามมา แล้วเทศบัญญัติปี ๕๔ เงินเขา้รึยัง ชาวบ้านถามมา ท่านไม่ดําเนินการ

แล้วก็ขอเงินใหม่เรือย ขอบคุณครับ 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ผมก็เห็นด้วยตามทีท่าน สท.ญาณสิทธิ  บอกนะครับ 

งบประมาณในการประชาคม ซึงเราทุกทําทุกปี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่รู้ว่า

ชาวบ้านต้องการอะไร  เราต้องลงไปสัมผ ัสทุกปีเพือทีจะได้ทราบ ว่าต ้องการอะไร  มา

ทําแผนในปีต่อไป ความเร่งด่วนมันมีการเปลียนแปลงไป ไม่ใช่จะให้ สท.มาเสนอคน

เดียวคงไม่ได้ เพราะชาวบ้าน เราต้องลงไป  ถ้าเราตัดงบตรงนี แล้วเราจะเอางบส่วนไหน

ไปประชาคมหมู่บ้าน  ซึ งตอนนี ก็อยู่ในห้วงของการประชาคมหมู่บ้าน ทีเราต้องไป

ประชาคมแล้ว ขอให้คณะผู ้บริหารพิจารณาดูว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างไร 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่าน สท.ญาณสิทธิ   ได้สอบถามในส่วนของการโอนงบประมาณ  เรืองนี นะครับ  

คือมีหนังสือสั งการของทางอําเภอและจังหวัดให้ดําเนินการ เพือปรับในการบริหารงาน

ของคณะผู ้บริหาร  ราคาทีกําหนดก็ตํ ากว่าราคาท้องตลาด ส่วนเรืองทีเราโอนลดจากส่วน

นี เพราะว่าเราไดแ้จ้งเป็นหนังสือให้ทางหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมและให้ดําเนินการ

ส่งข้อมูลรายละเอียดว่าชาวบ้านต ้องการอะไร ก็เห็นว่างบประมาณในส่วนนีไม่ต้องใช้ 

เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าล่วงเวลาหรือค่าอาหาร ปีหน้าเราก็จะประชาคม

เหมือนเดิม ส่วนเรืองทะเบียนพาณิชย ์ ก็มีบันทึกการส่งมอบเพือให้เทศบาลรับจด

ทะเบียนพาณิชย์เอง จากองค์การบริหารส่วนจังหว ัด สมาชิกบางคนอาจจะยังไม่ทราบ   

   ปัจจุบันก็มีการจดทะเบียนพาณิชย์กันเรือย  ๆ  แต่ก็ย ั งขาดอุปกรณ์ คือปรินเตอร์ทีขาดไป 

   ขอแจ้งให้ทราบเพียงแค่นี ก่อนนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล การประชาคมหมู่บ้านของเรานั น  ท่านได้คิดหรือไม่ว่า พีน้องประชาชนเขาต้องการทีจะ 

เสนอความคิดเห็นกับทางผู ้บริหารโดยตรง  ถึงแม้จะเสนอผ่านสมาชิกฯ บางเรือง

บางอย่างทีเราเสนอไปแลว้ก็เงียบหายไป  การรับปากของสมาชิกล้มเหลวทุกครั ง แล้วก็
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หาคําตอบให้สมาชิกฯไม่ได้  ผมอยากให้ท่านไปรับปากกับชาวบ้านบ้าง ถ้าเรามีงบตัว

อืนทีไม่จําเป็น ผมก็เสนอให้เอามาแทนในจุดนี  ครับ อยากให้ท่านคณะผู ้บริหารพิจารณา

ให้รอบครอบ  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  อย่างทีท่านอ้างมาว่าได้รับเอกสารการถ่ายโอนทะเบียน 

พาณิชย์ อยากได้หนังสือตัวนีให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับ  ผมว่าค่าใช้จ่ายในการ

ประชาคมหมู่บ้านผมว่าไม่น่าจะตัดนะครับ  ผมว่าน่าจะต ัดจากโครงการอบรมเพิม

ประสิทธิภาพ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ  นะครับ เงินตั ง สีแสนห้าทําไมไม่เอาไป 

ประชาคมหมู่บ้านมีความสําคัญท่านทําไมต้องโอนเงินนี ก็ไม่ได้ เงินไปทัศนศึกษาทําไม

ท่านไม่เอาไป งบนีมันสําคัญมากก็ไม่ว่าก ันนะครับแต่ผมไม่ให้นะครับ 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  การดําเนินการของคณะผู ้บริหารบางสิงก็เป็นสิงทีจําเป็น 

ชาวบ้านก็จะได้รับข่าวสาร การดําเนินการประชาคมบางอย่างเราก็จะเสียงบประมาณ

โดยไม่จําเป็น เช่น เราต้องไปจ้างทํากับข้าว หรือเบี ยเลี ยง ตรงนี เราก็ให้ผู ้ ใหญ่บ้านไป

ดําเนินการมันก็คล้ายกันครับ ผมถือว่าเงินก็ไม่ได้มากเกินไป สามารถดําเนินการได้ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตบอกผ่านประธานสภาว่าในแต่ละปีเราก็อยากไปพบปะพีน้องประชาชน 

เป็นหน้าทีของคณะผู ้บริหารทีจะไปดูแล ถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่รับรู้อะไรเลย ขอให้ท่าน

พิจารณาให้รอบครอบนะครับ หวังดีต่อคณะผู ้บริหารนะครับ 

นายแหลมทอง  วัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่าน สมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายท่านพูดก็มีเหตุผล ปีนี ตอนแรกเราก็จะออก 

และเราก็ย ังไม่ได้สํารวจเรืองเงินสะสมเราเลยย ังไมล่งประชาคม โดยจัดส่งให้ผู ้ ใหญ่บ้าน

ประชาคม และให้ส่งในเบืองต้น เราเลยนําเงินนี มาขออนุมัติ ส่วนหนังสือเรืองถ่ายโอน

ทะเบียนพาณิชย์ เราจะส่งให้สมาชิกฯได้เลยนะครับ 

 นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  เกียวกับเอกสารประกอบการขออนุมตัิโอนงบประมาณในเรืองการติดตั งจาน

ดาวเทียม ผมดูแล้วน่าจะมีประโยชน์มากนะครับ  ส่วนเรืองทีวีอยากทราบว่าจะตั งไว้ที

ไหนครับ  ส่วนปรินเตอร์ทีขอใช้ในงานทะเบียนพาณิชย์ผมว่ามีความจําเป็นนะครับ 

เพราะขนาดนี ยังตกไปหลายตัวแล้วครับ 
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นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ในเรืองของการทีทางผู ้บริหารจะขอติดจานดาวเทียมและ

ทีวีทีจะใช้นั น  อันนี ทางสมาชิกก็ได้ปรึกษาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญ  แล้วอยากจะถามว่า 

ถ้าผู ้บริหารเสนอแผนเข้ามาแล้วอยากให้ท่านสมาชิกได้ทราบโดยให้ท่านส่งเอกสารให้

สมาชิกได้ตรวจสอบด้วย เพือจะได้ทราบปัญหา เมือทุกหมู่บ้านส่งแผนแล้วให้เพือ

ตรวจสอบสิงทีเดือดร้อนจริง ๆ   

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  เกียวกับการประชาคม ในความคิดของผมมันก็น่าจะได้ถ้าแค่ปีเดียว คงไม่มี

ปัญหา 

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ ผมขออนุญาตชี แจงเพือความชัดเจนในส่วนของจานดาวเทียม อันเกิดจากอําเภอประสาน

มา  โดยนโยบายท่านผู ้ ว่าทีจะออกตรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการดูว่าวันนี

กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการนโยบายอะไรให้จดไว้ แล้วท่านจะมาสุ่มตรวจในพืนที 

ว่าเราได้ดูจริงหรือไม่  ผมก็ได้มอบให้ ประชาสัมพันธ์ คือเมธี รับผิดชอบ แล้วในส่วน

ของงบประมาณ สีหมืนบาท เป็นการใช้ในส่วนของเบี ยเลี ยงทั งหมด ผมก็ใด้คุยกับ

เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบแล้วว่า เบี ยเลี ยงในลักษณะนี  สตง. ทักท้วงไม่ให้เบิกจ่าย ในส่วน

ของประชาคม สตง. ชี แจงว่าให้เบิกเป็นค่าเดินทางไปราชการ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ  ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เรืองการเบิกเงินไม่ใช่เรืองสําคัญ ผมว่าเป็นเรืองทีควร

เสียสละมากกว่า เพราะเราทํางานเพือประชาชน ภาษีประชาชน ส่วนเรืองออกนอกทีตั ง

ผมเห็นว่ามันควรทีจะออกไปไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตร ครับ ไปหมู่บ้านลําเชิงไกรผมว่า

ไม่เกิน ๖ กิโลเมตร  

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกฯได้สอบถาม ขอเรียนให้ทราบว่าการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ทางคณะผู ้บริหารก็จะดําเนินการลงพืนทีทุกหมู่บ้าน  โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแต่อย่าง

ใด โดยประสานทาง สท.ในพืนทีไปร่วมด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ส่วนเรืองประชาคม

เสร็จก็ให้ส่งให้  สท. เราก็สามารถทําได้ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ตามทีท่านนายกได้ขออนุมั ติสภาเทศบาลในการโอนงบประมาณในครั งนี  สมาชิกฯ 

ประธานสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมั ติ ยกมือขึ นครับ 
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มติทีประชุม อนุมัติ  ๑๐  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง) 

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมมีเรืองทีจะเสนอ ในส่วนของศูนย์วิทยุ เราไปดูงานหลายครั ง เสาเราก็มี แม่

ข่ายเราก็มี อย่างตอนนํ าท่วมเราก็ไม่ดําเนินการใช้ ผมว่าย ้ ายเสามาจัดต ั งศูนย์ได้นะครับ  

 เพือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสือสาร และอีกเรืองคือ ปากทางเข้าบุญเหลือแลนด์

ชาวบ้านเขาก็ฝากมาในส่วนของเสาไฟฟ้า ขอสัก ๑ – ๒ หลอดสีเหลืองก็ได้ เพราะมี

อุบัติเหตุบ่อยครั ง สังเกตได้จากรอยสีขาวทีเจ้าหน้าทีตํารวจได้ทําแผนไว้บ่อยครั ง ผมว่า

ถ้าท่านดําเนินการก็จะเป็นหน้าเป็นตาของคณะผู ้บริหาร ให้ทําด้วยนะครับ และไฟฟ้า

สายโคกสูง – ขามทะเลสอ ไม่ติดหลายดวง อยากให้ประสานดว้ยนะครับ 

นายนายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ เขต ๒  เรืองนํ าท่วมขังหมู่ ๑๐ ปีนี ชาวบ้านไดส้อบถามว่าท่านนายก ฯ จะ 

ดําเนินการหรือไม่   หรือว่าจะไปทําปี ๕๖ อันนี ชาวบ้านเขาฝากมา  งบประมาณ ปี ๕๔  

ท่านคณะผู ้บริหารขอแล้วขออีกแต่งบปี ๕๓ ท่านย ังทําไม่หมดเลยครับ เหลือกีโครงการ

ครับ อยากให้ท้องถินเจริญไม่มีขัดผู ้บริหาร งบปี ๕๓ หมู่ ๕ ผมเห็นงบมีลูกรังแต่เห็นแต่

ถนนดิน 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ผมขอเสริมท่าน สมทรง ครับตามทีผมเป็นคณะกรรมการ 

ติดตาม  เทศบัญญัติปี ๕๓ ท่านก็ย ังไม่ได้ดําเนินการ มี ๓ – ๔ โครงการ ทําสัญญาไม่เกิน 

๓๐ กันยายน  ๕๓ ผมไปดูหนังสือสินสุดในวันที ๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ ผมทราบว่าท่าน

ได้มีการปรับหรือไม่ แต่ตอนนี ล่วงเลยมา ๕ เดือน ผมอยากทราบว่าท่านมีวิธีการ

ดําเนินการอย่างไร โครงการปี ๕๓ ท่านก็ดําเนินการไปก่อน โครงการ ปี ๕๔ ย ังไม่ได้

ดําเนินการทําซักโครงการ หรือว่าเทศบาลโคกสูงดําเนินการได้แค่ ๓ บริษัทนีใช่หรือไม่

ครับ ทางเข้าเทศบาลก็ขอใช้เงินสะสม ตอนนีก็ ๕ เดือนแล้วก็ย ังไม่ดําเนินการทํา 

  

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เรืองถนนดินหมู่  ๘  สายทุ่งนาแดง ปีทีแล้วท่านนายกฯได้

งบไปขุดลอกเหมืองต่อจากเหมืองเก่า แต่ถนนสายนี ขดุแล้วถนนยังไม่สามารถใช้ได้ คง

จะใช้งบประมาณไม่มากนะครับ 



สําเนา 

 - ๑๒ -  

 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ต้องขอเสริมในเรืองงบประมาณปี ๕๔ ผมพอจะทราบว่า

งบประมาณตกมาแล้วแต่ท่านนายกยังไม่ได้ดําเนินการอย่างใด  ๆ  ชาวบ้านก็สอบถามมา 

จะเข้าหน้าฝนเดียวก็ทําไม่ได้  บริษัทไหนทิ งงานท่านก็อย่ามาให้ทํางานอีกนะครับเพราะ

มันก็ผิดอยู่แล้ว ถ้าต่อไปอนาคตข้างหน้าค่าว ัสดุมันเพิมอาจจะสร้างไม่ได้ ทุกหมู่บ้านก็

ไม่กีบาท งบประมาณทีเอามาพัฒนา มันก็ไม่มาก อยากใหผู้ ้บริหารรีบดําเนินการ อัน

ไหนทําได้ให้รีบทํา  

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล มีชาวบ้านได้ขุดคลองสายโคกประดู่ หมู่ ๙ และปลูกอ้อย ร้อยกว่าไร่ ตามทีชาวบ้านหรือ

ประชาชนได้ดําเนินการขุดลอกคลองสะอาดดี แต่การได้รับอนุญาตนั นไม่ทราบว่าได้

ดําเนินการขออนุญาตหรือไม่ เราอยากจะให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมาขอทีเทศบาล

เสียก่อน และการวางท่อข้ามถนน บางจุดได้ตามมาตรฐาน บางจุดก็วางตามอําเภอใจ 

อยากให้มีการขออนุญาตเสียก่อน  ขออนุญาตแจ้งชือ ผู ้ ทีขุดลอกคือคุณสัน  

 ท่อโรงงานลูกชินแยกออกไป แต่ล่วงเลยมาเกือบ ๑ ปี แล้ว ตอนไหนจะดําเนินการฝังให้ 

และติดโคมไฟหมู่ ๙ ผมถามท่านรองแล้วว่าจะให้ช่างไปติดให้  ตรงซอยต ้นมะขาม ต ้น

ที ๒ ผมได้ทําหนังสือแจ้งมาอย่างถูกต้อง ผมก็ได้คุยกับช่างไฟ ผมก็ขอบอกช่างปุ ้ ยไว้เลย

ว่าทําไมต้องบอกว่าเดียวรอเทคนิค ก่อน คําพูดแบบนีหมายถึงไม่ให้ความเคารพท่าน

สมาชิกสภาฯ ใช่หรือไม่ ทุกสิงทุกอย่างเราอาจจะพูดคุยกันธรรมดา แต่ในหน้าทีแล้วเรา

ต้องให้ความเคารพกัน ก็ควรจะบอกว่าย ังไม่มีโคมไฟ ผมถามท่านรองแล้วท่านก็ว่ามี ผม

ขอฝากว่าเวลาถามเป็นการเป็นงานก็ให้ตอบแบบเป็นงานเป็นการนะครับ ฝาก ผอ.กอง

ช่วยกรุณาอบรมลูกน้องอีกนิดหนึงอย่าเห็นสมาชิกไม่สําคัญ เดียวทีหลังของบอะไรผม

จะไม่ให้นะครับ อย่างเรืองรางระบายนํ า ผมฝากไว้ด้วย  

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ เรืองศูนย์วิทยุต ําบลเทศบาลเราถ้าจะแยกมาเราจะไม่มีคนเฝ้า ถ้าอยู่ขา้งบนจะมีผู ้อยู่เวรได้

ตลอด แล้วเราจะประสานในส่วนของรถ EMS ทีผมได้บริจาคให้ชมรมผู ้ ใหญ่บ้าน

เพือทีจะประสานใช้ได้เลย ส่วนไฟทางสายโคกสูง-ขามทะเลสอคงจะประสานต่อไป  

ส่วนนํ าท่วมขังหมู่ ๑๐ ทางช่างได้ประมาณการไว้แล้ว ส่วนโครงการปี ๕๓ ทีย ังไม่ได้

ดําเนินการ ระเบียบก็ก ําหนดไว้อยู่แล้ว เราก็ดําเนินการตามระเบียบ ส่วนเรืองเงินสะสม

เงินก็เรียบร้อยแล้ว คงไม่นานเราคงดําเนินการไปพร้อมกันหมด ส่วนเรืองถนนสายทุ่ง
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นาแดง อันนี เป็นการขุดลอกใหม่จะให้ช่างไปสํารวจดู และโครงการตามเทศบัญญัติก็จะ

รีบดําเนินการ ส่วนเรืองทีชาวบ้านได้มาขุดลอกคลองผมก็ได้ไปดูด้วยตนเองผมก็แจ้ง 

กองช่างไปตรวจสอบ ส่วนท่อทีย ังไมไ่ด้ฝังของ อบจ. ผู ้ รับจ้างก็ไม่มาวางให้สักทีคงต ้อง

วางเองครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ เมือสักครู่ทางผู ้บริหารก็ได้อธิบายมาแต่ย ังขาดเรืองไฟทางเข ้าบุญเหลือแลนด์

ครับ เพราะมีอุบัติเหตุบ่อยครั ง เราติดสักหลอดใหญ่ เรืองศูนยวิ์ทย ุห้องเราก็มี เราขอแค่

เสาทีตั ง เจ้าหน้าทีก็มีทีไปอบรมมา และลูกข่าย อปพร. ก็หลายท่าน ถ้าไม่มีผมมาช่วยก็

ได้ครับ อาจจะจัดมาวันละ ๒ คนก็ได้นะครับ  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ขอเสริมในส่วนของนํ าท่วมหมู่  ๑๐ ผมว่ามีอยู่ ๒ แห่งนะ

ครับอยากให้ท่านผู ้บริหารไปดู ท่านจะทําวิธีไหน นํ าท่วมข ังมานาน นํ าเขียว คนเดิน

ไม่ได้ มีทําวิธีเดียวคือต้องเอาหินคลุก และตรงบ้านข ้างตลาด ไม่ทราบว่าท่านจะทํา

หรือไม่ครับ ถ้าไม่ทําเจ้าของเขาจะทําเองนะครับ เพราะเขาเดือดร้อนต้อนนี เขามาติดต่อ

ทางผมว่าเขาจะดําเนินการเอง และเรืองนํ าประปาโคกสูง กลินเหม็นมาก ไปแปลงฟันย ัง

ไม่ได้ สกปรก มีแมงร้อยขา เป็นเฉพาะบ้าน สท. หรือเปล่า หมู่ ๘ ไปถ่ายรูปมาไม่รู้กีครั ง 

ท่านจะเอาดินไปถมก็ไม่ได้นะครับเขาเดือดร้อน 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมนายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมขอทราบเรืองขอทางเดินลําคลังไม่ทราบว่าไปถึงไหน

แล้ว และเรืองที ๒ เรืองป้ายชือทีประชุมสภาฯ นะครับ ไม่มีต ําแหน่ง  

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  เรืองงบประมาณบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ ทีไปสํารวจไม่

ทราบว่าถึงไหน ชาวบ้านสอบถามมา ส่วนอีกเรืองรางระบายนํ าหมู่ ๖ หน้าบ้านผู ้ ใหญ่

พัน มีทรายลงไปอุดเต็มท่อจะสามารถประสานทางเทศบาลดําเนินการได้หรือไม่ในการ

ไปลอกท่อครับ 

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เรืองทางสายหนองออก-หัวสระ รถสิบล้อวิงมากเหลือเกิน เรียกผู ้ประกอบการ

มาคุยด้วยนะครับเพือตกลง เพราะถนนเสียหายมาก 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมต้องขอขอบคุณในเรืองของไฟสายทางไปหนองไขนํ า  
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 และเรืองท่อ ที สท.สมานพูดไว้ก็เป็นเรืองจริงอยากให้ท่านดําเนินการ และทางเชือมต่อ

ทางช้างด้วยนะครับ  และเรืองประปาด้วยนะครับอยากให้ผู ้บริหารไปดูและแก้ไข 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เกียวกับการทําถนนไปทางช้างตอนนี เป็นขุยหมดเลยครับ

ไม่ถึงปี เป็นขุยและแตก ถ้าจะทําต่อไปต้องให้มีคุณภาพ ให้ท่านไปดู ถนนแตกหมดแล้ว 

มีแต่ทรายหินนะครับ 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ถนนทีขุดไปชนกับถนนเขตโนนไทย ท่านนายกได้ไปคุย

กับเขา เขาแจ้งว่าจะวางท่อแต่ตอนนี ย ังไม่วาง อยากให้ท่านนายกประสานไปด้วยนะครับ  

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ เรืองโคมไฟทีแยกบุญเหลือแลนด์ ผมรับปากนะครับ นํ าท่วมขังหมู่ ๑๐ ก็ให้ช่างไปดูว่า

จะให้ทําระดับดินใหม่หรือว่าจะเทคอนกรีตเสริม ส่วนเรืองทีว่าเจ ้าของเขาว่าจะ

ดําเนินการเอง อันนีเขาก็พูดหลายที ส่วนเรืองประปา ตามปรกติจะไม่ค่อยมีปัญหา และ

อาจจะเกิดจากการล้างโรงกรอง ท่อเราเก่าอาจจะมีฝุ ่ นมาก ผมก็ฝาก ผอ.กองช่างตลอด

เรืองนํ าประปานะครับ ถ้าย ังแก้ไขไม่ได้ก็คงต้องปรับเปลียนคนดูแล ครับ ขอแจ้งให้

ทราบ ส่วนทางเรียบคลองเรืองนี เราได้แจ้งขอสอบเขตกันอยู่เพราะเจ้าของโรงสีคงจะไม่

ยอมนะครับ บ้านเทิดไท้ทางกองช่างได้ตรวจสอบแล้วว่าเขาต้องการอะไร จะดําเนินการ

ซือวัสดุให้ตามทีต้องการ  ส่วนรางระบายนํ าทีตันอันนี ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามี

งบประมาณอยู่แล้ว ส่วนถนนทุ่งนาแดง ทีจะให้วางท่อผมก็ได้ประสานไปทีนายก อบต.

กําปังแล้ว ส่วนถนนหนองออก หัวสระ ถนนทุกเส้นเราจะดําเนินการทําป้ายกําหนด

นํ าหนัก และได้รับการประสานในส่วนของถนนเส้นนี จาก สจ.นะครับ 

 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ เกียวกับหมู่ ๑๐ ทีนํ าท่วม เขาก็อยากทราบจากท่านนายก 

ท่านจะทําให้หรือไม่ ถ้าทําเองคงเป็นแบบชั วคราวนะครับ และเรืองนํ าประปาตอนนี เป็น

หนัก ท่านจะแก้ไขนํ าประปาได้ตอนไหน ท่านต ้องประชาสัมพันธ์นะครับ 

 

 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านปลัดชี แจงในส่วนของระเบียบการจ่ายเงินเบี ยย ังชีพผู้สูงอายุฯ 
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ประธานสภาฯ  ว่าเงินทีนํามาจ่ายเป็นเงินของเดือนไหนครับ เพือให้เกิดความเข ้าใจในส่วนของสมาชิก 

สภาฯ จะได้ตอบชาวบ้านได้ถูกนะครับ 

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ  ผมขออนุญาตชี แจงหลักเกณฑ์ ทีเทศบาลจ่ายเบี ยย ังชีพฯ เราถือปฎิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบียย ังชีพผู้สูงอายุฯ ตาม ข ้อ ๑๓  คือจ่ายเงินสด 

หรือโอนเข้าบัญชี ภายในว ันที ๑๐ เงินทีจ่ายเป็นของเดือนปัจจุบัน ของทุกเดือน  

ตัดเป็นเดือน ๆ ไป 

นายญาณสิทธิ  ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ เรืองนํ าผมเคยบอกหลายครั งว่าให้นํามาใช้ทีเทศบาลเรา 

จะได้รู้ไม่ต้องเสียค่านํ าทุกเดือนอย่างนี  งบประมาณปีหน้าจะได้ทํานํ าจะได้ใช้เอง 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  เรืองเบี ยยั งชีพผู้สูงอายุกรณีทีเขาตายแล้วไม่ได้รับ ตกเป็นเงินสะสม อยากให้ไว ้ 

เพือพัฒนา แต่ผมก็ทราบว่าโอนไปเป็นโบนัส อันนีก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันผ่าน 

มาแล้ว  

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล เรืองนํ าประปาเราควรไปปรึกษาหารือถึงวิธีการแก้ไขไม่ใช่ไปเปลียนคนดูแลนํ าเลยนะ 

ครับ เจ้าหน้าทีสาธารณสุขควรทีจะหาวิธีทีจะดูแลช่วยกันแก้ไข ต ้องโทษทีนํ า นะครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ผมว่าไปโทษนํ ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราควรแก้ทีระบบนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีสอบถามเรืองหมู่ ๑๐ เห็นท่าน สท.ว่าเจ้าของท่านจะทําเองหรือท่านจะทําเองก็ไม่ 

ทราบ ผมก็ได้ไปตรวจสอบดู กับทางช่าง ทางเทศบาลก็จะทําให้อยู่ ส่วนเรืองขยายเขต 

ประปา เราก็ให้กองช่างสํารวจอยู่  ส่วนประปาทีไม่สะอาดเป็นช่วงทีเขาลา้งถังกรองนะ

ครับ ขอเรียนให้ทราบเพียงแค่นี 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 

 



สําเนา 

 - ๑๖ -  

สิบเอก  พิทักษ์  เมธานุวงศ์  ผู ้จดบันทึกการประชุม 

        (พิท ักษ์  เมธานุวงศ)์  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

 

 (ลงชือ)   ต่วน  ขอแนบกลาง  ผู ้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายต่วน  ขอแนบกลาง)    

   ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 


