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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๒  ครั งที  ๒/๒๕๕๔ 

วันพฤหัสบดทีี  ๒๖  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.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นางชนัดดา เพ็ชรการณ ์  รองปลัดเทศบาล 

 ๖.  นางสาวละมุล  แก้วประกอบ  ผู ้อํานวยการกองคลัง 

 ๗.  นายธนาสิทธิ   ดํานิล   ผู ้อ ํานวยการกองช่าง 

 ๘.  จ่าเอกธรณ์เทพ  สอดโคกสูง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา   
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   ๙.  นางสาวกาญจนา  น้อยเภา  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๐.  นายอรงกฏ  อุระเพ็ญ  นายช่างโยธา ๖ว 

๑๑.  นายโกมินทร์  มะเดือ  นิติกร  ๕ 

 ๑๒.  นางนัฐกานต์  รักษาเขตต ์  บุคลากร ๕ 

              ๑๓.  นางสาวศศิณัฎฐ ์ ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๕ 

            ๑๔.  นางสาวละออง  เลี ยงจอหอ  นักวิชาการศึกษา ๕ 

 ๑๕.   นายภาณุพันธ์  ระวิวรรณ  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

 ๑๖.  นางสาวรุ่งลาว ัลย์  มียอด  เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์  ๓   

 ๑๗.  นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๓ 

             ๑๘.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

              ๑๙.  นายเมธี  กลินเกษร   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ๓ 

              ๒๐.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๑ 

             ๒๑.  นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

              ๒๒   นางสาวสุกัญญา  ฐาตุจิรางค์กุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๐๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง สําหรับวันนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี   

ประธานสภาฯ   ๑.เรืองการหลอกขายสินค้าโดยแจ้งว่าถูกรางวัล ให้ไปรับ เป็นเรืองทีไม่ถูกต ้อง  

   ๒.สถาบันการการเรียนรู้เพือปวงชน จะมาเปิดศูนย์การศึกษาทีโรงเรียนบุญเหลือฯ 

   ท่านผู ้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาได้นะครับ  

 

ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

 

มตทีิประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๒  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ วันที ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
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ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑  ญัตติเรือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ททีําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน ตาม ข้อ ๒๙  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ           ตามทีเทศบาลตําบลโคกสูง   ได้จัดตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2554 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      หน้า  77    ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข ้อ 2.11  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายใน

หมู่บ้านหนองกระชาย  หมู่ที 11  สายบ้านนายอนุศักดิ  วาดโคกสูง  ตั งไว้ 31,700 บาท  

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลีย  0.40 เมตร  คิดเป็นงานลูกรัง  153.60  

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน  6  ท่อน   

(ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)  (ตั งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (0000312)  

และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)หน้า 202 ลําดับที 81) 

   กองช่าง   ได้ดําเนินการตรวจสอบโครงการตามเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายทั วไป 

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554      โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านหนอง 

กระชาย  หมู่ที 11  สายบ้านนายอนุศักดิ   วาดโคกสูง  ตั งไว ้  31,700 บาท  ขนาดกว้าง 

3.00 เมตร   ยาว 180 เมตร   หนาเฉลีย  0.40 เมตร  คิดเป็นงานลูกรัง  153.60  ลูกบาศก์

เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ ํานวน  6  ท่อน   (ตามแบบ 

ทต.โคกสูง กําหนด)     เพือทีจะดําเนินการโครงการดังกล่าว   ปรากฏว่าโครงการเกิด

ความคลาดเคลือนในระยะความยาว จากเดิม   180  เมตร   เป็น  128  เมตร   ตามรายการ

ประมาณราคาแนบท้าย   

   ดังนั น   จึงเห็นควรเปลียนแปลงคําชีแจงและเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลโคกสูง   

พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ญัตตติามเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ข้อความเดิม   โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านหนองกระชาย  หมู่ที 11    สายบ้าน 

นายอนุศักดิ   วาดโคกสูง  ตั งไว้   31,700 บาท  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร  หนาเฉลีย  0.40 เมตร   

คิดเป็นงานลูกรัง  153.60  ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ ํานวน  6  ท่อน    

(ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)   

 ข้อความใหม่    โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านหนองกระชาย  หมู่ที 11   

สายบ้านนายอนุศักดิ   วาดโคกสูง  ตั งไว้   31,700 บาท  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   ยาว   128   เมตร   หนาเฉลีย  0.40 

เมตร    คิดเป็นงานลูกรัง  153.60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย ์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน  6  

ท่อน   (ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด) 

 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ในเมือเราแก้ไขในส่วนลด ผมมาเฉลียดูแล้วราคาน่าจะลดลง ประมาณ ๙,๑๕๘  บาทจาก 

จํานวนเดิม  ผมสงสัยว่าเหตุใดจํานวนงบประมาณไม่ลดเลย จํานวนก็ควรจะลดลง  

ข ้อความไหนผิดพลาด ครับ เพราะจํานวนเงินเท่าเดิม ระยะทางลดลง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   วิธีการจัดทํางบประมาณผมก็ได้ท้วงติงไว้หลายครั ง  

ตาม ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ผมดูแล้วท่านทําไว้เป็นความผิดพลาดทีใคร  ดูตามเอกสาร 

นะครับ ช่างทํามา วันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  ท ํามาก่อนวันประชุม ท่านลงมาในเทศ 

บัญญัติ ๑๘๐ เมตร  เอกสารทําผิดประชาชนเสียประโยชน์ ความผิดอยู่ทีใคร เป็นความ 

ผดิพลาดของผู ้ทําเทศบัญญัติ เงินผิดท่านต้องมาขอแก้ทีสภา ทําขึ นมาตรวจสอบให้ 

ละเอียดเสียก่อน ล่วงเลยมาต ั งแต่ มกราคม กุมภาพันธ์ แล้ว แล้วจะเสียตามค่าแฟคเตอร์  

นํ าชุก ไม่ชุก ทํางานทําหน้าฝนมันเสียงบประมาณมาก หน้าแล้งไม่ทํา ท่านไม่ได้เอา 

เอกสารมาแนบก็ไม่ได้ท ้วงติงอะไร 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ   ตามข้อความเดิมกับข้อความใหม่    งบประมาณเท่าเดิม ผู ้พิมพ์คงจะพิมพ์ผิด สงสัย 

ตาลาย  แก้แค่ความยาวนะครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  ตามแบบทีเสนอมารูปตัดเป็นหินคลุก ผมไม่ทราบว่าเป็นแบบอันเดียวกันหรือ 

ว่าใช้ด้วยกันได้ 
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นายธนาสิทธิ  ดํานิล แบบถูกแล้วครับแต่ข้อความผิด แก้เป็นลูกรังนะครับ 

ผอ.กองช่าง 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   การจัดทําเทศบัญญัติและมีการจัดทําตามแผน 

ดําเนินงานอยากถามว่าตอนนี ท่านได้ตามแผนดําเนินงานทีแจกให้สมาชิกหรือไมค่รับ   

งานนี เขาเริมตั งแต่ มกราคม ไม่ทราบว่าเอกสารส่งไปตามข ั นหรือไม่ จากกองช่างไปกอง

คลัง ข ั นตอนการดําเนินการมันใช้ระยะเวลากีวันกีคืนครับกีเดือนกีปี ทําไมมันช้าขนาดนี

ครับ ถ้าทําพวกนี ทําหน้าแล้งมันจะดี เขาทําเอกสารมาแต่สิงหาคม ผมดูเอกสารเงินก็โอน

เข้า ตอนนี  ๕ เดือนแล้ว ทํางานล่าช้าผมก็ฝากไว้ด้วย หรือมันต้องช้าใช้เวลาเป็นเดือน ๒ 

เดือนเลยหรือไม่ มันไปติดอยู่ทีขั นตอนไหน มี  ๑๑ โครงการมันไปช้าอยู่ไหน หรือท่าน

ไม่จัดซือจัดจ้างท่านก็บอกชาวบ้านไปเลยครับว่าท่านไม่ทํา อย่างโครงการฝังท่อท่านก็

ไม่ทํา อย่างโครงการถนนเข้าเทศบาลท่านก็ไม่ทํามันไปติดอยู่ส่วนไหนครับ ผมฝาก

ผู ้บริหารไว้ด้วย เทศบัญญัติปีต่อไปท่านต้องแนบเอกสารด้วยในเรืองของงบประมาณปี 

๕๕ ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ตามทีท่านผู ้บริหารได้ชีแจงไปแล้วผมเห็นว่าท่านชีแจงได้ชัดเจนแล้ว  

นายต่วน  ขอแนบกลาง  ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงค ําชีแจง 

ประธานสภา  งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีทําให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลียน ตาม ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ยกมือขึ นครับ 

มติทีประชุม  อนุมัต ิ ๑๑  เสียง (งดออกเสียง  ๑ ท่าน  ประธานสภาฯ,) 

 

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒  มี ๒ โครงการทีอนุม ัติไปแล้ว คือโครงการถนนทางเข้าเทศบาล และโครงการ 

เชือมต่อบุญเหลือโครงการ ๔ ไปโครงการ ๕ ไม่ทราบว่าท่านได้ดําเนินการไปถึงไหน  

เพราะชาวบ้านเขาฝากมาครับ 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ผมย ังสงสัยในส่วนของโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กบ้านดาบตํารวจทรงวุฒิ บ ้านมะม่วงพัฒนา ไม่มีรายละเอียดเรืองงบประมาณครับ 
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นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   มีเรืองฝากมา หมู่ ๑ กับหมู่ ๒ ป่ารําพัน ตอนนีออก

ดอกมาก อยากให้ผู ้บริหารไปตรวจสอบดูให้ท่านช่วยดําเนินการหาวิธีทํา วิธีไหนก็ได้ ๒ 

โรงงานเย็บผ ้ าหมู่ ๑๐ ฝังท่อไม่ทราบว่าอยู่ในเขตเขาหรือเปล่า ทําแบบขอไปทีผมไป

ถ่ายรูปมา อยากให้ท่นเข้าไปดู สิงของระเกะระกะ และเรืองไฟฟ้าเขาขอให้สุดซอยนะ

ครับ เศษวัสดุกอง ถังขยะจะวางไม่สวยงาม และโครงการของหมู่ ๓ ไม่ทราบว่าจะ

ดําเนินการต่อเมือไร วางท่อ และถังกรองระบบประปานะครับและโครงการของหมู่ ๘ 

ด้วยนะครับ จะทําก็ทํานะครับ 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ในเขตเทศบาลเรามีผู ้ เอาขยะมาทิ งนะครับตรงถนนไป 

ขามทะเลสอ เขาจะทิ งตอนกลางคืน อยากให้ตรวจสอบและจัดเก็บเกรงว่าจะเป็นขยะ

มลพิษ  ทางไปลําโพงครับ 

 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ ๙ บ้านลําเชิงไกร ทางเดินตรงทางแยก ตรงฝั งสระมีถนนทางเดินอยู่ประมาณ ๑ เมตร  

จะมีหลักเสาไฟฟ้า ชาวบ้านก็ได้ใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจํา แต่ทีดินตรงนั นเป็นทีดิน 

ของเอกชน  เราควรจะถมดินเพิมเป็น ๓ เมตร เมือเจ้าของทีเขาปิดทางเดินเดียวจะเกิด 

ปัญหาเหมือนหมู่บ้านหนองกระชาย อยากให้ถมสระนํ าแนวตรง  จึงขอฝากไปถึงท่าน 

ผู ้บริหาร ได้โปรดรับทราบไว้ด ้วยนะครับ 

 

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมอยากเสนอโครงการหนึงโครงการคือขอขยายเขตโครงการชลประทานเข้าไป 

ในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง เพือเป็นการสะดวกในส่วนของการเดินนํ าเพือใช้ในระบบ 

ประปาหรือเกษตรกรรม ผมขอฝากไว้ด ้วย 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ           เรืองโครงการ ๒ โครงการทีจ่ายจากเงินสะสมทางผู ้บริหารก็จะเร่งดําเนินการให้เสร็จ 

ภายใน ๒ เดือนครับน่าจะเรียบร้อย ส่วนถนนคอนกรีตบ้านดาบทรงวุฒิ จํานวนเงิน 

๒๑๑,๗๐๐  บาท  ส่วนต ้นรําพันต้องใช้รถแมคโคร ดําเนินการเพราะคนคงไม่ไหว ผมก็

ได้รับเรืองร้องเรียน ส่วนโรงงานเย็บผ ้ าทีวางท่อผมจะให้ช่างไปดู ส่วนโครงการหมู่ ๘ 

เราจะเร่งผู ้ รับจ้าง ส่วนเรืองทิ งขยะเราจะออกไปดู ส่วนทางเดินหมู่ ๙ จะให้ช่างสํารวจดู
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ในเรืองของความลึกของคลอง ดูว่าลึกหรือไม่ ส่วนโครงการขยายเขตชลประทานเป็น

โครงการทีดี ถ้าประสานขอเข้าไปในเขตชลประทานก็น่าจะดี จะประสานดูนะครับว่าจะ

มีผลหรือเปล่าจะประสานดู ขอบคุณครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ เรืองไฟทีถนนสุรนารายณ์ จากปั มนํ ามันเชือมต่อหน้าโรงเรียนบุญเหลือ ฯ อยาก 

ให้ผู ้บริหารประสานกับกรมทางหลวงเพือติดตั งครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   เกียวกับเอกสารหนังสือทีผมทําหนังสือถึงนายกฯ ผม 

ทําเดือนกุมภาพันธ์  ย ังไม่ไดรั้บการตอบ ตามหลักนะครับ เอกสารเขาทําถึงท่านท่านต้อง 

ตอบภายใน ๑๕  ว ัน ถ้าท่านไม่ตอบถือว่าท่านบกพร่องนะครับ ทีผมให้ตรวจสอบทีดิน 

โรงสีเจริญผลนะครับ ท่านก็ไม่ตอบ เรืองไปถึงไหนแล้ว ประชาชนเสียประโยชน์นะ 

ครับ ท่านต้องตอบหนังสือผมนะครับเพราะผมเป็นสมาชิก 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอฝากเรืองทางแยกเข้าอนามัยไปเทศบาลโคกสูง ดินที 

ท่านนายกฯ ไปดําเนินการไหลตามนํ าไปหมดแล้ว อยากให้ลงหินคลุกสัก ๑ คิว ครับ 

และท่อโรงงานลูกชิน อยากให้ท่านนายกฯ ประสานงานกับผู ้ รับเหมา และเรืองประปา  

ครับ ปัญหาอันเกิดจากท่อคงไม่ใช่ อยู่ทีการบําบัดนํ าของเราไม่ถูกต้องถ้าเป็นไปได้ผม 

อยากให้ผู ้ ทีรับผิดชอบไปฝึกอบรมในส่วนของการบําบัดครับ ขอฝากถึงการทํางานของ 

 

แต่ละกอง ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง บางสิงบางอย่างน่าจะช่วยกันดูแล ช่วยกลนั 

กรองให้ท่านนายกฯสักหน่อย เพราะแต่ละกองมีแต่ระดับ ผอ. ทั งนั น ส่วนเรืองการวาง 

ท่อถนนสุรนารายณ์ เรืองเป็นอย่างไรฝากท่านนายกช่วยชีแจงประชาสัมพันธ์ครับ 

นายนายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธก์ลาง สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลฯ เขต ๒  เรืองประปาของหมู่ ๕ เป็นอย่างไรบ้างครับ ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว 

ครับ  ผมอยากให้ประปานั นดืมได้ตามนโยบายผู ้บริหาร 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมบุญช่วย แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ตามทีกรมทางหลวงได้ดําเนินการก่อสร้างถนนสาย 

สุรนารายณ์  โดยทําสะพานในจุดทีไม่เหมาะสม ผมจึงไปฟ้องต่อศาลปกครอง โดย 

ทางกรมทางหลวงตกลงวางท่อลอดให้ ๓ ท่อน และดาดคอนกรีตให้ จึงตกลงถอนฟ้อง 

ตามทีกรมทางหลวงเสนอ  
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นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ถนนหมู่๘ สายเลียบทุ่ง ผมพูดเป็นครั งที ๓ บ้านนาย 

ประสิทธิ นํ าไหลเซาะถนน ถนนแตกไปจะหมดแล้ว อยากให้เอาดินไปเสริม แจ้งมาช่างก็

ไปถ่ายรูปไว้แล้ว แต่ก็ไม่ดําเนินการนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอฝากในเรืองของขุดลอกเหมืองจากโรงสีอึ งจินฮวด และจากสะพานที๒ถึงเหมือง 

กลาง ให้นํ าไหลสะดวก และขณะนี  ทางช้างกําล ังปรับปรุง ทางโค้งมีมากอยากขอความ 

อนุเคราะห์ให้ทําป้ายสัญญาณเตือน ในการใช้เส้นทางจราจร  

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ เรืองถังขยะเทศบาลทีมีตราสัญญลักษณ์แม่บุญเหลือติดไปด้วย ไม่ทราบว่าม ัน 

น่าจะเหมาะสมหรือไม่ อยากให้พิจารณาว่าควรจะแก้ไขให้เหลือเพียงชือเทศบาลเท่านั น 

 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผมบุญช่วย แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ถนนเลียบคลองท่าเจ็กหมีถึงสะพานที ๑ มีป่ารกทึบอยาก 

ให้มีงบประมาณไปไถดันออกครบั 

 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ          เรืองไฟฟ้าจากถนนสุรนารายณ์ ตามปกติในแบบถึงบายพาสเลย แต่ถูกต ัดงบประมาณไป 

เราจะทําหนังสือเพือไปขอกรมทางหลวงอีกครั งหนึง ส่วนเรืองหนังสือตอบท่าน สท 

ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง ได้สอบถาม ผอ.กองช่างแล้ว ได้ส่งไปให้ท่านแล้วนะครับ ส่วน

ขั นตอนไปตกหล่นทีไหนคงไม่ทราบ ส่วนเราจะสอบเขตโรงสีทีติดกับคลองทั งหมด ว่า

ทีดินของโรงสีไปถึงตรงไหน ส่วนท่อโรงงานลูกชิ นเราจะดําเนินการส่วนเรืองประปา 

ผมได้ไปดูเอง ๒ – ๓ วัน ซ้อน เวลาผลิตสะอาด พอถึงชาวบ้านทําไมมีกลินและไม่

สะอาด ผมก็จะดําเนินการให้ล้างท่อ อาทิตย ์หน้า แต่ตอนนีผมไปดูก็สะอาด ตามทีได้

สอบถามชาวบ้าน ส่วนเรืองเอกสารผิดเราก็จะเน้นยํ ากับเจ้าหน้าทีส่วนประปาหมู่ ๕ 

ตอนนี เราประมาณการเรียบร้อย รอผู้ รับจ้างมาทํา ส่วนเรืองทางโค้งทีรถตกบ่อย ๆ เราจะ

ให้ช่างสํารวจ และขอชืนชมในเรืองทีดําเนินการแก้ไขในเรืองวางท่อ ถือว่าเป็นคนทีทํา

ความดีให้กับตําบล ส่วนการขุดลอกคลองต่าง ๆ ผู ้บริหารจะให้ช่างสํารวจ และในเรือง

ป้ายจราจรด้วย 



สําเนา 

 - ๙ -  

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตอนนี ก็ล่วงเลยมา ๘ เดือน แล้ว อยากให้ท่านผู ้บริหารรีบ 

ดําเนินการในโครงการทีเป็นโครงสร้างพืนฐานทั งหมด เพือทีจะได้ไม่ตกในช่วงของ

ปีงบประมาณเพือให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 

 

สิบเอก  พิทักษ์  เมธานุวงศ์  ผู ้จดบันทึกการประชุม 

        (พิท ักษ์  เมธานุวงศ)์  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

 

 (ลงชือ)   ต่วน  ขอแนบกลาง  ผู ้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายต่วน  ขอแนบกลาง)    

   ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 


