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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๓  ครั งที  ๑/๒๕๕๔ 

วันจันทร์ที ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. 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.  นางพิมพ์พิศา  ข่อยจัตุรัส  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว 

 ๑๗.  นายชัยณรงค์  ศิริไพบูลย์  นายช่างโยธา ๕ 

             ๑๘.  พ.จ.อ.ศุภชัย  เขียมสันเทียะ    นายช่างไฟฟ้า ๔ 

              ๑๙.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

              ๒๐.  นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

             ๒๑.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๒ 

              ๒๒   นางสาวรชยา  สิรฐานิช  เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ 

 ๒๓  นางสาวสุประวีณ์  ภาระเวช  เจา้พนักงานพัสดุ ๔ 

              ๒๔  นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ๒๕  นางสาวสุกัญญา  ฐาตุจิรางค์กุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ๒๖  นายอภิรัฐ  โภชน์เกาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ๒๗  นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง  พนักงานจ้างทั วไป 

 

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๓๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง สําหรับวันนี เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทราบมีดังนี   

ประธานสภาฯ  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที  ๓ 

ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

เรือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที  ๓ 

ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
-------------------------------------------------------- 

  ตามทีสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั งที  ๑/๒๕๕๔  เมือวันที ๒๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔  กําหนดว ันเริม  สมัย

ประชุมสามัญสมัยที  ๓  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตั งแต่ว ันที  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที  ๓๐  สิงหาคม  

๒๕๕๔  โดยมีกําหนดะยะเวลา  ๓๐  ว ัน  นั น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิมเติม

ถึง  (ฉบับที  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต ําบลโคกสูง  สมัยสามัญ  สมัยที ๓  

ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔    ตั งแต่วันที  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ถึงวันที  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยมีกําหนด

ระยะเวลา  ๓๐  ว ัน   

  จึงประกาศมาเพือทราบโดยทั วกัน 

  

ประกาศ ณ วันที    ๒๐   เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

    (ลงชือ) 

 

(นายต่วน ขอแนบกลาง)  

ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 
ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๒  ครั งที  ๒/๒๕๕๔ ว ันที ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   
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ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑   ญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ  ตามญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕  ผมเห็นว่าร่าง 

เทศบัญญติัทีเสนอมาพร้อมนี เห็นว่าย ังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรขอขยายเวลาเสนอร่างเทศ 

บัญญัติดังกล่าว  ออกไปก่อนเพือทีจะได้มีเวลาพิจารณาในส่วนของรายละเอียดอีกครั ง 

หนึง 

นายต่วน  ขอแนบกลาง คือท่านนายกฯ ท่านก็ได้เรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ในส่วนของภารกิจในช่วงนีมาก 

ประธานสภาฯ   ตั งแต่วันที ๑ ถึงวันที  ๑๑  สิงหาคม  ผมขออนุญาตเรียนถามท่านสมาชิกอีกครั งหนึงว่า 

เห็นสมควรอย่างไรก็ให้เสนอได ้

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  ผมบริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติ 

รองประธานสภา  ทุกท่าน  ผมเห็นว่าร่างเทศบัญญัติฯทีเสนอมาพร้อมนีย ังไม่สมบูรณ์  ก็สมควรจะเลือน 

ก่อนนะครับ  

นายญาณสิทธิ  ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๑  การเลือนประชุมร่างเทศบัญญติัผมเห็นว่าเป็นสิงทีไม่ดีนะ

ครับ เพราะปีทีแล้วก็เลือน ปีนีก็เลือน สมาชิกฯ เตรียมตัวมาเสียเวลาเปล่า  ไม่ถูกต้องนะ

ครับ เลือนเป็นกิจวัตรหรือเปล่า การจัดทํางบประมาณผมตําหนิในส่วนของแผนงานไป

แล้ว ว่าทีไหนเค้าทําเค ้าก็เอาแผนแนบมาด้วย แต่ท่านก็ไม่แนบ  คิดใหม่ทําใหม่ให้มัน

ถูกต้อง แผนต้องมาก่อน แนบกับร่างเทศบัญญัติ ส่วนเรืองประชุมกําหนด ๐๙.๐๐  น.ก็

ควรจะมาตรงเวลานะครับ 
นายต่วน  ขอแนบกลาง คือท่านนายกฯ เสนออยากให้มีการปรึกษาหารือกันก่อน ท่านสมาชิกท่านใด 

ประธานสภาฯ   มีความเห็นอย่างไรเชิญเสนอเลยครับ 

 

 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมเห็นด้วยกับท่านนายกครับทีจะให้เลือนออกไปก่อน 

   เพราะคณะผู ้บริหารฯย ังไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดมีทีผิดหลายทีเช่น ในส่วนของ 

งบประมาณ สํานักปลัดตัวเลขไม่ตรงกันผิดกันประมาณหกแสนกว่าบาท ครับ ผมก็

อยากให้เปลียนแปลงใหม่ให้ถูกต้องครับ 
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นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ตามทีท่านนายกฯได้เสนอมาแล้วและได้เสนอให้มีการเลือนออกไปก่อนผมเห็น 

ว่าควรให้พิจารณาดูในรายละเอียดก่อน  

นายต่วน  ขอแนบกลาง ตอนนี ผมเสนอให้พิจารณาในส่วนของการขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 

ประธานสภาฯ   ก่อนครับผมขอมติทีประชุมครับ 

 

มติทีประชุม  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง (งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ประธานสภาฯ,) 

    

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

 -ไม่ม-ี 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

 

 

สิบเอก  พิทักษ์  เมธานุวงศ์  ผู ้จดบันทึกการประชุม 

        (พิท ักษ์  เมธานุวงศ)์  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

 

 (ลงชือ)   ต่วน  ขอแนบกลาง  ผู ้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายต่วน  ขอแนบกลาง)    

   ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 


