สําเนา
-๑ รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลโคกสู ง
สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั งที ๓/๒๕๕๔
วันอังคารที ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 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. นายสมาน กองโพธิ
๘. นายมา ดอกหอมกลาง
๙. นายบริ รักษ์ แววโคกสูง
๑๐. นายเขียว งามโคกสู ง
๑๑. นายบุญส่ง โอนสันเทียะ
๑๒. นายดํา จอมเกาะ
๑๓. ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์

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 ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
รองประธานสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง เขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง

ผู ้ไม่มาประชุ ม(ถ้ ามี)
ไม่มี
ผู ้เข้าร่วมประชุ ม (ถ้ ามี)
๑. นายแหลมทอง วัฒนา
๒. นางน้อม วงษ์สถิตย์
๓. นายทศพร ลังโคกสู ง
๔. นางพรทิพย์ ทองป้ อง
๕. นายชัยพร พร้อมจะบก
๖. นางสาวละมุล แก้วประกอบ
๗. นายธนาสิทธิ ดํ านิล

นายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
รองนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
รองนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
เลขานุการนายกเทศมนตรี ต ํ าบลโคกสู ง
ทีปรึ กษานายกเทศมนตรีต ํ าบลโคกสู ง
ผู ้ อ ํานวยการกองคลัง
ผู ้ อ ํานวยการกองช่าง

๘. จ่าเอกธรณ์เทพ สอดโคกสู ง
๙. นางสาวกาญจนา น้อยเภา
๑๐. นายโกมินทร์ มะเดือ
๑๑. นางสาวศศิณัฎฐ์ ศรีสุทธิ
๑๒. นางสาวละออง เลี ยงจอหอ
๑๓. นางพิมพ์พิศา ข่อยจั ตุรัส
๑๔. นายมนูญ พินิจจอหอ
๑๕. นางอภิญญา สมหมาย
๑๖. นางสาวนิสา ศรี โพธิ
๑๗. นางสาวจุฑารัตน์ ห้องนาค
๑๘. นางสาวสุ กัญญา ฐาตุจิรางค์กุล
๑๙. นางสาวธิราภรณ์ ศรีอภัย
๒๐. นางอภิชญา ปลอดโคกสู ง
๒๑. นายภานุพ ั นธ์ ระวิวรรณ
๒๒ นางอภิชญา ปลอดโคกสู ง
๒๓ นางเฉลียว สันทั ด
๒๔ นางสาวรชยา สิรฐานิ ช
๒๕ นายอรรณนพ อ่อนโคกสู ง
๒๖ นางประภาศรี ศิริสุข
๒๗ นางสาวอรุ ณ พิมพ์ กระโทก
เริมประชุ มเวลา

สําเนา
-๒ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา
นักวิชาการส่ งเสริ มสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นิติกร ๕
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
นักวิชาการศึกษา ๕
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
นายช่างโยธา ๓
นักพัฒนาชุมชน ๔
เจ้าหน้าทีธุรการ ๒
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
พนักงานจ้ างทั วไป
นักพัฒนาชุมชน ๔
พนักงานจ้ างทั วไป
พนักงานจ้ างทั วไป
เจ้าพนักงานพัสดุ ๕
พนักงานจ้ างตามภารกิจ
พนักงานจ้ างทั วไป
พนักงานจ้ างทั วไป

๐๙.๐๐ น.
เมือสมาชิกสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูง มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตํ าบล
โคกสู ง กล่าวเปิ ดประชุมสภา ฯ
ระเบียบวาระที ๑
เรืองทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
นายต่วน ขอแนบกลาง ตามทีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวั ดนครราชสี มา ในส่วนของ
ประธานสภาฯ
ตั วแทนประธานสภาทีหมดวาระลงไป ผลปรากฏว่า ผมนายต่วน ขอแนบกลางได้รับ
คั ดเลือกเป็ นกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ครับ โดยได้รับคะแนน๓๐
คะแนนครับ โดยการคั ดเลือกกันในวั นจันทร์ ที๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๔

สําเนา
-๓ ระเบียบวาระที ๒
มติทีประชุ ม

รับรองรายงานการประชุ มครั งทีแล้ว
รับรองรายงานการประชุม
- สมั ยสามั ญ สมั ยที๓ ครั งที๒/๒๕๕๔ วั นที ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที ๓
เรืองเสนอเพือพิจารณา
๓.๑ พิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ๒๕๕๕ วาระที ๒
นายต่วน ขอแนบกลาง ขอเชิญคณะกรรมการแปรญั ตติ เสนอรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
ประธานคณะกรรมการแปร
ทีประชุมสภาเทศบาลตํ า บลโคกสู ง สมั ยสามั ญ สมั ยที๓ ครั งที
ญัตติ
๒ ประจํ าปี ๒๕๕๔ เมือวั นที ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ได้ก ํ าหนด
วันแปรญัตติร่างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลฯ ปรากฏว่าจนถึงเวลาขณะนี (๘.๓๐ น.) ได้มีผู ้ เสนอคํ า
ขอแปรญัตติฯ ดังกล่าว จํ านวน ๑๑ เรื อง
เรืองพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
ประธานฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้ อบั งคับการประชุม
สภาท้ องถิ น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้ อ ๔๙ วรรคสอง ความว่า ภายใน
ระยะเวลาเสนอคํ าแปรญัตติทีสภาท้ องถิ นกําหนด ผู ้ บริ หารท้ องถิ น
หรื อสมาชิกสภาท้ องถิ นผู ้ ใดเห็นควรจะแก้ไข เพิ มเติมร่ างข้อบั ญญัติ
ก็ให้เสนอคํ าแปรญัตติล่วงหน้าเป็ นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็ นราย
ข้ อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี ทีสมาชิก
สภาท้ องถิ นเป็ นผู ้ แปรญัต ิจะต้ องมีสมาชิกสภาท้ องถิ นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ช่วงระยะ เวลาแปรญัตติทีสภาเทศบาลฯ
กําหนดไว้ เป็ นเวลา๑ วั น คือวั นที ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตํ าบลโคกสูงและ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก ํ าหนดนัดประชุมเพือพิจารณาในวั นที

สําเนา
-๔ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐ น. ในการนี ท่านนายกเทศมนตรี
ตํ าบลโคกสูง ได้เข้ าร่ วมประชุมและชีแจงรายละเอียดในส่ วนทีมีผู ้
ยืนแปรญัตติด ้วย คณะกรรมการแปรญั ตติจึงขอสรุ ปและรายงานผล
การพิจารณาแปรญัตติ ทีได้มีผู ้ เสนอคํ าขอแปรญัตติ จํานวน ๑๑
เรื อง ดังต่อไปนี
เรืองที ๑ ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ สํานักปลั ดเทศบาล
หน้า ๕๔ ข้ อที ๓.๗ โครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมคณะ
ผู ้ บริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้ าราชการและพนักงานเทศบาล
งบประมาณตั งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญัตติ คือ ส.ท.
บุญส่ ง โอนสันเทียะ ได้เสนอขอแปรญัตติต ั ดลดทั งโครงการ(ตาม
ระเบียบ ข้ อ ๕๙, ข้ อ ๖๐ และหนังสื อ ที มท ๐๘๐๔.๓/๔๖๐๑๘ ลว ๑๕
มิ.ย. ๒๕๔๙) โดยให้เหตุผลว่ายั งไม่มีความจําเป็ นพอทีจะต้ องจั ดทุกปี
และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี
มติเห็นด้วยกับคํ าแปรญัตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๒ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรภาคประชาชน กองการศึกษา หน้า ๙๙
ข้ อที (๑) โครงการจัดกิจกรรม “ กิ นเข่ากล๋ างเดิน” ครั งที ๒
งบประมาณตั งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญัตติ คือ ส.ท. สม
ทรง มุ่งพั นธ์กลาง ได้เสนอขอแปรญัตติต ั ดลดทั งโครงการ
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๓ ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ั ติราชการทีไม่เข้ าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ สํานักปลั ดเทศบาล หน้า ๕๗ ข้ อที ๔.๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญั ตติ คือ ส.ท. บุญส่ ง โอนสันเทียะ ได้เสนอขอ
แปรญัตติลดเหลือ ๘๐,๐๐๐ บาท และให้ต ั ดคํ าว่า “นอก
ราชอาณาจักร” ออกไป
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –

สําเนา
-๕ เรืองที ๔ หมวดค่าจ้ างชั วคราว กองคลัง หน้า ๖๕ ข้ อที ๑. ประเภทค่าจ้ าง
พนักงานจ้ าง งบประมาณตั งไว้ ๑๘๓,๑๒๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปร
ญัตติ คือ สท. สมทรง มุ่งพั นธ์กลาง ได้เสนอขอแปรญัตติลดเหลือ
๙๑,๕๖๐ บาท โดยได้สอบถามผู ้ บริ หารท้ องถิ นว่าตั งพนักงานจ้ างตาม
ภารกิจไว้ ๒ อัตรา มีคนครองหรื อยั ง ซึ งได้รับคํ าตอบว่ามีแล้ว๑
อัตรา ตั งเผือไว้ อีก๑ อัตรา จึงมีความเห็นว่าควรลดจํ านวนลงจาก ๒
คน เหลือ ๑ คน เพราะยั งไม่มีความจําเป็ น ทั งยังช่วยลดงบประมาณ
ลงครึ งหนึ ง และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับคํ า
แปรญัตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๕ ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ กองคลัง หน้า ๖๘
ข้ อที (๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษี มีโชค งบประมาณตั งไว้
๒๐,๐๐๐ บาท
ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญั ตติคือ สท. จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ ได้เสนอ
ขอแปรญัตติต ั ดลดทั งโครงการ เป็ นเงิน๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้
ความเห็นว่า การตั งงบประมาณ จํ านวน๒๐,๐๐๐ บาท ไม่มีความ
จําเป็ น และให้นําเงินจํ านวนดังกล่าวใส่ ไว้ ในงบกลาง และทีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับคํ าแปรญั ตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๖ ประเภทครุ ภัณฑ์สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล หน้า ๖๓ ข้อที (๖)
ค่าวางระบบและติดตั งตู ้ สาขาโทรศั พท์ งบประมาณตั งไว้
๓๕,๐๐๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญัตติ คือ สท. บุญส่ ง โอนสันเทียะ
ได้เสนอขอแปรญัตติต ั ดลดทั งโครงการ เป็ นเงิน๓๕,๐๐๐ บาท โดย
ให้ความเห็นว่า เดิมมีตู ้ สาขาอยู่แล้วและยั งใช้การได้ และทีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับคํ าแปรญั ตติดังกล่าว

สําเนา
-๖ - กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๗ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบ ั ติงานนอกเวลาราชการ กองคลัง หน้า
๖๖ ข้อที ๑ งบประมาณตั งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอ
แปรญัตติ คือ สท. บุญส่ ง โอนสันเทียะ ได้เสนอขอแปรญัตติลด
เหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็น
ด้วยกับคํ าแปรญัตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๘ ประเภทครุ ภัณฑ์สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล หน้า ๖๒ ข้ อที
(๒) ค่าจั ดซื อโต๊ะพั บอเนกประสงค์ งบประมาณตั งไว้ ๔๖,๐๐๐
บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญั ตติคือ สท. สมทรง มุ่งพั นธ์กลาง ได้
เสนอขอแปรญัตติลดเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท โดยให้เหตุผลว่าการตั ง
งบประมาณจัดซื อโต๊ะพับอเนก ประสงค์ด ังกล่าวมีจํานวนมากเกิน
ความจําเป็ นสําหรับกิจการของเทศบาลและมีราคาสู งเกินไป ตลอดจน
เป็ นการประหยั ดงบประมาณ และทีประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติมี
มติเห็นด้วยกับคํ าแปรญัตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที ๙ ประเภทรายจ่ายเกี ยวกับการรับรองและพิธีการ สํานักปลัดเทศบาล
หน้า ๕๗ ข้ อที ๓.๑๗ ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและปราบปรามการค้ า
มนุษย์ และการกระทํ าต่อเด็ก งบประมาณตั งไว้๕๐,๐๐๐ บาท ผู ้
เสนอคํ าขอแปรญัตติคือ สท.จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ ได้เสนอขอ
แปรญัตติลดเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการตั งจ่ายทีสู ง
เกินความจํ าเป็ น จึงเห็นควรตั ดลดงบประมาณลง ๒๐,๐๐๐ บาท และ
ทีประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติเห็นด้วยกับคํ าแปรญั ตติดังกล่าว

สําเนา
-๗ - กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
เรืองที
๑๐

ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ สํานัก
ปลัดเทศบาล หน้า ๕๓ ข้ อที ๓.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กอบรมเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพและวิสัยทัศน์ แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู ้ นําท้ องถิ น
พนักงานเทศบาล กลุ่มอาชีพ และผู ้ นําองค์ กรชุมชน ฯลฯ งบประมาณ
ตั งไว้๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู ้ เสนอคํ าขอแปรญัตติคือ สท.สมทรง มุ่ง
พั นธ์กลาง ได้เสนอขอแปรญัตติต ั ดลดทั งโครงการ จํ านวน
๔๕๐,๐๐๐ บาท และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
มีมติเห็นด้วยกับคํ าแปรญัตติดังกล่าว
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –

เรืองที
๑๑

ผู ้ บริ หารท้ องถิ น ขอแปรญัตติเพิ มเติมรายจ่าย ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง
สํานักปลัดเทศบาล หน้า ๖๔ ข้ อที ๑. ค่าติดตั งระบบ Online ข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร์ งบประมาณตั งไว้ ๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยขอแปร
ญัตติเพิ มเติมรายจ่ายดังกล่าวเป็ น๑,๑๘๘,๗๗๐ บาท เพือให้งาน
ทะเบียนราษฎร์แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ (ตามระเบียบ
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่หรื อเพิ มเติมรายจ่ายหรื อ
เปลียนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินทีขออนุมัติจ่ายเว้ นแต่จะได้
รับคํ ารับรองจากผู ้ บริ หารท้ องถิ นหรื อคํ าแปรญัตตินั นผู ้ บริหารท้ องถิ น
เป็ นผู้ แปรญั ตติ)
- กรรมการเห็นด้วย ๕ เสี ยง –
ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีความเห็นว่าให้เสนอคํ าขอแปร
ญัตติต่อสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู ง ในส่ วนทีผู ้ เสนอขอแปรญัตติเสนอ
มาเพือ ให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา และคณะกรรมการแปรญั ตติ
ได้มีมติขอแก้ไขร่ างเทศบั ญญั ติฯ กองช่าง ค่าทีดินและสิ งก่อสร้าง

สําเนา
-๘ หน้า ๗๘-๘๐ ให้ตัดคํ าว่า“เฉลีย” ออกทุกโครงการ รายละเอียดส่ วนอืน
คงเดิม และในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกอง
เช่น สํานักปลั ดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้ อม และกองการศึกษา ขอให้ต ั ดคํ าว่า “นอกราชอาณาจักร”
และคํ าว่า “ต่างประเทศ” ออกไป ในการพิจารณาและแก้ ไขเพิ มเติม
ร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ฉบั บนี ไม่มีคณะกรรมการแปร
ญัตติท่านใดขอสงวนความเห็น

มติทีประชุ ม

คณะกรรมการฯ ร่ วมกันพิจารณาร่างเทศบั ญญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว
มีมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้แก้ไข เปลียนแปลงร่างเทศบัญญั ติฯ เดิม ตามทีมีการแปรญั ตติ
พร้อมทั งรายงานต่อประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไป

นายต่วน ขอแนบกลาง การพิจารณาวาระที ๒ ขันแปรญัตติ จะปรึ กษาเรี ยงตามลํ าดับข้อเฉพาะข้ อทีมีการ
ประธานสภาฯ
แปรญัตติหรือทีคณะกรรมการแก้ไขไว้เท่านั นซึ งคณะกรรมการแปรญั ตติได้เสนอ
รายงานการประชุม จึงขอให้สมาชิกฯ ลงมติว่าท่านใดเห็นสมควรให้เห็นชอบในการ
พิจารณาวาระที ๒ ขั นแปรญั ตติ ยกมือขึ น
มติทีประชุ ม

ทีประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง เห็นชอบ (ยกเว้นประธานสภาฯ)

นายต่วน ขอแนบกลาง เมือไม่มีการอภิปรายในวาระที ๓ ผมจะขอมติทีประชุมแห่งนี ผู ้ ใดเห็นชอบให้ตราเป็ น
ประธานสภาฯ
เทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โปรดยกมือ
มติทีประชุ ม
ทีประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง เห็นชอบ(ยกเว้นประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที ๔
อืน ๆ
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอพูดเป็ นภาพรวมนะครับ ต่อไปการจั ดทํ างบประมาณ

สําเนา
-๙ รายจ่ายประจําปี ผมเห็นควรให้ท่านพิจารณา โดยแบ่งเป็ น ๔ ส่ วน โดยกํ าหนดงบฉุกเฉิน
ออกมา ไม่รวมไปอยู่ในงบกลาง ทีอืนเขาทํ าจะมีงบฉุกเฉินไว้๑ – ๒ % ของงบประมาณ
ท่านสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ เช่นนํ าท่วม ไฟไหม้ แต่ท่านไม่เคยทํ า งบฉุกเฉิน
ต้ องตั งไว้ต่างหากการจัดทํ างบในภาพรวมท่านต้ องให้ความสําคั ญของประชาชน คือ
แผนทีไปทํ าท่านต้ องนํามาใส่ในเทศบั ญญัติ แต่ท่านทํ ามาผมไม่เห็นว่าท่านจะทํ าตาม
แผนทีชาวบ้ านเสนอมาเลยนะครับ ท่านทํ าไม่ถูกนะครับ โครงสร้างพื นฐานท่านตั งได้
อย่างน้อยทีสุ ดต้ อง๑๘ % ทีไหนเขาก็จะทํ าอย่างนีแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ท่านทํ ามา
แค่ ๙ % ท่านรอแต่งบนอกท่านก็ไม่เขียนเข้ าไปในแผน มาจากหน่วยงานไหน ๓ ปี แล้ ว
ทีผมทํ างานมา ไม่ได้สักอันเลย ผมบอกหลายครั งแล้ว ท่านก็ย ั งไม่ท ํ าอันนี ไม่ได้ ว่านะ
ครับ ประชาชนเขาต้ องการอะไร ท่านต้ องทํ าก่อนไม่ใช่ท ํ าตามใจผู ้ บริหาร ไม่ช่นเ นั นจะ
ทํ าประชาคมเพืออะไร ทํ าตามใจประชาชน เขาเลือกท่านมาเพือให้พ ั ฒนาหมู่บ ้ าน ไม่ใช่
เลือกมาทํ าอย่างอืน ท่านทํ าอย่างไรก็ให้ปรับปรุ งแก้ไขประชาคมเขาต้ องทํ าอะไร เขา
ต้ องการประปาแรงดันสู งท่านก็ไม่ท ํ าปี นี ถ้ าท่านเข้ ามาบริหารท่านต้ องทํ าตามใจชาวบ้ าน
นะครับไม่ใช่ท ํ าตามใจตนเอง
นายต่วน ขอแนบกลาง อันนี คุณญาณสิ ทธิ ไม่ได้ถามเพียงแต่ท ้ วงติงนะครับ เพราะฉะนั นผู ้ บริ หารไม่จําเป็ นต้ อง
ประธานสภาฯ
ตอบนะครับ
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ผมของฝากผ่านท่านประธานสภาไปถึงผู ้ บริ หาร เกียวกับการบริหารงานภายใน
เทศบาลทีนําโดยท่านนายกแหลมทอง วั ฒนา ท่านประธานพอจะทราบหรื อไม่ว่าศูนย์
ฟิ ตเนสทีเป็ นสถานทีออกกํ าลังกาย บางครั งก็เปิ ด บางครั งก็ปิดก่อนเวลา ผมก็อยากให้
ทางคณะผู ้ บริ หารได้ชี แจงว่าทางคณะผู ้ บริ หารมีเหตุผลอะไร ฝากท่านประธานไปด้วย
นะครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขออนุ ญาตกล่าวชี แจงเพิ มเติมกรณีทีท่าน สท. บริ รักษ์เกียวกับศูนย์ฟิตเนสนั น
กระผมได้ อภิปรายตามระเบียบข้ อบั งคั บของสภาเทศบาลตํ าบลโคกสู งในการตรวจสอบ
การทํ างานของเจ้ าหน้าทีในการปฏิบ ั ติงานและผมก็มิได้มีเจตนาทีจะระบุถึงผู ้ หนึ งผู้ ใด
ฉะนั นการอภิปรายของผมนั นถือ ว่าอยู่ในกรอบของการอภิปรายสมั ยสามัญที๓ ของ
สภาเทศบาลตํ าบลโคกสู งกระผมได้สอบถามท่านประธานสภาไปถึงผู้ บริ หารเกียวกับ
ศูนย์ฟิตเนสในเรื องการทํ างานของเจ้าหน้าทีศูนย์ ฟิตเนส เพือเป็ นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนตํ าบลโคกสู ง และท่านนายกก็ได้ชี แจงไปแล้ วก็เห็นว่าไม่น่าจะผิดอะไรเป็ น

สําเนา
- ๑๐ การปฏิบ ั ติหน้าทีตามปกติ กระผมก็มิได้กล่าวคํ าใด ๆ ทีทํ าให้บุคคลอืนเสี ยหาย มิได้ระบุ
ชือผู ้ หนึ งผู ้ ใดก็ขอเรียนให้ทราบว่าผมพูดไปตามระเบียบข้ อบั งคั บ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกได้ สอบถามมาเกียวกับเรื องศูนย์ บริ การฟิ ตเนส สําหรับเรืองนี ขอเรี ยน
ตรง ๆ นะครับว่าเรื องเวลาศูนย์ ฟิตเนสเราคือผู ้ บริ หารสามารถจะกําหนดเวลาตามความ
ต้ องการของประชาชนได้ตลอดว่าจะเปิ ดช่วงไหนเราก็จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อฝน
ตก ไม่สามารถเล่นได้ เราสามารถปรับเปลียนเวลาได้ตลอด ส่วนเรื องทํ าเทศบัญญัติของ
ปี นี อย่า งทีท่านญาณสิ ทธิ ได้เสนอแนะขอเรี ยนให้ทราบนะครับว่าการทํเทศบั
า ญญัติของ
เราประเพณีของตํ าบลเราในเรืองการทํ าเทศบั ญญัติตั งแต่สมั ยเป็ นองค์ การบริ หารส่วน
ตํ าบล จะเป็ นเทศบาล เราก็ทํ าลั กษณะนี มาตลอดเราก็ปรับเปลียนไม่มาก ถ้ าเรา
ปรับเปลียนมากยกตั วอย่าง เช่น สิ งทีเราปฏิบ ั ติกันมาทุกปี แล้วเราไม่ได้ท ํ าชาวบ้ านจะ
ถามหายกตัวอย่าง เช่น การไปทั ศนะศึกษา ปี หน้าเมือถามว่าทํ าไมไม่ได้ไปเราต้ องชี แจง
ให้ชาวบ้ าน อันไหนไม่ควรตัด ก็เห็นว่าสมาชิกเราทุกคนมีคุณภาพสิ งไหนปล่อยวางได้ก็
ให้ปล่อย ยกตั วอย่างเช่น โครงการกินเข่ากล๋างเดิ น อย่าไปมองว่าเป็ นพวกใคร ก็สาม
หมืนบาทเอง เราก็อยากให้ชาวบ้ านบ้ างผมก็ขออภิปรายในเรื องของทะเบียนราษฏร์ ให้
สมาชิกทุกท่านได้ทราบ คือประโยชน์ของการจัดตั งทะเบียนราษฏร์พีน้องประชาชน
ตํ าบลโคกสูงจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทีอํ าเภอเมือง ค่ารถและต้ องรอคิว ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายถึง ๓๐๐ บาท ต่อคน หรื อสามารถโทรฯ ไปสอบถามได้ สําหรับผู ้ ทีจะขอ
บ้ านเลขทีหรื อทะเบียนบ้ านใหม่ การประสานงานในเรืองไฟฟ้ าประปา เป็ นการลด
ขั นตอนถือว่าเป็ นสิ งดี เพือเพิ มประสิ ทธิภาพในการปฏิบั ติราชการ จ่าเอกธรณ์เทพ สอด
โคกสู ง หัวหน้างานทะเบียนราษฏร์จะเป็ นผู ้ ควบคุมดูแล จะรักษาการหัวหน้าทะเบียน
ราษฏร์ เคยดํารงค์ต ํ าแหน่งเจ้าหน้าทีบริ หารงานทะเบียน ๕ ปี อํ าเภอ สิ งนคร จังหวัด
สงขลาถ้ าสภาได้ผ่านการเห็นชอบและจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นให้ผ่าน ๕๐ %
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อันนี ขอเรี ยนให้ทราบ รายละเอียดขอให้ถ่ายแจก
สมาชิกอีกครั งหนึ ง
จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม จ.ส.อ.ชอบ ภาคสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอเสนอแนะตอนนี บ้ านเราเข้ าสู่ฤดูฝนทํ าให้ถนนบางสาย
ชํารุดเป็ นหลุมเป็ นบ่อนํ าท่วมขั งหลายสาย เช่นสายทาง หมู๖่ เป็ นเส้นทางสัญจรของ
ชาวบ้ านหลายหมู่บ ้ าน และบ้ านของคุณบังอร ก็พูดหลายครั อยากให้
ง
ผู ้ บริ หาร หลังจาก
หน้าฝนให้ช่วยไปตรวจสอบและซ่อมแซมงบประมาณเราก็ตั งแล้วก็อยากให้ใช้

สําเนา
- ๑๑ ประโยชน์สูงสุด อยากจะให้ท่านเร่ งดํ าเนินการตามโครงการต่าง ๆ โดยเร็ วทีสุ ด อย่า
ชักช้ ารอจนเดือนสุ ดท้ ายโครงการไหนเริ มทํ าได้ให้รีบทํ า ชาวบ้ านร้องเรี ยนมาหลายเรือง
โดยเฉพาะถนน
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ผมตั งข้ อสังเกตตั งคนจัดทํ างบประมาณท่านอย่าถือว่าเอา
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบ ั ติท่านต้องกล้าคิดใหม่ เหมือนนายอภิสิทธิ กับนายกยิ งลั กษณ์
ครับเขาไม่ท ํ าตามประเพณี ท่านต้องกล้าตั ดสิ นใจเปลียนแปลงประเพณีทีทํ า เขาอาจจะ
มองว่าไม่ดีก็ได้ครับ และอีกเรื องคือทํ านบทดนํ าสายเหมืองกลางทีกล้
ใ ก ับนาผมไม่รู้
ท่านให้ใครไปดําเนินการครับโครงการอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ทราบทีทํ านาฉากไม่ได้ฉาบ มั น
ดินด้านหนึ งท่านทํ าไว้เพืออะไรผมไม่เข้ าใจ คือทั กท้ วงไปหลายครั งแล้ว ในสภาผมก็พูด
อยากให้ไปดู ทีทํ าทดนํ าไม้ ไปไหนครับไม่มีท ําตรงไหน ให้ชาวบ้ านทํ าตามยั ตถากรรม
เอาอะไรไปปิ ดไปอุดเอาไว้ ใช้ไม่ได้ทานไปดู
่
ซิครับ ไม่รู้พูดยั งไงพูดหาว่าผมว่า อีกอย่าง
คนจัดทํ าโครงสร้างพื นฐานผมอยากให้ผู ้ บริ หารลงไปดูบ ้ างเป็นหลุมเป็ นบ่อ ผมเคยบอก
แล้วท่านก็ไม่ได้ไปดูไม่ต ้ องฟ้ องด้วยภาพนะครับ ถนนก็แตก ทํ าอยู่ก็สร้างใหม่ช่างเดิม
นะครับทํ าอยู่ถนนก็แตกแล้ ว ไม่ได้ นะครับแล้วป้ ายทีก่อสร้างท่อทํ านบลํ าคลังหายไป
ไหนทํ าไว้ ไม่ติดไว้ ผมเคยบอกแล้ว ป้ ายยั งไม่ถึงปี หายไปไหนทํ าทุกอย่า งให้มีคุณภาพถึง
จะใช้งานได้หลายวัน เดือน ปี ทํ าให้ถูกสภาพตามสเปก คือทําทุกอย่างให้ดี อย่างถนน
สายป้ ายรถเมล์ คอนกรี ตมาสุ ดเป็ นถนนลาดยาง คุณจะทํ าคอนกรี ตก็ท ํ าให้สุด ไม่ใช่ท ํ า
เป็ นถนนลาดยางถึงเขาเรียกว่าทํ าครึ งตั ว อันนี ท่านจะวางแผนไปถึงทีไหนอายเขานะ
ครับท่านไปดูได้เลยนะครับทางข้ าง และหมู๘่ ก็เหมือนกั นผมให้เอาดินไปอุดจนถนน
พั ง แทนทีเสี ยนิดหน่อยไปเสี ยมาก เขาเดือดร้อนมากประชุมครั งหน้ามาบอกสภาเลยนะ
ครับว่าทํ าแล้วไปถึงไหน
นายเขียว งามโคกสู ง กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ สําหรับช่วงนี บ้านหัวสระลํ าบากเหลือเกินกับถนนสายหนองออก– หัวสระให้
ช่วยประสานไปที อบจ.ด้ วยนะครับเพราะถนนวิ งไม่ได้เลย
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
เกียวกับบ้ านสําคั ญว่ามีนํ าท่วมขั งว่าหากมีงบปร
ะมาณวางท่อระบายนํ าบริ เวณอู่ซ่อมของ
ช่างเจียมและร้านค้ าของนางตุ่มและบ้ านของบุตรอดีตผู ้ ใหญ่พร้อมและถนนสายนี ตรง
เส้นทางหลักตามทีจะได้รับการดูแล ให้กับประชาชนเป็ นเส้นทางทีสําคั ญของตํ าบลโคก
สู งของเรา ท่อระบายนํ าหนองโพธิ ตรงจุดสีแยกผมฝากโครงการนํ าและเรืองถนนชํรุ ดา

สําเนา
- ๑๒ เสี ยหาย ไม่ว่าจะเป็ นทางช่างถนน หมู่ ๙ สายโคกประดู่และมี หมู่ ๙ เกียวกับโครงการ
ถนน คสล. บ้ านนางพร้อม เชิดสันเทียะ ก็มีชาวบ้ านหลายท่านว่าถ้ ามีงบประมาณให้
ก่อสร้างด้วยนะครับ
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ผมขอเสริ ม สท.ญาณสิ ทธิ เรืองถนนเสียหาย ถนนสายนา
บ้ านท่า เจ็กหมีแผลเก่าทีซ่อมตอนนี ชํารุ ดมากเพราะนํ าฝนตกหนักมากฝนตกแรงนํ า
ระดับเข่า ผมว่าถ้ าจะเสริ มให้ดีต ้ องใช้๕-๖ รถถนนนเสียหายมากนะครับถ้ าไม่ท ํ า
นายสามารถ แยกโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ ผม สามารถ แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมขอฝากสัก ๔-๕ เรื อง เรื องที ๑ ฝากไปถึงผู ้ ทีดูแลกองแต่
ละกองนะครับ ผมได้ยินข่าวมาว่าพนักงานบางท่านมาเซ็นชือแล้ วไม่ท ํ างานแต่ไปรับ
งานข้ างนอกอีกผมฝากผ่านประธานสภาไปถึงคณะผู ้ บริ หารให้ช่วยดูด้วยนะครับมั นเป็ น
เรื องเสือมเสียขององค์กรเรา ผู ้ ทีทํ างานในนี แต่ไปทํงานอยู
า ่ทีอืนเป็ นข้ อครหาของ
ชาวบ้ านหลายคนหรือแม้ กระทั งพนักงานเองเขาเห็นพูดง่าย ๆ เขาก็อิจฉาใครก็ทราบผม
ขอฝากผู ้ ทีเกียวข้ องด้วยนะครับ๒ ทางเข้ าเทศบาลถึงสีแยกอนามั ยประชุมจริ งทีแล้ วผม
ก็เคยพูดอยากให้ผู้ บริ หาร ถ้ า ท่านมีหินคลุกอยากให้ท่านดํ าเนินการเร่ งด่วน รถตกไป
หลายคันแล้วฝากเป็ นการเร่งด่วน ๓ นํ าจากโคกสู งไหลออกหน้าบ้ าน ผอ.ประเสริฐ
ตอนนี กํ าแพงบ้ าน ผอ.ประเสริฐกําลังจะพั ง นํ าขั งตามรั วกํ าแพง ออกไปทุ่งนา ถ้ ามี
งบประมาณ ช่วยดํ าเนินการวางท่อลงไปตั วเหมือง๔ รถตกช่วงทีรถชนเสาไฟหน้าร้าน
เนื อย่างรถชนเสาไฟ ไฟฟ้ ายกเสาออกแล้วไม่ได้กลับรถตกลง๔-๕ คั นแล้ว ก็อยากฝาก
ประสานงานกับไฟฟ้ าด้วยนะครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ผมขอตอบเป็ นเรือง ไปนะครับ ถนนหัวสระ-หนองออกท่าน สจ.จีระวั ฒน์ ก็รับปากว่าที
ได้งบประมาณแล้วก็จะรีบดํ าเนินการ ส่ วนเรื องพนักงานแต่ละกองผมก็ได้ฝากท่านปลัด
ให้ก ํ าชับเกียวกับคนปฏิบ ั ติงานส่ วนเรืองโครงสร้างพื นฐานเราจะเอาเงินสะสมวางท่อ
หน้าบ้ านร้า นยาว ไปถึงอู่ช่างสิ ทธิ แล้วจะทํ าระยะยาวเลยแต่เราก็ได้คุยกับท่าน สส.เราก็
จะทํ าแบบริ มฟุตบาทก็คงจะใช้งบประมาณมากส่วนเกียวกับถนนหลายเส้น ถนนแตก
ผู ้ รับช่วงก็จะมีประกัน ถ้ายั งไม่หมดก็มาซ่อมให้เราอยู่แล้ว การทํ าถนนก็ต ้ องมีแตกร้าว
บ้ าง ขนาดถนนมิตรภาพเป็ นทางหลวงชั นดีก็ย ั งต้ องมีการซ่อแมซมโดยตลอด ถนนเส้น
ไหนทีทํ าได้เร็วเราก็จะเร่งดํ าเนินการ ขอเรี ยนให้ทราบเท่านี ก่อนครับ

สําเนา
- ๑๓ นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑เรืองหอกระจายข่าว (เสี ยงไร้สาย) ท่านเคยให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นหรื อไม่ว่า ท่านจะเปิ ด-ปิ ด เวลาไหนท่านเคยรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้ านทีอยู่ใกล้หรื อไม่ พวกทีอยู่ใกล้บางทีก็ได้ยินเสี ยงทีไม่ใ ช่เป็ นการประชาสัมพั นธ์
สถานีไหนฟังชัดหรื อไม่ชัดเคยปรับปรุ งแก้ไขหรื อไม่ หรือสถานี ไหนฟังไม่รู้เรืองก็ปิด
ไปเลย โดยการประชาสัมพั นธ์ชาวบ้ านให้ประชาชนรับทราบ การตั งจุดท่านต้ องไปถาม
เขาก่อนนะครับ จุดไหนฟังไม่รู้เรืองท่านก็ปิด-เปิ ด
นายบุญช่วย แยกโคกสู ง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บุญช่วย แยกโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เกียวกับเหมือง คสล. วางท่อเข้าสระประปาโคกสู งมีนํ ารั ว
และมีปริ มาณนํ ามากอยากให้มีการไปซ่อมแซมและประปาโคกสู งตอนนี ฝนตกผ่านสระ
สะพาน อยากให้ผู้ บริ หารไปดูปริ มาณนํ าด้ วยนะครับ
นายสมาน กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม สมาน กองโพธิ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล
เรื องไฟฟ้ าแสงสว่างทีศาลตาปู ่ ชาวบ้ านก็ขอบคุณท่านนายกและของนางพร้อม เชิด
สันเทียะ ชาวบ้ า นก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้ านครับผม
นายญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม ญาณสิ ทธิ ม้ วนโคกสู ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑เรื องวางระบายนํ าเห็นแต่ท ํ า ช่วงหน้าแล้งท่านเคยไปลอกท่อ
หรื อล้ างหรื อไม่ท่านเคยไปดูแลปรับปรุ งหรื อไม่ ไม่มีการเอาออกมานํ าจะไหลทิ ง ท่าน
ทํ าทีไหนบ้ างท่านต้ องเอาไปทํ านะครับแล้วอยากให้มีบ่อพั กด้วยนะครับ
นายเขียว งามโคกสู ง กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ ชาวบ้ านกลุ่ม อสม. หรื อกลุ่มแม่บ ้ านได้ฝากมา ว่าปี นี เมือไหร่ จะพาไปศึกษาดู
งานสําหรับปี หน้าผมก็บอกว่าไม่มีครับ ท่านสมาชิกทุกท่านก็คอยไปแก้ ตัวกันเอาเอง
เพราะว่าปี หน้าไม่ได้พาไปศึกษาดูงานแต่ผมก็ตอบเขาได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าชาวบ้ านเขา
รู ้มาจากไหน ขอบคุณมากนะครับ
นายต่วน ขอแนบกลาง เมือกี ท่านเขียวก็บอกว่าให้ไปชี แจงเองผมก็บอกว่าคณะกรรมการเขาก็มีเหตุผลทีจะชี แจง
ประธานสภาฯ
ได้นะครับ ผมบอกตามตรงว่าส่ วนใหญ่คนไปศึกษาดูงานเป็ นคนเดิม ๆ ครับผมเห็นใจ
คณะกรรมการแปรญัตติทีเขาตั ดนั นเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนเขาก็ได้เอาไปทํ า
ทะเบียบราษฏร์เป็ นประโยชน์ก ับพีน้องประชาชนทั งตํ าบลโคกสู ง สมาชิกสามารถชี แจง
ได้
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ เมือสักครู่ ท่านสมาชิกได้เอ่ยว่าให้สมาชิกแก้ตัวเอง ผมอยากทราบครับว่าแก้ต ั ว

สําเนา
- ๑๔ เรื องอะไรท่านคิดไปเองหรื อไม่ คณะกรรมการแปรญัตติเขาก็มีมติแล้วว่าปี นี งดก่อนได้
หรื อไม่เอาไปใส่ ส่วนทีจํ าเป็ นก่อน ไม่ต ้ องไปดูงาน เขาตั ดไปใส่ส่วนทีจํ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ก ับประชาชนมากทีสุ ดไปทั ศนะศึกษา๔๐๐ ท่าน กลับมาแล้ วก็นําไปปรับ
ประสิ ทธิ ภาพหรือไม่
นายเขียว งามโคกสู ง กราบเรี ยนประธานสภาฯทีเคารพ ผม เขียว งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒การศึกษาดูงานเราก็มียุทธศาสตร์อยู่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์นี ปี หน้าก็คงจะ
หายไปอีกยุทธศาสตร์หนึ ง
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
ตามทีท่านสมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายเกียวกับหอกระจ่ายข่าวถึงจุดไหนทีชาวบ้ าน
เดือดร้อนเราก็สามารถปิ ดให้ทุกจุด หรื อปิ ดหมดหรื อเปิ ดแต่ละจุดก็ได้และเรืองการรับ
ฟังความคิดเห็นก็เหมือนกับการทีเราประชุมสภาเราก็เห็นว่ามีคนอยากฟังและไม่อยาก
ฟัง ถ้าเอาสภายกมือก็ถูกส่ วนเรืองลอกท่อเราก็ท ํ าโดยตลอด เช่นทีบึงบั วทองเราก็ให้
พนักงานไปลอกตลอด อั นไหนตั นก็ให้สมาชิกช่วยดูและแจ้งให้ทราบจะได้ไป
ดําเนินการส่ วนเรื องหัวสระจะต้ องไปดูเพือแก้ไขปัญหา ส่วนเรื องไฟฟ้ าให้ทางท่าน สท.
ช่วยประสาน และวันนี ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานว่าได้รับการคั ดเลือกเป็ น
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวั ดนครราชสี มา
นายบริ รักษ์ แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ ผม บริ รักษ์ แววโคกสู ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
เขต ๒ผมอยากสอบถามอํ านาจหน้าทีของสมาชิกสภาครับฝากให้ท่านประธานอภิปราย
ด้วยนะครับ คณะผู ้ บริ หารมีหน้าทีอะไร ใครทํ าเกินอํ านาจหน้าทีหรือไม่
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมจะให้ปลัดเป็ นผู ้ ตอบนะครับ
ประธานสภาฯ
ส.อ.พิท ั กษ์ เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
เลขานุการฯ
ผมขออนุ ญาตชี แจงในภาพรวม คือส่ วนของเทศบาลมีซึ งก็มีในส่ วนของสมาชิกสภา
เทศบาลและในส่ วนของผู ้ บริ หารทางคณะผู ้ บริ หารก็เป็ นผู ้ บ ั งคับบั ญชาของพนักงานมี
หน้าทีเกียวกับการสั งการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบสั งการทีเกียวข้ อง ในส่ วน
นี ก็แยกเป็ น สอบส่ วนโดยปลัดเทศบาลเป็ นผู ้ บ ั งคั บบั ญชาในส่ วนของข้ าราชการประจํา
ซึ งเรามีทั งหมด๕ กอง ประกอบด้ วย สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และ
กองสาธารณสุ ข แต่ละกองถ้ามีผู้ บั งคับบัญชาทุกหน่วยงานต้ องทํ าตามระเบียบของ
กฎหมาย ในส่วนของสภาก็ท ํ าหน้าทีในฝ่ ายนิติบ ั ญญัติมีหน้าทีให้ความเห็นชอบร่ างเทศ
บั ญญัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นไปตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ อีกส่ วนทีสําคั ญคือการติดตาม

สําเนา
- ๑๕ ดําเนินงานของเทศบาลในการเสนอกระทู ้ ตามเพือให้ท่านนายกเทศมนตรี หรื อ ให้ท่าน
ผู ้ บริ หาร ได้ ชี แจงในส่วนของการบริ หารงาน ขอบคุณครับ
นายแหลมทอง วัฒนา เรี ยนประธานสภาฯ ทีเคารพ สมาชิกสภาฯ ผู ้ ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ฯ
สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ของเทศบาลตํ าบลโคกสู งผมก็ของขอบคุณท่านประธาน
และท่านสมาชิกทีให้ค ํ าเสนอแนะ สําหรับเทศบัญญั ติป๕๕
ี ถือว่าสมบูรณ์แล้ ว ผมใน
ฐานผู ้ บริ หารต้ องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
นายต่วน ขอแนบกลาง ผมขอปิ ดการประชุมครับ
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

