สําเนา
-๑ รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลโคกสู ง
สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั งที ๑/๒๕๕๔
วันอังคารที ๑๐ พฤษภาคม 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

๙. จ่าเอกธรณ์เทพ สอดโคกสู ง
๑๐. นายอรงกฏ อุระเพ็ญ
๑๑. นางสาวกาญจนา น้อยเภา
๑๒. นายโกมินทร์ มะเดือ
๑๓. นางสาวศศิณัฎฐ์ ศรีสุทธิ
๑๔. นางสาวละออง เลี ยงจอหอ
๑๕. นางนัฐกานต์ รักษาเขตต์
๑๖. นายภาณุพ ั นธ์ ระวิวรรณ
๑๗. นางอภิญญา สมหมาย
๑๘. นางสาวรุ่ งลาวั ลย์ มียอด
๑๙. นายมนูญ พินิจจอหอ
๒๐. นายเมธี กลิ นเกษร
๒๑. นางสาวนิสา ศรี โพธิ
๒๒ นางสาวจุฑารัตน์ ห้องนาค

สําเนา
-๒ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา
นายช่างโยธา ๖ว
นักวิชาการส่ งเสริ มสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นิติกร ๕
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
นักวิชาการศึกษา ๕
บุคลากร ๕
นักพัฒนาชุมชน ๔
นักพัฒนาชุมชน ๔
เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓
นายช่างโยธา ๓
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ๓
เจ้าหน้าทีธุรการ ๑
พนักงานจ้ างตามภารกิจ

เริมประชุ มเวลา

๐๙.๓๐ น.
เมือสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตํ าบล
โคกสู ง กล่าวเปิ ดประชุมสภา ฯ
ระเบียบวาระที ๑
เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
นายต่วน ขอแนบกลาง สําหรับวั นนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี
ประธานสภาฯ
เทศบาลตํ าบลโคกสู งจะจั ดพิธีปิดการแข่งขั นกีฬาต้ านยาเสพติดในวั นที๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๔
ระเบียบวาระที ๒

รับรองรายงานการประชุมครั งทีแล้ว

มติทีประชุ ม

รับรองรายงานการประชุม
- สมั ยสามั ญ สมั ยที๑ ครั งที ๑/๒๕๕๔ วั นที ๒๑ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๔

สําเนา
-๓ ระเบียบวาระที ๓

เรืองเสนอเพือพิจารณา
๓.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิน จํานวน ๓ คน
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ ผมขอชี แจ้ งในวาระนี สื บเนืองมาจากเทศบาลตํ าบลโคกสู งได้ออกคํ าสั งที๒๐๒/
๒๕๕๒ เรื องแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตํ าบลโคกสู งลงวั นที ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ในตอนนั นเนืองจาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํ า
แผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๘ กํ าหนดไว้ ว่าให้
ผู ้ บริ หารท้ องถิ นแต่งตั ง คณะกรรมการ พั ฒนาท้ องถิ นน(๓)กํ
ใ าหนดไว้ ว่าให้คดเลื
ั อก
จากสมาชิกสภาท้ องถิ นจํ านวน ๓ คน เป็ นกรรมการ ซิ งประกอบไปด้ วย สท.สามารถ
แยกโคกสู ง,สท.เขียว งามโคกสู ง,สท.สมทรง มุ่งพั นธ์กลาง ในระเบียบได้ก ํ าหนดวาระ
การดํ ารงตํ าแหน่งไว้ ๒ ปี ซึ งได้ครบกํ าหนดระยะเวลาการดํารงตํ าแหน่งแล้วจึงต้ อง
ดําเนินการคั ดเลือกใหม่ ทั งสามท่านนี สามารถได้รับคัดเลือกใหม่ก็ได้
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเห็นว่าท่านใดสมควรเสนอเลยครับ และขอผูร้ ับรองด้วย
ประธานสภาฯ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมยั งสงสัยว่าคณะกรรมการทั งสองคณะทีจะคั ดเลือกนี จะสามารถเป็ นได้ท ั ง
สองคณะเลยได้หรื อไม่ หรือต้ องแยกกั นครับ
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขอชีแจ้ งในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํ าแผนพั ฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้ กําหนดไว้ ครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเห็นว่าท่านใดสมควรเป็ นคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ น
ประธานสภาฯ
เสนอ เลยครับ และขอผูร้ ับรองด้ วย
นายบุญส่ ง โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญส่ง โอนสันเทียะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเขต ๑ ผมขอเสนอ สท.บุญช่วย แยกโคกสู ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ น
ผู ้รับรอง นายมา ดอกหอมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง
รองประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอเสนอ สท.เขียว งามโคกสู ง เป็ น คณะกรรมการ
พั ฒนาท้ องถิ น

สําเนา
-๔ ผู ้รับรอง นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมขอเสนอ สท.สามารถ แยกโคกสู ง เป็ น คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิน
ผู ้รับรอง นายดํ า จอมเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
นายมา ดอกหอมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้สมาชิกทั ง๓ ท่านเป็ น
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ น ผมขอมติทีประชุมครับ
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๘ เสียง (งดออกเสียง ๔ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.สามารถ,สท.เขียว,
สท.บุญช่ วย)
นายต่วน ขอแนบกลาง ต่อไปเป็ นวาระ ๓.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธารสภาฯ
จํานวน ๓ คน วิธีการเสนอแบบเดียวกันผมให้เสนอได้เลยครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขอเสนอ สท.ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู งเป็ น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนา
ผู ้รับรอง นายดํ า จอมเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง เขต ๒
นายมา ดอกหอมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ สท.เขียว งามโคกสู ง เป็ น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนา
ผู ้รับรอง นายสามารถ แยกโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ สท. ชอบ ภาคสันเทียะเป็ น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนา
ผู ้รับรอง นายดํ า จอมเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
นายมา ดอกหอมกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑

สําเนา
-๕ นายต่วน ขอแนบกลาง ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้สมาชิกทั ง๓ ท่านเป็ น
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ผมขอมติทีประชุมครับ
มติทีประชุ ม
เห็นชอบ ๘ เสียง (งดออกเสียง ๔ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.ชอบ,สท.เขียว,
สท.ญาณสิทธิ)
วาระที ๓.๓ ญัตติเรือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๔๕๔
ตั งจ่ ายเป็ นรายการใหม่
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เรืองญัตติเสนอสภาโอนงบประมาณหมวดค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้ าง เพือ
พิจารณาโอนงบประมาณเพือตั งจ่ ายเป็ นรายการใหม่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้ อ ๒๗ เป็ น
อํานาจอนุม ั ติของสภาเทศบาลนั น เนืองจากขณะนี มีความจําเป็ นทีจะต้ องจ่ายงบประมาณตามรายการรายจ่าย
เนืองจากงบประมาณไม่ได้ตั งไว้จึงขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ ตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ จํานวน ๓ รายการ
ตามรายละเอียด ดังนี
โอนตั งจ่ายรายการใหม่
- เพือตั งจ่ายเป็ นรายการใหม่ ในสํานักปลัดเทศบาลตํ าบลโคกสูง จํานวนเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
ด้ าน บริ หารทั วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงาน บริ หารงานทั วไป (๐๐๑๑๐)
งาน บริ หารทั วไป (๐๐๑๑๑)
หมวด ค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้าง
ตั งไว้รวม ๗๘๕,๐๐๐ บาท
เพือจ่ายในการดํ าเนินการ ดังต่อไปนี
๑. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ตั งไว้ ๓๓,๐๐๐ บาท เพือดําเนินการจัดซื อ
๑.๑ จัดซือโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด
๓๒ นิ ว ราคาเครืองละ ๑๖,๕๐๐ บาท จํ านวน ๒ เครื อง พร้อมอุปกรณ์การติดตั งผนังครบครัน เป็ นเงิน
๓๓,๐๐๐ บาท (เป็ นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ มแล้ว)

สําเนา
-๖ คุณสมบัติ
๑. ระดับความละเอียด เป็ นความละเอียดจอภาพ (Resolution)๑๙๒๐ x๑๐๘๐ พิกเซลหรือมากกว่า
๒. ขนาดทีกําหนดเป็ นขนาดจอขั นตํ า๓๒ นิ ว หรื อมากกว่า
๓. ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต ํ ากว่า ๔๕๐ cd/m๒
๔. ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต ํ ากว่า ๑๐๐๐ : ๑
๕. ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั นตํ า ๘
มิลลิวินาที (ms)
๖. ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้ วย ช่องรับสัญญาณโทรทั ศน์ VCD DVD และ Computer
๗. ระบบเสี ยงแบบมีล ํ าโพงในตั วเครื อง
๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๒. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยดําเนินการจัดหา
๒.๑ จัดหาเครือง ปรินเตอร์ แบบ Ink Jet พร้อมติดตั ง แทงค์หมึก จํ านวน ๑ เครือง
ราคา ๒,๑๐๐ บาท เพือใช้ในงานทะเบียนพาณิชย์ ทีได้ รับการถ่ายโอนจากองค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ด
นครราชสี มา (ตั งตามราคาท้องถิ น)
๓. ติดตั งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพือรับชมรายการมหาดไทยชาแนล จํ านวน ๑ จุด ภายใน
สํานักงานเทศบาลตํ าบลโคกสู ง ระบบ KU Band หรื อ ระบบ C-Band ขนาด ๕ ฟุต ๑.๕ เมตร ราคา
๒,๙๐๐ บาท
โอนลด
จากสํานักปลัดเทศบาล ปรากฏใน
ด้ าน บริ หารทั วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงาน บริ หารงานทั วไป (๐๐๑๑๐)
งาน บริ หารทั วไป (๐๐๑๑๑)
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั งไว้รวม ๔,๐๔๑,๕๗๐ บาท
ข้อ ๓. ประเภทรายจ่ ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
ตั งไว้รวม ๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท
ข้ อย่อยที๓.๔ ค่าใช้ จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ ้ านประจําปี ๒๕๕๔ ตั งไว้๔๐,๐๐๐บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการประชาคมหมู่บ ้ าน/ชุมชน ในการจัดทํ าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗) เทศบาลตํ าบลโคกสู งโดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้ สอยและวั สดุทีจําเป็ นในการจั ดทํ าแผนพั ฒนาสาม
ปี เทศบาลตํ าบลโคกสู ง ได้ แก่ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวั สดุสํานักงานค่าจ้ างเหมาบริ การต่าง ๆ ได้แก่

สําเนา
-๗ ค่าจ้ างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจั ดทํ า ค่าเข้ าเล่มเอกสาร ค่าป้ ายประชาสัมพั นธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็ นฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบ ั ติงานนอกเวลาราชการ
( ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในด้ านบริ หารทั วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริ หารงานทั วไป(๐๐๑๑๐)
งานบริ หารทั วไป(๐๐๑๑๑) และแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) หน้า ๘๙ ลําดับที ๕๘ )
ข้อเท็จจริง เนืองจากสํานักปลัดเทศบาลตํ าบลโคกสู ง จะดําเนินการติดตั งจานรับสัญญาณดาวเทียม เพือ
รับชมรายการมหาดไทยเชลแนล ตามหนังสือสั งการกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ น แต่ไม่ได้ต ั ง
งบประมาณดังกล่าวไว้ รวมทั งได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ จากองค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ด แต่
ปรากฏว่าไม่มีอุปกรณ์เครืองมือในการดํ าเนินงาน กระผมจึงอนุม ั ติโอนเงินงบประมาณเพือดํ าเนินการนี โอน
ลดครั งนี จํ านวน ๓๘,๐๐๐ บาท
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในเรื องการโอนลดงบประมาณผมเห็นว่าไม่ถูกต้ อ งนะครับ
เวลาทํ างบประจําปี ผมว่าเราต้ องตั งมาก่อนนะครับ จะมาโอนลดแบบนี ผมว่าใช้ไม่ได้
งบประมาณทีจะประชาคมหมู่บ ้ านก็ไม่มีงบประมาณ งานทีจะทํ าก็ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง แล้ วงบนี อยู่ในข้ อ๓ เงินตั งล้ านกว่าบาท ถ้ าท่านเอาเงินนี มาท่านจะไม่
ประชาคมหมู่บ ้ าน เราตั ดงานนี เราจะเสียนะครับ แล้ วท่านนายกจะรับรู ้ได้อย่างไร ใคร
เสนอ โครงการของหมู่บ ้ านครับ ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง เวลาทํ างบประมาณ ท่าน
ต้องถามชาวบ้ านก่อ น ต้ องไปเอาเงินส่ วนอืน ถ้ าตั ดประชาคมหมู่บ ้ านผมจะไม่ให้นะ
ครับ ท่านต้ องไปเอาเงินส่ วนอืนมานะครับ และอีกอย่างท่านบอกว่า การถ่ายโอน
ทะเบียนพาณิชย์ จากองค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ด อยากให้ท่านนําเอกสารทีได้รับการถ่าย
โอนเสนอมาด้ วย
เอกสารสมาชิกต้ องรับรู ้ เพือให้สมาชิกสภาเห็นก่อนครับ และสิ งทีเร่ งด่วนกว่านี ทํ าไม
ท่านยั งไม่ท ําครับ ยกตั วอย่างนํ าประปาเทศบาลตํ าบลโคกสู งเน่าเหม็น ทํ าไมท่านไม่
แก้ไขครับ หรือนํ าท่วมขัง อย่างหมู๑๐
่ ท่านเคยหางบประมาณมาแก้ไขหรื อไม่ ท่านทํ า
แบบนี มั นไม่ถูก ต้ องนะครับ แล้วไปเอางบประมาณทีเป็ นประโยชน์ของประชาชนไป
ดําเนินการ อันนี ผมว่ามั นไม่ถูกนะครับผมไม่ให้นะครับ อีกอย่างคือ ทีวีทีจะซื อ อยาก
ทราบว่าท่านจะซื อมาทํ าอะไร ราคาอะไรมันจะมากมายขนาดนั น๒ เครือง ตั ง๓๓,๐๐๐
บาท ยีห้ออะไรครับจะแพงขนาดนั น ซื อมาจะตั งตรงไหน หรื อว่าจะเกียวกับจาน
ดาวเทียม แล้ วเครื องเก่าใช้ไม่ได้ ใช่หรือไม่ครับ เอกสารท่านอ้างว่าหน้า๕๙ แผนท่าน

สําเนา
-๘ ลงไว้ เก้ าหมืนแต่ท่านทํ ามา๓๓,๐๐๐ บาท งบประมาณท่านต้องทํ าให้เป็ นไปตามแผน
นะครับ ไม่ใช่ทํ ามั ว ๆ นะครับ การดํ าเนินการก็ไม่ทํ าตามแผน เอกสารแจกแล้ วแต่ก็ไม่
ดําเนินการตามแผน งานโครงสร้างตามเทศบั ญญัติท่านก็ไม่ท ํ า อย่างทีเขาอนุม ั ติมาแล้ ว
ก็ไม่ท ํ า แล้ วก็ขอเรือย ขอแล้วก็ไม่ท ํ า อย่างขออนุม ั ติจ่ายขาดเงินสะสมทางเข้ าหน้า
เทศบาล ก็อนุ ม ั ติ แต่ก็ไม่ทํ า ขอมาตั ง๕ เดือนแล้วก็ไม่ท ํ า ทางเข้ าเทศบาลท่านทํ ารึย ั ง
ชาวบ้ านเขาถามมา แล้ วเทศบั ญญัติป๕๔
ี เงินเข้ารึ ย ั ง ชาวบ้ านถามมา ท่านไม่ด ํ าเนินการ
แล้วก็ข อเงินใหม่เรื อย ขอบคุณครับ
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ผมก็เห็นด้วยตามทีท่าน สท.ญาณสิ ทธิ บอกนะครับ
งบประมาณในการประชาคม ซึ งเราทุกทํ าทุกปี ชาวบ้ านได้ รับความเดือดร้อนไม่รู้ว่า
ชาวบ้ านต้ อ งการอะไร เราต้ องลงไปสัมผั สทุกปี เพือทีจะได้ทราบ ว่าต้ องการอะไร มา
ทํ าแผนในปี ต่อไป ความเร่ งด่วนมั นมีการเปลียนแปลงไป ไม่ใช่จะให้ สท.มาเสนอคน
เดียวคงไม่ได้ เพราะชาวบ้ าน เราต้ องลงไป ถ้าเราตังดบตรงนี แล้วเราจะเอางบส่ วนไหน
ไปประชาคมหมู่บ ้ าน ซึ งตอนนี ก็อยู่ในห้วงของการประชาคมหมู่บ้าน ทีเราต้ องไป
ประชาคมแล้ ว ขอให้คณะผู ้ บริ หารพิจารณาดูว่ามีความจําเป็ นเร่ งด่วนอย่างไร
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่าน สท.ญาณสิ ทธิ ได้สอบถามในส่วนของการโอนงบประมาณ เรื องนี นะครับ
คือมีหนังสือสั งการของทางอํ าเภอและจังหวั ดให้ด ํ าเนินการ เพือปรับในการบริ หารงาน
ของคณะผู ้ บริ หาร ราคาทีกํ าหนดก็ตํ ากว่าราคาท้ องตลาด ส่ วนเรื องทีเราโอนลดจากส่วน
นี เพราะว่าเราได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทางหมู่บ ้ านจั ดประชุมประชาคมและให้ดํ าเนินการ
ส่ งข้ อมูลรายละเอียดว่าชาวบ้ านต้ องการอะไร ก็เห็นว่างบประมาณในส่ วนนี ไม่ต ้ องใช้
เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าล่วงเวลาหรื อค่าอาหาร ปี หน้าเราก็จะประชาคม
เหมือนเดิม ส่ วนเรืองทะเบียนพาณิชย์ ก็มีบ ั นทึกการส่งมอบเพือให้เทศบาลรับจด
ทะเบียนพาณิชย์ เอง จากองค์การบริหารส่ วนจังหวั ด สมาชิกบางคนอาจจะยั งไม่ทราบ
ปัจจุบ ั นก็มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ก ันเรื อย ๆ แต่ก็ย ั งขาดอุปกรณ์ คือปริ นเตอร์ทีขาดไป
ขอแจ้งให้ทราบเพียงแค่นี ก่อนนะครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
การประชาคมหมูบ่ ้ านของเรานั น ท่านได้คิดหรื อไม่ว่า พีน้องประชาชนเขาต้ องการทีจะ
เสนอความคิดเห็นกับทางผู ้ บริ หารโดยตรง ถึงแม้จะเสนอผ่านสมาชิกฯ บางเรือง
บางอย่างทีเราเสนอไปแล้วก็เงียบหายไป การรับปากของสมาชิกล้มเหลวทุกครั ง แล้วก็

สําเนา
-๙ หาคํ าตอบให้สมาชิกฯไม่ได้ ผมอยากให้ท่านไปรับปากกับชาวบ้ านบ้ าง ถ้ าเรามีงบตัว
อืนทีไม่จําเป็ น ผมก็เสนอให้เอามาแทนในจุดนี ครับ อยากให้ท่านคณะผู้ บริ หารพิจารณา
ให้รอบครอบ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อย่างทีท่านอ้ างมาว่าได้ รับเอกสารการถ่ายโอนทะเบียน
พาณิชย์ อยากได้หนังสือตั วนี ให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับผมว่าค่าใช้ จ่ายในการ
ประชาคมหมู่บ ้ านผมว่าไม่น่าจะตั ดนะครับ ผมว่าน่าจะตั ดจากโครงการอบรมเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ นะครับ เงินตั ง สีแสนห้าทํ าไมไม่เอาไป
ประชาคมหมู่บ ้ านมีความสําคั ญท่านทํ าไมต้ องโอนเงินนี ก็ไม่ได้ เงินไปทั ศนศึกษาทํ าไม
ท่านไม่เอาไป งบนีมั นสําคัญมากก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมไม่ให้นะครับ
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ การดํ าเนินการของคณะผู ้ บริ หารบางสิ งก็เป็ นสิ งทีจํ าเป็ น
ชาวบ้ านก็จะได้รับข่าวสาร การดํ าเนินการประชาคมบางอย่างเราก็จะเสี ยงบประมาณ
โดยไม่จํ าเป็ น เช่น เราต้ องไปจ้างทํ ากับข้ าว หรือเบี ยเลี ยง ตรงนี เราก็ให้ผู ้ ใหญ่บ ้ านไป
ดําเนินการมั นก็คล้ ายกันครับ ผมถือว่าเงินก็ไม่ได้มากเกินไป สามารถดําเนินการได้
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขออนุ ญาตบอกผ่านประธานสภาว่าในแต่ละปี เราก็อยากไปพบปะพีน้องประชาชน
เป็ นหน้าทีของคณะผู ้ บริ หารทีจะไปดูแล ถ้ าเราไม่ท ํ าเราก็จะไม่รับรู ้อะไรเลย ขอให้ท่าน
พิจารณาให้รอบครอบนะครับ หวั งดีต่อคณะผู ้ บริ หารนะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่าน สมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายท่านพูดก็มีเหตุผล ปี นี ตอนแรกเราก็จะออก
และเราก็ย ั งไม่ได้ สํารวจเรื องเงินสะสมเราเลยยั งไม่ลงประชาคม โดยจัดส่ งให้ผู้ ใหญ่บ ้ าน
ประชาคม และให้ส่งในเบื องต้ น เราเลยนําเงินนี มาขออนุมั ติ ส่ วนหนังสื อเรื องถ่ายโอน
ทะเบียนพาณิชย์ เราจะส่ งให้สมาชิกฯได้เลยนะครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เกียวกับเอกสารประกอบการขออนุมตั ิโอนงบประมาณในเรื องการติดตั งจาน
ดาวเทียม ผมดูแล้วน่าจะมีประโยชน์มากนะครับ ส่วนเรื องทีวีอยากทราบว่าจะตั งไว้ที
ไหนครับ ส่ วนปริ นเตอร์ทีขอใช้ในงานทะเบียนพาณิชย์ผมว่ามีความจํ าเป็ นนะครับ
เพราะขนาดนี ยั งตกไปหลายตั วแล้วครับ

สําเนา
- ๑๐ นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ในเรื องของการทีทางผู ้ บริ หารจะขอติดจานดาวเทียมและ
ทีวีทีจะใช้นั น อันนี ทางสมาชิกก็ได้ปรึ กษาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญ แล้วอยากจะถามว่า
ถ้ าผู ้ บริ หารเสนอแผนเข้ ามาแล้วอยากให้ท่านสมาชิกได้ทราบโดยให้ท่านส่งเอกสารให้
สมาชิกได้ตรวจสอบด้ วย เพือจะได้ ทราบปัญหา เมือทุกหมู่บ้ านส่ งแผนแล้วให้เพือ
ตรวจสอบสิ งทีเดือดร้อนจริ ง ๆ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เกียวกับการประชาคม ในความคิดของผมมันก็น่าจะได้ถ ้ าแค่ปีเดียว คงไม่มี
ปัญหา
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขออนุ ญาตชี แจงเพือความชัดเจนในส่ วนของจานดาวเทียม อันเกิดจากอํ าเภอประสาน
มา โดยนโยบายท่านผู ้ ว่าทีจะออกตรวจ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น ในการดูวว่าั นนี
กระทรวงมหาดไทยได้ ด ําเนินการนโยบายอะไรให้จดไว้ แล้วท่านจะมาสุ่ มตรวจในพื นที
ว่าเราได้ดูจริ งหรือไม่ ผมก็ได้มอบให้ ประชาสัมพันธ์ คือเมธี รับผิดชอบ แล้ วในส่วน
ของงบประมาณ สี หมืนบาท เป็ นการใช้ในส่วนของเบี ยเลี ยงทั งหมด ผมก็ใด้คุยกับ
เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบแล้ วว่า เบี ยเลี ยงในลั กษณะนี สตง
. ทั กท้ วงไม่ให้เบิกจ่าย ในส่วน
ของประชาคม สตง. ชี แจงว่าให้เบิกเป็ นค่าเดินทางไปราชการ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื องการเบิกเงินไม่ใช่เรืองสําคัญ ผมว่าเป็ นเรืองทีควร
เสี ยสละมากกว่า เพราะเราทํ างานเพือประชาชน ภาษีประชาชน ส่ วนเรืองออกนอกทีตั ง
ผมเห็นว่ามั นควรทีจะออกไปไม่น้อยกว่า๓๐ กิโลเมตร ครับ ไปหมู่บ ้ านลํ าเชิงไกรผมว่า
ไม่เกิน ๖ กิโลเมตร
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกฯได้สอบถาม ขอเรี ยนให้ทราบว่าการประชาคมหมู่บ ้ านทุกหมู่บ้ าน
ทางคณะผู ้ บริ หารก็จะดํ าเนินการลงพื นทีทุกหมู่บ ้ าน โดยไม่ต ้ องใช้งบประมาณแต่อย่าง
ใด โดยประสานทาง สท.ในพื นทีไปร่ วมด้ วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนเรื องประชาคม
เสร็จก็ให้ส่งให้ สท. เราก็สามารถทํ าได้
นายต่วน ขอแนบกลาง ตามทีท่านนายกได้ ขออนุม ั ติสภาเทศบาลในการโอนงบประมาณในครั งนี สมาชิกฯ
ประธานสภาฯ
ท่านใดเห็นควรอนุม ั ติ ยกมือขึ นครับ

มติทีประชุ ม
ระเบียบวาระที ๔

สําเนา
- ๑๑ อนุมัติ ๑๐ เสียง (งดออกเสียง ๒ ท่าน ประธานสภาฯ,สท.ญาณสิทธิ ม้วนโคกสู ง)
อืน ๆ

นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมมีเรื องทีจะเสนอ ในส่ วนของศูนย์ วิทยุ เราไปดูงานหลายครั ง เสาเราก็มี แม่
ข่ายเราก็มี อย่างตอนนํ าท่วมเราก็ไม่ด ํ าเนินการใช้ ผมว่าย้ ายเสามาจัดตั งศูนย์ได้นะครับ
เพือเป็ นการประหยั ดค่าใช้จ่ายในการสือสารและอีก เรื องคือ ปากทางเข้ าบุญเหลือแลนด์
ชาวบ้ านเขาก็ฝากมาในส่ วนของเสาไฟฟ้ า ขอสัก ๑ – ๒ หลอดสี เหลืองก็ได้ เพราะมี
อุบ ัติเหตุบ่อยครั ง สังเกตได้จากรอยสี ขาวทีเจ้ าหน้าทีตํ ารวจได้ท ํ าแผนไว้บ่อยครั ง ผมว่า
ถ้ าท่านดํ าเนินการก็จะเป็ นหน้าเป็ นตาของคณะผู้ บริ หาร ให้ท ํ าด้วยนะครับ และไฟฟ้ า
สายโคกสู ง – ขามทะเลสอ ไม่ติดหลายดวง อยากให้ประสานด้วยนะครับ
นายนายสมทรง มุ่งพั นธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม นายสมทรง มุ่งพั นธ์กลาง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลฯ เขต ๒ เรื องนํ าท่วมขังหมู๑๐
่ ปี นี ชาวบ้ านได้สอบถามว่าท่านนายก ฯ จะ
ดําเนินการหรื อไม่ หรื อว่าจะไปทํ าปี ๕๖ อั นนี ชาวบ้ านเขาฝากมา บง ประมาณ ปี ๕๔
ท่านคณะผู ้ บริหารขอแล้วขออีกแต่งบปี ๕๓ ท่านยั งทํ าไม่หมดเลยครับ เหลือกีโครงการ
ครับ อยากให้ท ้ องถิ นเจริ ญไม่มีข ัดผู ้ บริ หาร งบปี๕๓ หมู่ ๕ ผมเห็นงบมีลูกรังแต่เห็นแต่
ถนนดิน
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสริ มท่าน สมทรง ครับตามทีผมเป็ นคณะกรรมการ
ติดตาม เทศบั ญญัติปี ๕๓ ท่านก็ย ั งไม่ได้ดําเนินการ มี๓ – ๔ โครงการ ทํ าสัญญาไม่เกิน
๓๐ กันยายน ๕๓ ผมไปดูหนังสือสิ นสุดในวันที๓๐ พฤศจิกายน ๕๓ ผมทราบว่าท่าน
ได้มีการปรับหรือไม่ แต่ตอนนี ล่วงเลยมา ๕ เดือน ผมอยากทราบว่าท่านมีวิธีการ
ดําเนินการอย่างไร โครงการปี ๕๓ ท่านก็ดํ าเนินการไปก่อน โครงการ ปี ๕๔ ยั งไม่ได้
ดําเนินการทํ าซักโครงการ หรื อว่าเทศบาลโคกสู งดําเนินการได้แค่๓ บริ ษ ัทนี ใช่หรือไม่
ครับ ทางเข้ าเทศบาลก็ขอใช้เงินสะสม ตอนนี ก็ ๕ เดือนแล้ วก็ย ั งไม่ดํ าเนินการทํ า
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื องถนนดินหมู่ ๘ สายทุ่งนาแดง ปี ทีแล้วท่านนายกฯได้
งบไปขุดลอกเหมืองต่อจากเหมืองเก่า แต่ถนนสายนี ขุดแล้วถนนยั งไม่สามารถใช้ได้คง
จะใช้งบประมาณไม่มากนะครับ

สําเนา
- ๑๒ จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ต้ องขอเสริ มในเรื องงบประมาณปี ๕๔ ผมพอจะทราบว่า
งบประมาณตกมาแล้ วแต่ท่านนายกยั งไม่ได้ดําเนินการอย่างใด ๆ ชาวบ้านก็สอบถามมา
จะเข้ าหน้าฝนเดียวก็ทํ าไม่ได้ บริ ษ ัทไหนทิ งงานท่านก็อย่ามาให้ท ํ างานอีกนะครับเพราะ
มั นก็ผิดอยู่แล้ว ถ้ าต่อไปอนาคตข้ างหน้าค่าวั สดุม ั นเพิ มอาจจะสร้างไม่ได้ ทุกหมู่บ้ านก็
ไม่กีบาท งบประมาณทีเอามาพัฒนา มั นก็ไม่มาก อยากให้ผู้ บริ หารรี บดําเนินการ อัน
ไหนทํ าได้ ใ ห้รีบทํา
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
มีชาวบ้ านได้ ขุดคลองสายโคกประดู่ หมู๙่ และปลูกอ้ อย ร้อยกว่าไร่ ตามทีชาวบ้านหรื อ
ประชาชนได้ดํ าเนินการขุดลอกคลองสะอาดดี แต่การได้รับอนุญาตนั นไม่ทราบว่าได้
ดําเนินการขออนุญาตหรื อไม่ เราอยากจะให้เป็ นไปตามระเบียบ โดยมาขอทีเทศบาล
เสี ยก่อน และการวางท่อข้ ามถนน บางจุดได้ตามมาตรฐาน บางจุดก็วางตามอํ าเภอใจ
อยากให้มีการขออนุญาตเสี ยก่อน ขออนุญาตแจ้งชือ ผู ้ ทีขุดลอกคือคุณสัน
ท่อโรงงานลูกชิ นแยกออกไป แต่ล่วงเลยมาเกือบ ๑ ปี แล้ ว ตอนไหนจะดําเนินการฝังให้
และติดโคมไฟหมู่ ๙ ผมถามท่านรองแล้ วว่าจะให้ช่างไปติดให้ ตรงซอยต้ นมะขาม ต้ น
ที ๒ ผมได้ท ํ าหนังสือแจ้งมาอย่างถูกต้ อง ผมก็ได้คุยกับช่างไฟผมก็ขอบอกช่างปุ ้ ยไว้เลย
ว่าทํ าไมต้ องบอกว่าเดียวรอเทคนิค ก่อน คํ าพูดแบบนี หมายถึงไม่ให้ความเคารพท่าน
สมาชิกสภาฯ ใช่หรื อไม่ ทุกสิ งทุกอย่างเราอาจจะพูดคุยกั นธรรมดา แต่ในหน้าทีแล้ วเรา
ต้ องให้ความเคารพกัน ก็ควรจะบอกว่ายั งไม่มีโคมไฟ ผมถามท่านรองแล้วท่านก็ว่ามี ผม
ขอฝากว่าเวลาถามเป็ นการเป็ นงานก็ให้ตอบแบบเป็ นงานเป็ นการนะครับ ฝาก ผอ.กอง
ช่วยกรุ ณาอบรมลูกน้องอีกนิ ดหนึ งอย่าเห็นสมาชิกไม่สําคั ญ เดียวทีหลังของบอะไรผม
จะไม่ให้นะครับ อย่างเรื องรางระบายนํ า ผมฝากไว้ด้วย
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เรื องศูนย์ วิทยุต ํ าบลเทศบาลเราถ้ าจะแยกมาเราจะไม่มีคนเฝ้ า ถ้ าอยู่ข ้างบนจะมีผู ้ อยู่เวรได้
ตลอด แล้วเราจะประสานในส่ วนของรถ EMS ทีผมได้บริ จาคให้ชมรมผู ้ ใหญ่บ ้ าน
เพือทีจะประสานใช้ได้เลย ส่ วนไฟทางสายโคกสู ง-ขามทะเลสอคงจะประสานต่อไป
ส่ วนนํ าท่วมขังหมู๑๐
่ ทางช่างได้ประมาณการไว้ แล้ว ส่ วนโครงการปี ๕๓ ทียั งไม่ได้
ดําเนินการ ระเบียบก็ก ํ าหนดไว้ อยู่แล้ว เราก็ดําเนินการตามระเบียบ ส่ วนเรื องเงินสะสม
เงินก็เรี ยบร้อยแล้ว คงไม่นานเราคงดําเนินการไปพร้อมกั นหมด ส่ วนเรื องถนนสายทุ่ง

สําเนา
- ๑๓ นาแดง อันนี เป็ นการขุดลอกใหม่จะให้ช่างไปสํารวจดู และโครงการตามเทศบั ญญั ติก็จะ
รี บดํ าเนินการ ส่ วนเรืองทีชาวบ้ านได้มาขุดลอกคลองผมก็ได้ไปดูด้วยตนเองผมก็แจ้ง
กองช่างไปตรวจสอบ ส่ วนท่อทียั งไม่ได้ฝังของ อบจ. ผู ้ รับจ้างก็ไม่มาวางให้สักทีคงต้ อง
วางเองครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เมือสักครู่ ทางผู ้ บริ หารก็ได้ อธิ บายมาแต่ย ั งขาดเรืองไฟทางเข้ าบุญเหลือแลนด์
ครับ เพราะมีอุบ ัติเหตุบ่อยครั ง เราติดสักหลอดใหญ่เรื องศูนย์วิทยุ ห้องเราก็มี เราขอแค่
เสาทีตั ง เจ้ าหน้าทีก็มีทีไปอบรมมา และลูกข่าย อปพร.ก็หลายท่าน ถ้ าไม่มีผมมาช่วยก็
ได้ครับ อาจจะจัดมาวันละ ๒ คนก็ได้นะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสริ มในส่ วนของนํ าท่วมหมู่ ๑๐ ผมว่ามีอยู่ ๒ แห่งนะ
ครับอยากให้ทา่ นผู ้ บริ หารไปดู ท่านจะทํ าวิธีไหน นํ าท่วมขั งมานาน นํ าเขียว คนเดิน
ไม่ได้ มีท ํ าวิธีเดียวคือต้ องเอาหิ นคลุก และตรงบ้ านข้ างตลาด ไม่ทราบว่าท่านจะทํ า
หรื อไม่ครับ ถ้ าไม่ทํ าเจ้ าของเขาจะทํ าเองนะครับ เพราะเขาเดือดร้อนต้ อนนี เขามาติดต่อ
ทางผมว่าเขาจะดํ าเนินการเอง และเรื องนํ ปา ระปาโคกสู ง กลิ นเหม็นมาก ไปแปลงฟันยั ง
ไม่ได้ สกปรก มีแมงร้อยขา เป็ นเฉพาะบ้ า น สท. หรื อเปล่า หมู่ ๘ ไปถ่ายรู ปมาไม่รู้กีครั ง
ท่านจะเอาดินไปถมก็ไม่ได้นะครับเขาเดือดร้อน
นายบุญส่ ง โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผมนายบุญส่ ง โอนสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอทราบเรืองขอทางเดินลํ าคลังไม่ทราบว่าไปถึงไหน
แล้ว และเรื องที ๒ เรื องป้ ายชือทีประชุมสภาฯ นะครับ ไม่มีต ํ าแหน่ง
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เรืองงบประมาณบ้ านเทิดไท้ องค์ราชั นย์ ทีไปสํารวจไม่
ทราบว่าถึงไหน ชาวบ้ านสอบถามมา ส่วนอีกเรื องรางระบายนํ าหมู๖่ หน้าบ้ านผู ้ ใหญ่
พั น มีทรายลงไปอุดเต็มท่อจะสามารถประสานทางเทศบาลดํ าเนินการได้หรือไม่ในการ
ไปลอกท่อครับ
นายเขียว งามโคกสู ง กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ เรืองทางสายหนองออก-หัวสระ รถสิ บล้อวิ งมากเหลือเกิน เรี ยกผู ้ ประกอบการ
มาคุยด้วยนะครับเพือตกลง เพราะถนนเสี ยหายมาก
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมต้ องขอขอบคุณในเรืองของไฟสายทางไปหนองไขนํ า

สําเนา
- ๑๔ และเรื องท่อ ที สท.สมานพูดไว้ ก็เป็ นเรื องจริ งอยากให้ท่านดําเนินการ และทางเชือมต่อ
ทางช้ างด้วยนะครับ และเรืองประปาด้ วยนะครับอยากให้ผู ้ บริ หารไปดูและแก้ไข
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เกียวกับการทํ าถนนไปทางช้างตอนนี เป็ นขุยหมดเลยครับ
ไม่ถึงปี เป็ นขุยและแตก ถ้ าจะทํ าต่อไปต้ องให้มีคุณภาพ ให้ท่านไปดู ถนนแตกหมดแล้ว
มีแต่ทรายหินนะครับ
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ถนนทีขุดไปชนกับถนนเขตโนนไทย ท่านนายกได้ไปคุย
กับเขา เขาแจ้งว่าจะวางท่อแต่ตอนนี ยั งไม่วาง อยากให้ท่านนายกประสานไปด้วยนะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เรื องโคมไฟทีแยกบุญเหลือแลนด์ ผมรับปากนะครับ นํ าท่วมขั งหมู๑๐
่ ก็ให้ช่างไปดูว่า
จะให้ท ํ าระดับดินใหม่หรือว่าจะเทคอนกรีตเสริ ม ส่วนเรื องทีว่าเจ้ าของเขาว่าจะ
ดําเนินการเอง อันนีเขาก็พูดหลายที ส่วนเรืองประปา ตามปรกติจะไม่ค่อยมีปัญหา และ
อาจจะเกิดจากการล้างโรงกรอง ท่อเราเก่าอาจจะมีฝุ ่ นมาก ผมก็ฝาก ผอ.กองช่างตลอด
เรื องนํ าประปานะครับ ถ้ ายั งแก้ไขไม่ได้ก็คงต้ องปรับเปลียนคนดูแล ครับ ขอแจ้งให้
ทราบ ส่ วนทางเรี ยบคลองเรื องนี เราได้ แจ้งขอสอบเขตกั นอยู่เพราะเจ้าของโรงสี คงจะไม่
ยอมนะครับ บ้ านเทิดไท้ทางกองช่างได้ตรวจสอบแล้วว่าเขาต้ องการอะไร จะดํ าเนินการ
ซื อวัสดุให้ตามทีต้ องการ ส่วนรางระบายนํ าทีตั นอั นนี ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามี
งบประมาณอยู่แล้ว ส่วนถนนทุ่งนาแดง ทีจะให้วางท่อผมก็ได้ประสานไปทีนายกอบต.
กํ าปังแล้ ว ส่วนถนนหนองออก หัวสระ ถนนทุกเส้นเราจะดําเนินการทํ าป้ ายกําหนด
นํ าหนัก และได้รับการประสานในส่วนของถนนเส้นนี จาก สจ.นะครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เกี ยวกับหมู่ ๑๐ ทีนํ าท่วม เขาก็อยากทราบจากท่านนายก
ท่านจะทํ าให้หรือไม่ ถ้ าทํ าเองคงเป็ นแบบชั วคราวนะครับ และเรื องนํ าประปาตอนนี เป็ น
หนัก ท่านจะแก้ไขนํ าประปาได้ตอนไหน ท่านต้ องประชาสัมพั นธ์นะครับ

นายต่วน ขอแนบกลาง ผมอยากให้ท่านปลัดชี แจงในส่วนของระเบียบการจ่ายเงินเบี ยยั งชีพผู ้ สูงอายุฯ

สําเนา
- ๑๕ ประธานสภาฯ
ว่าเงินทีนํามาจ่ายเป็ นเงินของเดือนไหนครับ เพือให้เกิดความเข้ าใจในส่ วนของสมาชิก
สภาฯ จะได้ ตอบชาวบ้ านได้ถูกนะครับ
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขออนุ ญาตชี แจงหลั ก เกณฑ์ ทีเทศบาลจ่ายเบี ยยั งชีพฯ เราถือปฎิบ ัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบียยั งชีพผู ้ สูงอายุฯตาม ข้ อ ๑๓ คือจ่ายเงินสด
หรื อโอนเข้ าบั ญชี ภายในวั นที๑๐ เงินทีจ่ายเป็ นของเดือนปัจจุบ ัน ของทุกเดือน
ตั ดเป็ นเดือน ๆ ไป
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื องนํ าผมเคยบอกหลายครั งว่าให้นํามาใช้ทีเทศบาลเรา
จะได้รู้ไม่ต ้ องเสี ยค่านํ าทุกเดือนอย่างนี งบประมาณปี หน้าจะได้ท ํ านํ าจะได้ ใช้เอง
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เรืองเบี ยยั งชีพผู ้ สูงอายุกรณีทีเขาตายแล้วไม่ได้ รับ ตกเป็ นเงินสะสม อยากให้ไว้
เพือพั ฒนา แต่ผมก็ทราบว่าโอนไปเป็ นโบนัส อันนี ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะมั นผ่าน
มาแล้ว
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื องนํ าประปาเราควรไปปรึ กษาหารื อถึงวิธีการแก้ไขไม่ใช่ไปเปลียนคนดูแลนํเลยนะ
า
ครับ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขควรทีจะหาวิธีทีจะดูแลช่วยกั นแก้ไขต้ องโทษทีนํ านะครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ผมว่าไปโทษนํ ามั นไม่ถูกต้ องนะครับเพราะว่าเราควรแก้ทีระบบนะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีสอบถามเรืองหมู่ ๑๐ เห็นท่าน สท.ว่าเจ้ าของท่านจะทํ าเองหรื อท่านจะทํ าเองก็ไม่
ทราบ ผมก็ได้ไปตรวจสอบดู กับทางช่าง ทางเทศบาลก็จะทํ าให้อยู่ ส่ วนเรืองขยายเขต
ประปา เราก็ให้กองช่างสํารวจอยู่ ส่ วนประปาทีไม่สะอาดเป็ นช่วงทีเขาล้างถังกรองนะ
ครับ ขอเรี ยนให้ทราบเพียงแค่นี
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอปิ ดการประชุม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

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

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

