สําเนา
-๑ รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลโคกสู ง
สมัยสามัญ สมัยที ๒ ครั งที ๒/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที ๒๖ 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. นายชัยพร พร้อ มจะบก
๕. นางชนัดดา เพ็ชรการณ์
๖. นางสาวละมุล แก้วประกอบ
๗. นายธนาสิทธิ ดํ านิล
๘. จ่าเอกธรณ์เทพ สอดโคกสู ง

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
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรีต ํ าบลโคกสู ง
รองปลัดเทศบาล
ผู ้ อ ํานวยการกองคลัง
ผู ้ อ ํานวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา

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

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

เริมประชุ มเวลา

๐๙.๐๐ น.
เมือสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตํ าบล
โคกสู ง กล่าวเปิ ดประชุมสภา ฯ
ระเบียบวาระที ๑
เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
นายต่วน ขอแนบกลาง สําหรับวั นนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี
ประธานสภาฯ
๑.เรื องการหลอกขายสิ นค้ าโดยแจ้งว่าถูกรางวั ล ให้ไปรับ เป็ นเรื องทีไม่ถูกต้ อง
๒.สถาบั นการการเรี ยนรู ้เพือปวงชน จะมาเปิ ดศูนย์ การศึกษาทีโรงเรียนบุญเหลือฯ
ท่านผู ้ ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้ าศึกษาได้นะครับ
ระเบียบวาระที ๒

รับรองรายงานการประชุมครั งทีแล้ว

มติทีประชุ ม

รับรองรายงานการประชุม
- สมั ยสามั ญ สมั ยที๒ ครั งที ๑/๒๕๕๔ วั นที ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สําเนา
-๓ -

ระเบียบวาระที ๓

เรืองเสนอเพือพิจารณา
๓.๑ ญัตติเรือง ขออนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่า
ครุ ภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้ าง ทีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน ตาม ข้อ ๒๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิน พ.ศ. ๒๕๔๑
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีเทศบาลตําบลโคกสู ง ได้จัดตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2554 หมวดค่า ตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ หน้า 77 ข. รายจ่ า ยเพือการลงทุ น
หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้าง ข้อ2.11 โครงการปรับปรุ งถนนลงลูกรังภายใน
หมู่บ ้านหนองกระชาย หมู่ที 11 สายบ้ านนายอนุ ศักดิ วาดโคกสู ง ตั งไว้31,700 บาท
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลีย 0.40 เมตร คิดเป็ นงานลูกรัง 153.60
ลูกบาศก์เมตร พร้อ มวางท่อ ระบายนํ าเส้นผ่า นศูนย์ก ลาง0.40 เมตร จํา นวน 6 ท่อน
(ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด) (ตั งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน (0000312)
และแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)หน้า 202 ลําดับที 81)
กองช่าง ได้ดํ าเนินการตรวจสอบโครงการตามเทศบั ญญัติประมาณรายจ่ายทั วไป
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการปรับปรุ งถนนลงลูกรังภายในหมู่บ ้ านหนอง
กระชาย หมู่ที 11 สายบ้ านนายอนุศักดิ วาดโคกสู งตั งไว้31,700 บาท ขนาดกว้ าง
3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลีย 0.40 เมตร คิดเป็ นงานลูกรัง 153.60 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบ
ทต.โคกสู ง กําหนด) เพือทีจะดําเนินการโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าโครงการเกิด
ความคลาดเคลือนในระยะความยาว จากเดิม 180 เมตร เป็ น 128 เมตร ตามรายการ
ประมาณราคาแนบท้ าย
ดังนั น จึงเห็นควรเปลียนแปลงคํ าชี แจงและเสนอต่อสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง
พิจารณาอนุม ัติต่อไป

สําเนา
-๔ ญัตติตามเทศบัญญัติประมาณรายจ่ ายทัวไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อความเดิม โครงการปรับปรุ งถนนลงลูกรังภายในหมู่บ ้ านหนองกระชาย หมู่ที 11 สายบ้ าน
นายอนุศักดิ วาดโคกสู ง ตั งไว้ 31,700 บาท ขนาดกว้ าง3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลีย 0.40 เมตร
คิดเป็ นงานลูกรัง 153.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํ านวน 6 ท่อน
(ตามแบบ ทต.โคกสูง กําหนด)
ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุ งถนนลงลูกรังภายในหมู่บ ้านหนองกระชาย หมู่ที 11
สายบ้ านนายอนุศักดิ วาดโคกสู งตั งไว้ 31,700 บาท ขนาดกว้ าง 3.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนาเฉลีย 0.40
เมตร คิดเป็ นงานลูกรัง 153.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ าเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.40 เมตร จํ านวน 6
ท่อน (ตามแบบ ทต.โคกสู ง กําหนด)
นายสมาน กองโพธิ
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
ในเมือเราแก้ไขในส่วนลด ผมมาเฉลียดูแล้วราคาน่าจะลดลง ประมาณ๙,๑๕๘ บาทจาก
จํานวนเดิม ผมสงสัยว่าเหตุใดจํ า นวนงบประมาณไม่ลดเลยจํานวนก็ควรจะลดลง
ข้ อความไหนผิดพลาด ครับ เพราะจํ านวนเงินเท่าเดิม ระยะทางลดลง
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ วิธีการจัดทํ างบประมาณผมก็ได้ท ้ วงติงไว้ หลายครั ง
ตาม ข้ อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ ผมดูแล้วท่านทํ าไว้เป็ นความผิดพลาดทีใคร ดูตามเอกสาร
นะครับ ช่างทํ ามา วันที๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทํ ามาก่อนวั นประชุม ท่านลงมาในเทศ
บั ญญัติ๑๘๐ เมตร เอกสารทํ าผิดประชาชนเสี ยประโยชน์ ความผิดอยู่ทีใคร เป็ นความ
ผิดพลาดของผู ้ ท ํ าเทศบั ญญัติ เงินผิดท่านต้ องมาขอแก้ทีสภา ทํ าขึ นมาตรวจสอบให้
ละเอียดเสี ยก่อน ล่วงเลยมาตั งแต่ มกราคม กุมภาพั นธ์ แล้ ว แล้วจะเสี ยตามค่าแฟคเตอร์
นํ าชุก ไม่ชุก ทํ างานทํ าหน้าฝนมั นเสี ยงบประมาณมาก หน้าแล้งไม่ท ํ า ท่านไม่ได้เอา
เอกสารมาแนบก็ไม่ได้ ท ้วงติงอะไร
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามข้ อความเดิมกับข้ อความใหม่ งบประมาณเท่าเดิม ผู ้ พิมพ์คงจะพิมพ์ผิดสงสัย
ตาลาย แก้แค่ความยาวนะครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ ตามแบบทีเสนอมารู ปตั ดเป็ นหินคลุก ผมไม่ทราบว่าเป็ นแบบอั นเดียวกันหรือ
ว่าใช้ด้ วยกันได้

สําเนา
-๕ แบบถูกแล้วครับแต่ข ้ อความผิด แก้เป็ นลูกรังนะครับ

นายธนาสิ ทธิ ดํานิล
ผอ.กองช่าง
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ การจั ดทํ าเทศบั ญญั ติและมีการจัดทํ าตามแผน
ดําเนินงานอยากถามว่าตอนนี ท่านได้ตามแผนดําเนินงานทีแจกให้สมาชิกหรื อไม่ครับ
งานนี เขาเริ มตั งแต่ มกราคม ไม่ทราบว่เาอกสารส่ งไปตามขั นหรือไม่ จากกองช่างไปกอง
คลัง ขั นตอนการดํ าเนิ นการมั นใช้ระยะเวลากีวั นกีคืนครับกีเดือนกีปี ทํ าไมมั นช้าขนาดนี
ครับ ถ้ าทํ าพวกนี ทํ าหน้าแล้งมันจะดี เขาทํ าเอกสารมาแต่สิงหาคม ผมดูเอกสารเงินก็โอน
เข้ า ตอนนี ๕ เดือนแล้ว ทํ างานล่าช้ าผมก็ฝากไว้ ด้วย หรื อมั นต้ องช้ าเวลาเป็
ใช้ นเดือน ๒
เดือนเลยหรือไม่ มั นไปติดอยู่ทีขั นตอนไหน มี๑๑ โครงการมั นไปช้ าอยู่ไหน หรือท่าน
ไม่จัดซื อจัดจ้างท่านก็บอกชาวบ้ านไปเลยครับว่าท่านไม่ท ํ า อย่างโครงการฝังท่อท่านก็
ไม่ท ํ า อย่างโครงการถนนเข้ าเทศบาลท่านก็ไม่ทมํ า ั นไปติดอยู่ส่วนไหนครับ ผมฝาก
ผู ้ บริ หารไว้ด้วย เทศบั ญญัติปีต่อไปท่านต้ องแนบเอกสารด้วยในเรืองของงบประมาณปี
๕๕ ครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ตามทีท่านผู ้ บริ หารได้ชี แจงไปแล้ วผมเห็นว่าท่านชี แจงได้ ชัดเจนแล้ ว
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมจะขอมติทีประชุมนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดอนุม ั ติแก้ไขเปลียนแปลงคํ าชี แจง
ประธานสภา
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภัณฑ์ทีดินและสิ งก่อสร้าง ทีทํ าให้ล ักษณะ ปริ มาณ
คุณภาพเปลียน ตาม ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๑ ยกมือขึ นครับ
มติทีประชุ ม
อนุมัติ ๑๑ เสียง (งดออกเสียง ๑ ท่าน ประธานสภาฯ,)
ระเบียบวาระที ๔
อืน ๆ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ มี ๒ โครงการทีอนุม ั ติไปแล้ว คือโครงการถนนทางเข้าเทศบาล และโครงการ
เชือมต่อบุญเหลือโครงการ ๔ ไปโครงการ ๕ ไม่ทราบว่าท่านได้ ดําเนินการไปถึงไหน
เพราะชาวบ้ านเขาฝากมาครับ
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมยั งสงสัยในส่ วนของโครงการสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กบ้ านดาบตํารวจทรงวุฒิ บ้ านมะม่วงพั ฒนา ไม่มีรายละเอียดเรื องงบประมาณครับ

สําเนา
-๖ นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ มีเรื องฝากมา หมู่ ๑ กับหมู่ ๒ ป่ ารําพั น ตอนนี ออก
ดอกมาก อยากให้ผู ้ บริ หารไปตรวจสอบดูให้ท่านช่วยดําเนินการหาวิธีท ํ า วิธีไหนก็ได้๒
โรงงานเย็บผ้ าหมู๑๐
่ ฝังท่อไม่ทราบว่าอยู่ในเขตเขาหรื อเปล่า ทํ าแบบขอไปทีผมไป
ถ่ายรู ปมา อยากให้ท่นเข้ าไปดู สิ งของระเกะระกะ และเรื องไฟฟ้ าเขาขอให้สุดซอยนะ
ครับ เศษวั สดุกอง ถังขยะจะวางไม่สวยงาม และโครงการของหมู่ ๓ ไม่ทราบว่าจะ
ดําเนินการต่อเมือไร วางท่อ และถังกรองระบบประปานะครับและโครงการของหมู่๘
ด้วยนะครับ จะทํ าก็ท ํ านะครับ
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ในเขตเทศบาลเรามีผู ้ เอาขยะมาทิ งนะครับตรงถนนไป
ขามทะเลสอ เขาจะทิ งตอนกลางคืน อยากให้ตรวจสอบและจัดเก็บเกรงว่าจะเป็ นขยะ
มลพิษ ทางไปลํ าโพงครับ
นายสมาน กองโพธิ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเขียว งามโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
หมู่ ๙ บ้ านลํ าเชิงไกร ทางเดินตรงทางแยก ตรงฝั งสระมีถนนทางเดินอยู่ประมาณ๑ เมตร
จะมีหลั กเสาไฟฟ้ า ชาวบ้ านก็ได้ ใช้สัญจรไปมาอยู่เป็ นประจํา แต่ทีดินตรงนั นเป็ นทีดิน
ของเอกชน เราควรจะถมดินเพิ มเป็ น ๓ เมตร เมือเจ้าของทีเขาปิ ดทางเดินเดียวจะเกิด
ปัญหาเหมือนหมู่บ ้ านหนองกระชาย อยากให้ถมสระนํ าแนวตรง จึงขอฝากไปถึงท่าน
ผู ้ บริ หาร ได้โปรดรับทราบไว้ ด ้วยนะครับ

กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ผมอยากเสนอโครงการหนึ งโครงการคือขอขยายเขตโครงการชลประทานเข้ าไป
ในเขตเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เพือเป็ นการสะดวกในส่วนของการเดินนํ าเพือใช้ในระบบ
ประปาหรือเกษตรกรรม ผมขอฝากไว้ ด ้ วย
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เรื องโครงการ ๒ โครงการทีจ่ายจากเงินสะสมทางผู ้ บริ หารก็จะเร่ งดําเนิ นการให้เสร็ จ
ภายใน ๒ เดือนครับน่าจะเรี ยบร้อย ส่วนถนนคอนกรี ตบ้ านดาบทรงวุฒิ จํ านวนเงิน
๒๑๑,๗๐๐ บาท ส่ วนต้ นรําพั นต้ องใช้รถแมคโคร ดําเนินการเพราะคนคงไม่ไหว ผมก็
ได้รับเรื องร้องเรี ยน ส่วนโรงงานเย็บผ้ าทีวางท่อผมจะให้ช่างไปดู ส่วนโครงการหมู๘่
เราจะเร่งผู ้ รับจ้าง ส่ วนเรื องทิ งขยะเราจะออกไปดู ส่ วนทางเดินหมู๙่ จะให้ช่างสํารวจดู

สําเนา
-๗ ในเรื องของความลึกของคลอง ดูว่าลึกหรื อไม่ ส่ วนโครงการขยายเขตชลประทานเป็ น
โครงการทีดี ถ้ าประสานขอเข้ าไปในเขตชลประทานก็น่าจะดี จะประสานดูนะครับว่าจะ
มีผลหรือเปล่าจะประสานดู ขอบคุณครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เรื องไฟทีถนนสุ รนารายณ์ จากปั มนํ ามั นเชือมต่อหน้าโรงเรี ยนบุญเหลือ ฯ อยาก
ให้ผู ้ บริ หารประสานกับกรมทางหลวงเพือติดตั งครับ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ เกียวกับเอกสารหนังสื อทีผมทํ าหนังสื อถึงนายกฯ ผม
ทํ าเดือนกุมภาพั นธ์ ยั งไม่ได้รับการตอบ ตามหลักนะครับ เอกสารเขาทํ าถึงท่านท่านต้ อง
ตอบภายใน ๑๕ วั น ถ้าท่านไม่ตอบถือว่าท่านบกพร่องนะครับทีผมให้ตรวจสอบทีดิน
โรงสีเจริ ญผลนะครับ ท่านก็ไม่ตอบ เรืองไปถึงไหนแล้ว ประชาชนเสี ยประโยชน์นะ
ครับ ท่านต้ องตอบหนังสือผมนะครับเพราะผมเป็ นสมาชิก
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอฝากเรื องทางแยกเข้ าอนามั ยไปเทศบาลโคกสู ง ดินที
ท่านนายกฯ ไปดํ าเนินการไหลตามนํ าไปหมดแล้ว อยากให้ลงหินคลุกสัก๑ คิว ครับ
และท่อโรงงานลูกชิ น อยากให้ท่านนายกฯ ประสานงานกับผู ้ รับเหมา และเรื องประปา
ครับ ปัญหาอันเกิดจากท่อคงไม่ใช่ อยู่ทีการบํ าบั ดนํ าของเราไม่ถูกต้ องถ้ าเป็ นไปได้ ผม
อยากให้ผู ้ ทีรับผิดชอบไปฝึ กอบรมในส่ วนของการบํ าบั ดครับ ขอฝากถึงการทํ างานของ
แต่ละกอง ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้ อง บางสิ งบางอย่างน่าจะช่วยกันดูแล ช่วยกลัน
กรองให้ท่านนายกฯสักหน่อย เพราะแต่ละกองมีแต่ระดับ ผอ. ทั งนั น ส่ วนเรื องการวาง
ท่อถนนสุ รนารายณ์ เรืองเป็ นอย่างไรฝากท่านนายกช่วยชี แจงประชาสัมพั นธ์ครับ
นายนายสมทรง มุ่งพั นธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม นายสมทรง มุ่งพั นธ์กลาง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลฯ เขต ๒ เรื องประปาของหมู่ ๕ เป็ นอย่างไรบ้ างครับ ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
ครับ ผมอยากให้ประปานั นดืมได้ ตามนโยบายผู้ บริ หาร
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผมบุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ตามทีกรมทางหลวงได้ ดํ าเนินการก่อสร้างถนนสาย
สุ รนารายณ์ โดยทํ าสะพานในจุดทีไม่เหมาะสม ผมจึงไปฟ้ องต่อศาลปกครอง โดย
ทางกรมทางหลวงตกลงวางท่อลอดให้ ๓ ท่อน และดาดคอนกรี ตให้ จึงตกลงถอนฟ้ อง
ตามทีกรมทางหลวงเสนอ

สําเนา
-๘ นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ถนนหมู๘
่ สายเลียบทุ่ง ผมพูดเป็ นครั งที๓ บ้ านนาย
ประสิ ทธิ นํ าไหลเซาะถนน ถนนแตกไปจะหมดแล้ว อยากให้เอาดินไปเสริ ม แจ้งมาช่างก็
ไปถ่ายรู ปไว้ แล้ว แต่ก็ไม่ดํ าเนินการนะครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขอฝากในเรื องของขุดลอกเหมืองจากโรงสีอึ งจินฮวด และจากสะพานที๒ถึงเหมือง
กลาง ให้นํ าไหลสะดวก และขณะนี ทางช้ างกําลังปรับปรุทางโค้
ง งมีมากอยากขอความ
อนุเคราะห์ให้ทํ าป้ ายสัญญาณเตือน ในการใช้เส้นทางจราจร
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เรื องถังขยะเทศบาลทีมีตราสัญญลักษณ์แม่บุญเหลือติดไปด้วย ไม่ทราบว่ามั น
น่าจะเหมาะสมหรือไม่ อยากให้พิจารณาว่าควรจะแก้ไขให้เหลือเพียงชือเทศบาลเท่านั น
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผมบุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ถนนเลียบคลองท่าเจ็กหมีถึงสะพานที ๑ มีป่ารกทึบอยาก
ให้มีงบประมาณไปไถดันออกครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
เรืองไฟฟ้ าจากถนนสุ รนารายณ์ ตามปกติในแบบถึงบายพาสเลย แต่ถูกตั ดงบประมาณไป
เราจะทํ าหนังสือเพือไปขอกรมทางหลวงอีกครั งหนึ งส่วนเรื องหนังสื อตอบท่าน สท
ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู งได้ สอบถาม ผอ.กองช่างแล้ว ได้ส่งไปให้ท่านแล้วนะครับ ส่ วน
ขั นตอนไปตกหล่นทีไหนคงไม่ทราบ ส่ วนเราจะสอบเขตโรงสี ทีติดกับคลองทั งหมด ว่า
ทีดินของโรงสี ไปถึงตรงไหน ส่วนท่อโรงงานลูกชิ นเราจะดําเนินการส่วนเรืองประปา
ผมได้ไปดูเอง ๒ – ๓ วั น ซ้อน เวลาผลิตสะอาด พอถึงชาวบ้ านทํ าไมมีกลิ นและไม่
สะอาด ผมก็จะดํ าเนินการให้ล้างท่อ อาทิตย์ หน้า แต่ตอนนี ผมไปดูก็สะอาด ตามทีได้
สอบถามชาวบ้ าน ส่ วนเรืองเอกสารผิดเราก็จะเน้นยํ ากับเจ้าหน้าทีส่ วนประปาหมู๕่
ตอนนี เราประมาณการเรี ยบร้อย รอผู ้ รับจ้างมาทํ า ส่ วนเรืองทางโค้ งรถตกบ่
ที อย ๆ เราจะ
ให้ช่างสํารวจ และขอชืนชมในเรืองทีดําเนินการแก้ไขในเรืองวางท่อ ถือว่าเป็ นคนทีทํ า
ความดีให้ก ับตํ าบล ส่ วนการขุดลอกคลองต่าง ๆ ผู ้ บริ หารจะให้ช่างสํารวจ และในเรื อง
ป้ ายจราจรด้วย

สําเนา
-๙ จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ตอนนี ก็ล่วงเลยมา ๘ เดือน แล้ว อยากให้ท่านผู ้ บริ หารรี บ
ดําเนินการในโครงการทีเป็ นโครงสร้างพื นฐานทั งหมด เพือทีจะได้ไม่ตกในช่วงของ
ปี งบประมาณเพือให้ชาวบ้ านได้รับประโยชน์อย่างสู งสุ ด

นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอปิ ดการประชุม ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
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

