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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๓  ครั งที ๓/๒๕๕๔ 

วันอังคารที ๓๐  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.  นายสมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๘.  นายมา  ดอกหอมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

 ๙.  นายบริรักษ์  แววโคกสูง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

            ๑๐.  นายเขียว  งามโคกสูง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒  

            ๑๑.  นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต ๑ 

            ๑๒. นายดํา  จอมเกาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เขต  ๒ 

            ๑๓. ส.อ.พิท ักษ์  เมธานุวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต ําบลโคกสูง 

 

ผู ้ไม่มาประชุม(ถ้าม)ี 

ไม่มี 

ผู ้เข้าร่วมประชุม (ถ้าม)ี 

 ๑.   นายแหลมทอง  วัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๒.  นางน้อม  วงษ์สถิตย ์   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๓.  นายทศพร  ลังโคกสูง   รองนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๔.  นางพรทิพย ์  ทองป้อง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๖.  นางสาวละมุล  แก้วประกอบ  ผู ้อํานวยการกองคลัง 

 ๗.  นายธนาสิทธิ   ดํานิล   ผู ้อ ํานวยการกองช่าง 
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 ๘.  จ่าเอกธรณ์เทพ  สอดโคกสูง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา   

   ๙.  นางสาวกาญจนา  น้อยเภา  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๖ว /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๐.  นายโกมินทร์  มะเดือ  นิติกร  ๕ 

๑๑.  นางสาวศศิณัฎฐ์  ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๕ 

 ๑๒.  นางสาวละออง  เลี ยงจอหอ  นักวิชาการศึกษา ๕ 

              ๑๓.  นางพิมพ์พิศา  ข่อยจัตุรัส  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ๖ว 

            ๑๔.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๓ 

 ๑๕.   นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

 ๑๖.  นางสาวนิสา  ศรีโพธิ  เจ้าหน้าทีธุรการ ๒ 

 ๑๗.  นางสาวจุฑารัตน์  ห้องนาค  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

             ๑๘.  นางสาวสุกัญญา  ฐาตุจิรางค์กุล พนักงานจ้างตามภารกิจ 

              ๑๙.  นางสาวธิราภรณ์  ศรีอภัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

              ๒๐.  นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง  พนักงานจ้างทั วไป 

             ๒๑.  นายภานุพันธ์  ระวิวรรณ  นักพัฒนาชุมชน ๔ 

              ๒๒   นางอภิชญา  ปลอดโคกสูง  พนักงานจ้างทั วไป 

 ๒๓  นางเฉลียว  สันทัด   พนักงานจ้างทั วไป 

              ๒๔  นางสาวรชยา  สิรฐานิช  เจ้าพนักงานพัสดุ ๕ 

 ๒๕  นายอรรณนพ  อ่อนโคกสูง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ๒๖  นางประภาศรี  ศิริสุข  พนักงานจ้างทั วไป 

 ๒๗  นางสาวอรุณ  พิมพ์กระโทก  พนักงานจ้างทั วไป 

  

เริมประชุมเวลา    ๐๙.๐๐  น. 

  เมือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาเทศบาลตําบล 

โคกสูง  กล่าวเปิดประชุมสภา ฯ 

ระเบียบวาระที  ๑ เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ตามทีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหว ัดนครราชสีมา ในส่วนของ 

ประธานสภาฯ ตัวแทนประธานสภาทีหมดวาระลงไป ผลปรากฏว่า ผมนายต่วน ขอแนบกลางได้รับ

คัดเลือกเป็นกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา ครับ โดยได้รับคะแนน ๓๐ 

คะแนนครับ โดยการคัดเลือกกันในวันจันทร์ ที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๓  ครั งที ๒/๒๕๕๔ วันที ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔   

ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือพิจารณา 

๓.๑   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๕๕  วาระที ๒ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  เสนอรายงานการประชุม   

ประธานสภาฯ    

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

ประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ   

           ทีประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง   สม ัยสามัญ  สมัยที ๓  ครั งที 

๒  ประจําปี ๒๕๕๔   เมือวันที  ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๔    ได้กําหนด

วันแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๕  ระหว่างวันที  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔   ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลฯ    ปรากฏว่าจนถึงเวลาขณะนี  (๘.๓๐ น.) ได้มีผู ้ เสนอคํา

ขอแปรญัตติฯ ดังกล่าว  จํานวน  ๑๑  เรือง 

 

  
เรืองพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง 

ประธานฯ 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๗   ข ้อ ๔๙  วรรคสอง  ความว่า  ภายใน

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติทีสภาท้องถินกําหนด  ผู ้บริหารท้องถิน

หรือสมาชิกสภาท้องถินผู ้ ใดเห็นควรจะแก้ไข   เพิมเติมร่างข้อบัญญัติ        

ก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ   โดยให้แปรญัตติเป็นราย

ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      ในกรณีทีสมาชิก

สภาท้องถินเป็นผู้แปรญัตติจะต ้องมีสมาชิกสภาท้องถินรับรอง

เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ช่วงระยะ เวลาแปรญัตติทีสภาเทศบาลฯ  

กําหนดไว้เป็นเวลา ๑  ว ัน    คือวันที  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา  

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูงและ

คณะกรรมการแปรญัตติ    ได้กําหนดนัดประชุมเพือพิจารณาในวันที 
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๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๘.๓๐ น.    ในการนี ท่านนายกเทศมนตรี

ตําบลโคกสูง       ได้เข ้าร่วมประชุมและชีแจงรายละเอียดในส่วนทีมีผู ้

ยืนแปรญัตติด้วย       คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอสรุปและรายงานผล

การพิจารณาแปรญัตติ    ทีได้มีผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ     จํานวน  ๑๑   

เรือง   ดังต่อไปนี 

 

 เรืองที ๑ ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   สํานักปลัดเทศบาล  

หน้า  ๕๔    ข ้อที ๓.๗      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะ

ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงานเทศบาล   

งบประมาณตั งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท    ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ   คือ ส.ท. 

บุญส่ง   โอนสันเทียะ ได้เสนอขอแปรญัตติตัดลดทั งโครงการ  (ตาม

ระเบียบ ข้อ ๕๙, ข้อ ๖๐ และหนังสือ ที มท ๐๘๐๔.๓/๔๖๐๑๘  ลว ๑๕ 

มิ.ย. ๒๕๔๙)   โดยให้เหตุผลว่าย ังไม่มีความจําเป็นพอทีจะต้องจัดทุกปี   

และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี  

 

  มติเห็นด้วยกับค ําแปรญัตติดังกล่าว 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 เรืองที ๒ ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรภาคประชาชน  กองการศึกษา  หน้า  ๙๙  

ข ้อที  (๑)  โครงการจัดกิจกรรม “ กินเข่ากล๋างเดิน”  ครั งที  ๒   

งบประมาณตั งไว้   ๓๐,๐๐๐ บาท  ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ   คือ ส.ท. สม

ทรง   มุ่งพันธ์กลาง  ได้เสนอขอแปรญัตติตัดลดทั งโครงการ   

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 เรืองที ๓ ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข ้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอืนๆ     สํานักปลัดเทศบาล   หน้า  ๕๗   ข ้อที  ๔.๑   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณตั งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    

ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ   คือ ส.ท. บุญส่ง   โอนสันเทียะ      ได้เสนอขอ

แปรญัตติลดเหลือ  ๘๐,๐๐๐  บาท  และให้ตัดคําว่า  “นอก

ราชอาณาจักร”  ออกไป 

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 
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 เรืองที ๔ หมวดค่าจ้างชั วคราว   กองคลัง หน้า  ๖๕ ข้อท ี ๑. ประเภทค่าจ้าง

พนักงานจ้าง   งบประมาณตั งไว้  ๑๘๓,๑๒๐ บาท  ผู ้ เสนอคําขอแปร

ญัตติ  คือ  สท. สมทรง   มุ่งพ ันธ์กลาง   ได้เสนอขอแปรญัตติลดเหลือ  

๙๑,๕๖๐  บาท  โดยได้สอบถามผู ้บริหารท้องถินว่าตั งพนักงานจ้างตาม

ภารกิจไว้ ๒  อัตรา  มีคนครองหรือยัง  ซึงได้รับคําตอบว่ามีแล้ว ๑  

อัตรา  ตั งเผือไว้อีก ๑  อัตรา    จึงมีความเห็นว่าควรลดจํานวนลงจาก ๒  

คน เหลือ ๑  คน  เพราะย ังไม่มีความจําเป็น   ทั งย ังช่วยลดงบประมาณ

ลงครึงหนึง     และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับคํา

แปรญัตติดังกล่าว  

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที ๕ ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ    กองคลัง   หน้า  ๖๘  

ข้อที (๑) ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษี  มีโชค    งบประมาณตั งไว ้   

๒๐,๐๐๐  บาท 

ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ  คือ  สท. จ.ส.อ.ชอบ   ภาคสันเทียะ   ได้เสนอ

ขอแปรญตัติต ัดลดทั งโครงการ  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท     โดยให้

ความเห็นว่า การต ั งงบประมาณ จํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท     ไม่มีความ

จําเป็น    และให้นําเงินจํานวนดังกล่าวใส่ไว้ในงบกลาง   และทีประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับค ําแปรญัตติดังกล่าว 

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที ๖ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   สํานักปลัดเทศบาล  หน้า  ๖๓  ข้อที (๖)  

ค่าวางระบบและติดตั งตู้สาขาโทรศัพท์   งบประมาณตั งไว้   

๓๕,๐๐๐  บาท  ผู ้ เสนอค ําขอแปรญัตติ  คือ  สท. บุญส่ง   โอนสันเทียะ   

ได้เสนอขอแปรญัตติต ัดลดทั งโครงการ  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท  โดย

ให้ความเห็นว่า  เดิมมีตู ้สาขาอยู่แล้วและย ังใช้การได้      และทีประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นด้วยกับค ําแปรญัตติดังกล่าว 
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  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที ๗ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    กองคลัง  หน้า  

๖๖  ข้อที  ๑  งบประมาณตั งไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท      ผู ้ เสนอคําขอ

แปรญัตติ  คือ  สท. บุญส่ง   โอนสันเทียะ     ได้เสนอขอแปรญัตติลด

เหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท     และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็น

ด้วยกับคําแปรญัตติดังกล่าว 

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที ๘ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน    สํานักปลัดเทศบาล     หน้า  ๖๒    ข ้อที  

(๒)     ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์  งบประมาณตั งไว้  ๔๖,๐๐๐  

บาท    ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติ  คือ  สท. สมทรง   มุ่งพันธ์กลาง     ได้

เสนอขอแปรญัตติลดเหลือ  ๒๓,๐๐๐  บาท   โดยให้เหตุผลว่าการตั ง

งบประมาณจัดซือโต๊ะพับอเนก ประสงค์ดังกล่าวมีจํานวนมากเกิน

ความจําเป็นสําหรับกิจการของเทศบาลและมีราคาสูงเกินไป  ตลอดจน

เป็นการประหยัดงบประมาณ และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี

มติเห็นด้วยกับค ําแปรญัตติดังกล่าว   

  

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที ๙ ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   สํานักปลัดเทศบาล  

หน้า ๕๗  ข้อที  ๓.๑๗  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์และการกระทําต่อเด็ก   งบประมาณตั งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท     ผู ้

เสนอคําขอแปรญัตติคือ  สท.จ.ส.อ.ชอบ  ภาคสันเทียะ      ได้เสนอขอ

แปรญัตติลดเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท  โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตั งจ่ายทีสูง

เกินความจําเป็น  จึงเห็นควรตัดลดงบประมาณลง   ๒๐,๐๐๐  บาท  และ

ทีประชุมคณะกรรมการแปร 

ญัตติมีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติดังกล่าว 
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  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

 เรืองที

๑๐ 

ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   สํานัก

ปลัดเทศบาล  หน้า ๕๓  ข้อที  ๓.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม

ประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์  แก่สมาชิกสภาเทศบาล  ผู ้นําท้องถิน  

พนักงานเทศบาล  กลุ่มอาชีพ และผู ้นําองค์กรชุมชน ฯลฯ   งบประมาณ

ตั งไว ้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท      ผู ้ เสนอคําขอแปรญัตติคือ  สท.สมทรง  มุ่ง

พันธ์กลาง    ได้เสนอขอแปรญัตติตัดลดทั งโครงการ  จ ํานวน  

๔๕๐,๐๐๐ บาท    และทีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

มีมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติดังกล่าว 

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง –  

 

 เรืองที

๑๑ 

ผู ้บริหารท้องถิน  ขอแปรญัตติเพิมเติมรายจ่าย    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง   

สํานักปลัดเทศบาล   หน้า  ๖๔  ข้อที  ๑. ค่าติดตั งระบบ   Online  ข ้อมูล

ทะเบียนราษฎร์    งบประมาณตั งไว ้  ๕๕๐,๐๐๐ บาท      โดยขอแปร

ญัตติเพิมเติมรายจ่ายดังกล่าวเป็น ๑,๑๘๘,๗๗๐  บาท  เพือให้งาน

ทะเบียนราษฎร์แล้วเสร็จสมบูรณ์  สามารถใช้งานได้     (ตามระเบียบ 

ขอ้ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่หรือเพิมเติมรายจ่าย หรือ

เปลียนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินทีขออนุมัติจ่าย เว ้นแต่จะได้

รับคํารับรองจากผู ้บริหารท้องถิน หรือค ําแปรญัตตินั นผู ้บริหารท้องถิน

เป็นผู ้แปรญัตติ)   

 

  - กรรมการเห็นด้วย  ๕ เสียง – 

 

  ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรญัตต ิ 

               คณะกรรมการแปรญัตติ    มีความเห็นว่าให้เสนอคําขอแปร

ญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลโคกสูง    ในส่วนทีผู ้ เสนอขอแปรญัตติเสนอ

มาเพือ ให้สภาเทศบาลฯ   ได้พิจารณา    และคณะกรรมการแปรญัตติ

ได้มีมติขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติฯ  กองช่าง  ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง  
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หน้า ๗๘-๘๐ ให้ตัดคําว่า “เฉลีย” ออกทุกโครงการ รายละเอียดส่วนอืน

คงเดิม และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกอง   

เช่น   สํานักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง  กองสาธารณสุขและ

สิงแวดล้อม    และกองการศึกษา   ขอให้ต ัดคําว่า   “นอกราชอาณาจักร” 

และคําว่า  “ต่างประเทศ”   ออกไป  ในการพิจารณาและแก้ไขเพิมเติม    

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ฉบับนี   ไม่มีคณะกรรมการแปร

ญัตติท่านใดขอสงวนความเห็น  

                                 

             

มติทีประชุม            คณะกรรมการฯ ร่วมกนัพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย    ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๕   แล้ว          มีมติเป็นเอก

ฉันท์ให้แก้ไข  เปลียนแปลงร่างเทศบัญญัติฯ เดิม ตามทีมีการแปรญัตติ  

พร้อมทั งรายงานต่อประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไป 

 

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  การพิจารณาวาระท ี๒  ขนัแปรญัตต ิ จะปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะข้อทีมีการ 

ประธานสภาฯ  แปรญัตติหรือทีคณะกรรมการแก้ไขไว้เท่านั น  ซึงคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ

รายงานการประชุม จึงขอให้สมาชิกฯ ลงมติว่าท่านใดเห็นสมควรให้เห็นชอบในการ

พิจารณาวาระที ๒  ขั นแปรญัตติ  ยกมือขึ น 

 

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๑  เสียง  เห็นชอบ  (ยกเว้นประธานสภาฯ)   

 

นายต่วน  ขอแนบกลาง เมือไม่มีการอภิปรายในวาระที  ๓  ผมจะขอมติทีประชุมแห่งนี ผู ้ ใดเห็นชอบให้ตราเป็น

ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    โปรดยกมือ 

  

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์  ๑๑  เสียง  เห็นชอบ(ยกเว้นประธานสภาฯ)   

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ผมขอพูดเป็นภาพรวมนะครับ ต่อไปการจัดทํางบประมาณ 
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รายจ่ายประจําปี ผมเห็นควรให้ท่านพิจารณา โดยแบ่งเป็น ๔ ส่วน โดยกําหนดงบฉุกเฉิน

ออกมา ไม่รวมไปอยู่ในงบกลาง ทีอืนเขาทําจะมีงบฉุกเฉินไว ้ ๑ – ๒ % ของงบประมาณ 

ท่านสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับ เช่นนํ าท่วม ไฟไหม้ แต่ท่านไม่เคยทํา งบฉุกเฉิน

ต้องตั งไว้ต่างหากการจัดทํางบในภาพรวมท่านต ้องให้ความสําคัญของประชาชน คือ

แผนทีไปทําท่านต้องนํามาใส่ในเทศบัญญัติ แต่ท่านทํามาผมไม่เห็นว่าท่านจะทําตาม

แผนทีชาวบ้านเสนอมาเลยนะครับ ท่านทําไม่ถูกนะครับ โครงสร้างพืนฐานท่านตั งได้

อย่างน้อยทีสุดต้อง ๑๘ %  ทีไหนเขาก็จะทําอย่างนี แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ท่านทํามา

แค่ ๙ % ท่านรอแต่งบนอกท่านก็ไม่เขียนเข้าไปในแผน  มาจากหน่วยงานไหน ๓ ปี แล้ว

ทีผมทํางานมา ไม่ได้สักอันเลย ผมบอกหลายครั งแล้ว ท่านก็ย ังไม่ทําอันนี ไม่ได้ว่านะ

ครับ ประชาชนเขาต้องการอะไร ท่านต้องทําก่อนไม่ใช่ทําตามใจผู ้บริหาร ไม่เช่นนั นจะ

ทําประชาคมเพืออะไร ทําตามใจประชาชน เขาเลือกท่านมาเพือให้พัฒนาหมู่บ้าน ไม่ใช่

เลือกมาทําอย่างอืน ท่านทําอย่างไรก็ให้ปรับปรุงแก้ไขประชาคมเขาต้องทําอะไร เขา

ต้องการประปาแรงดันสูงท่านก็ไม่ทําปีนีถ้าท่านเข ้ามาบริหารท่านต ้องทําตามใจชาวบ้าน

นะครับไม่ใช่ทําตามใจตนเอง 

นายต่วน  ขอแนบกลาง อันนี คุณญาณสิทธิ ไม่ได้ถามเพียงแต่ท้วงติงนะครับ เพราะฉะนั นผู ้บริหารไม่จําเป็นต้อง 

ประธานสภาฯ  ตอบนะครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ผมของฝากผ่านท่านประธานสภาไปถึงผู ้บริหาร เกียวกับการบริหารงานภายใน 

เทศบาลทีนําโดยท่านนายกแหลมทอง วัฒนา ท่านประธานพอจะทราบหรือไม่ว่าศูนย์

ฟิตเนสทีเป็นสถานทีออกกําลังกาย บางครั งก็เปิด บางครั งก็ปิดก่อนเวลา ผมก็อยากให้

ทางคณะผู ้บริหารได้ชี แจงว่าทางคณะผู้บริหารมีเหตุผลอะไร ฝากท่านประธานไปด้วย

นะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตกล่าวชีแจงเพิมเติมกรณีทีท่าน สท. บริรักษ์เกียวกับศูนย์ฟิตเนสนั น  

กระผมได้อภิปรายตามระเบียบข้อบังคับของสภาเทศบาลตําบลโคกสูงในการตรวจสอบ

การทํางานของเจ้าหน้าทีในการปฏิบั ติงานและผมก็มิได้มีเจตนาทีจะระบุถึงผู ้หนึงผู ้ใด 

ฉะนั นการอภิปรายของผมนั นถือว่าอยู่ในกรอบของการอภิปรายสมัยสามัญที ๓  ของ

สภาเทศบาลตําบลโคกสูงกระผมได้สอบถามท่านประธานสภาไปถึงผู ้บริหารเกียวกับ

ศูนย์ฟิตเนสในเรืองการทํางานของเจ้าหน้าทีศูนย์ฟิตเนส เพือเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนตําบลโคกสูง และท่านนายกก็ได้ชี แจงไปแล้วก็เห็นว่าไม่น่าจะผิดอะไรเป็น
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การปฏิบั ติหน้าทีตามปกติ กระผมก็มิได้กล่าวคําใด ๆ  ทีทําให้บุคคลอืนเสียหาย มิได้ระบุ

ชือผู ้หนึงผู ้ ใด ก็ขอเรียนให้ทราบว่าผมพูดไปตามระเบียบข้อบังคับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้สอบถามมาเกียวกับเรืองศูนย ์บริการฟิตเนส สําหรับเรืองนี  ขอเรียน 

ตรง ๆ นะครับว่าเรืองเวลาศูนย ์ฟิตเนสเราคือผู ้บริหารสามารถจะกําหนดเวลาตามความ

ต้องการของประชาชนได้ตลอดว่าจะเปิดช่วงไหนเราก็จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือฝน

ตก ไม่สามารถเล่นได้ เราสามารถปรับเปลียนเวลาได้ตลอด ส่วนเรืองทําเทศบัญญัติของ

ปีนีอย่างทีท่านญาณสิทธิ ได้เสนอแนะขอเรียนให้ทราบนะครับว่าการทําเทศบัญญัติของ

เราประเพณีของตําบลเราในเรืองการทําเทศบัญญัติตั งแต่สมัยเป็นองค์การบริหารส่วน

ตําบล จะเป็นเทศบาล เราก็ทําล ักษณะนี มาตลอดเราก็ปรับเปลียนไม่มาก ถ ้าเรา

ปรับเปลียนมากยกต ัวอย่าง เช่น สิงทีเราปฏิบัติกันมาทุกปี แล้วเราไม่ได้ทําชาวบ้านจะ

ถามหายกตัวอย่าง เช่น การไปทัศนะศึกษา ปีหน้าเมือถามว่าทําไมไม่ได้ไปเราต้องชีแจง

ให้ชาวบ้าน อันไหนไม่ควรตัด ก็เห็นว่าสมาชิกเราทุกคนมีคุณภาพสิงไหนปล่อยวางได้ก็

ให้ปล่อย ยกตัวอย่างเช่น โครงการกินเข่ากล๋างเดิน อย่าไปมองว่าเป็นพวกใคร ก็สาม

หมืนบาทเอง เราก็อยากให้ชาวบ้านบ้างผมกข็ออภิปรายในเรืองของทะเบียนราษฏร์ ให้

สมาชิกทุกท่านได้ทราบ คือประโยชน์ของการจัดตั งทะเบียนราษฏร์พีน้องประชาชน

ตําบลโคกสูงจะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทีอําเภอเมือง ค่ารถและต้องรอคิว ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายถึง ๓๐๐ บาท ต่อคน หรือสามารถโทรฯ ไปสอบถามได้ สําหรับผู ้ทีจะขอ

บ้านเลขทีหรือทะเบียนบ้านใหม่ การประสานงานในเรืองไฟฟ้าประปา เป็นการลด

ขั นตอนถือว่าเป็นสิงดี เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบั ติราชการ จ่าเอกธรณ์เทพ  สอด

โคกสูง หัวหน้างานทะเบียนราษฏร์จะเป็นผู ้ควบคุมดูแล จะรักษาการหัวหน้าทะเบียน

ราษฏร์ เคยดํารงค์ตําแหน่งเจ้าหนา้ทีบริหารงานทะเบียน ๕ ปี อําเภอ สิงนคร จังหวัด

สงขลาถ้าสภาได้ผ่านการเห็นชอบและจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใหผ่้าน ๕๐ %  

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี อ ันนี ขอเรียนให้ทราบ รายละเอียดขอให้ถ่ายแจก

สมาชิกอีกครั งหนึง 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ขอเสนอแนะตอนนี บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ถนนบางสาย 

ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อนํ าท่วมขังหลายสาย เช่นสายทาง หมู่ ๖ เป็นเส้นทางสัญจรของ

ชาวบ้านหลายหมู่บ้าน และบ้านของคุณบังอร ก็พูดหลายครั ง อยากให้ผู ้บริหาร หลังจาก

หน้าฝนให้ช่วยไปตรวจสอบและซ่อมแซมงบประมาณเราก็ตั งแล้วก็อยากให้ใช้
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ประโยชน์สูงสุด อยากจะให้ท่านเร่งดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ โดยเร็วทีสุด อย่า

ชักช้ารอจนเดือนสุดท้ายโครงการไหนเริมทําได้ให้รีบทํา ชาวบ้านร้องเรียนมาหลายเรือง

โดยเฉพาะถนน 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ผมตั งข้อสังเกตตั งคนจัดทํางบประมาณท่านอย่าถือว่าเอา 

ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติท่านต้องกล้าคิดใหม่ เหมือนนายอภิสิทธิ กับนายกยิงลักษณ์

ครับเขาไม่ทําตามประเพณี ท่านต้องกล้าต ัดสินใจเปลียนแปลงประเพณีทีทําเขาอาจจะ

มองว่าไม่ดีก็ได้ครับ และอีกเรืองคือทํานบทดนํ าสายเหมืองกลางทีใกล้ก ับนาผมไม่รู้

ท่านให้ใครไปดําเนินการครับโครงการอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ทราบทีทํานาฉากไม่ได้ฉาบ มัน

ดินด้านหนึงท่านทําไว้เพืออะไรผมไม่เข้าใจ คือทักท้วงไปหลายครั งแล้ว ในสภาผมก็พูด

อยากให้ไปดู ทีทําทดนํ าไม้ไปไหนครับไม่มีทําตรงไหน ให้ชาวบ้านทําตามย ัตถากรรม 

เอาอะไรไปปิดไปอุดเอาไว้ใช้ไม่ได้ท่านไปดูซิครับ ไม่รู้พูดยังไงพูดหาว่าผมว่า อีกอย่าง

คนจัดทําโครงสร้างพืนฐานผมอยากให้ผู ้บริหารลงไปดูบ้างเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมเคยบอก

แล้วท่านก็ไม่ได้ไปดูไม่ต้องฟ้องด้วยภาพนะครับ ถนนก็แตก ทําอยู่ก็สร้างใหม่ช่างเดิม

นะครับทําอยู่ถนนก็แตกแล้ว ไม่ได้นะครับแล้วป้ายทีก่อสร้างท่อทํานบลําคลังหายไป

ไหนทําไว้ไม่ติดไว้ผมเคยบอกแล้ว ป้ายย ังไม่ถึงปีหายไปไหนทําทุกอย่างให้มีคุณภาพถึง

จะใชง้านได้หลายวัน เดือน ปี ทําให้ถูกสภาพตามสเปก คือทําทุกอย่างให้ดี อย่างถนน

สายป้ายรถเมล์ คอนกรีตมาสุดเป็นถนนลาดยาง คุณจะทําคอนกรีตก็ทําให้สุด ไม่ใช่ท ํา

เป็นถนนลาดยางถึงเขาเรียกว่าทําครึงตัว อันนี ท่านจะวางแผนไปถึงทีไหนอายเขานะ

ครับท่านไปดูได้เลยนะครับทางข้าง และหมู่ ๘ ก็เหมือนกันผมให้เอาดินไปอุดจนถนน

พัง แทนทีเสียนิดหน่อยไปเสียมาก เขาเดือดร้อนมากประชุมครั งหน้ามาบอกสภาเลยนะ

ครับว่าทําแล้วไปถึงไหน 

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  สําหรับช่วงนีบา้นหัวสระลําบากเหลือเกินกับถนนสายหนองออก – หัวสระให ้

ช่วยประสานไปที อบจ.ด้วยนะครับเพราะถนนวิงไม่ได้เลย 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล เกียวกับบ้านสําคัญว่ามีนํ าท่วมขังว่าหากมีงบประมาณวางท่อระบายนํ าบริเวณอู่ซ่อมของ 

ช่างเจียมและร้านค้าของนางตุ่มและบ้านของบุตรอดีตผู ้ ใหญ่พร้อมและถนนสายนีตรง

เส้นทางหลักตามทีจะได้รับการดูแล ให้กับประชาชนเป็นเส้นทางทีสําคัญของตําบลโคก

สูงของเรา ท่อระบายนํ าหนองโพธิ  ตรงจุดสีแยกผมฝากโครงการนํ าและเรืองถนนชํารุด
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เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นทางช่างถนน หมู่ ๙ สายโคกประดู่และมี หมู่ ๙ เกียวกับโครงการ

ถนน คสล. บ้านนางพร้อม เชิดสันเทียะ ก็มีชาวบ้านหลายท่านว่าถ้ามีงบประมาณให้

ก่อสร้างด้วยนะครับ 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ผมขอเสริม สท.ญาณสิทธิ  เรืองถนนเสียหาย ถนนสายนา 

บ้านท่าเจ็กหมีแผลเก่าทีซ่อมตอนนี ชํารุดมากเพราะนํ าฝนตกหนักมากฝนตกแรงนํ า

ระดับเข่า ผมว่าถ้าจะเสริมให้ดีต้องใช้ ๕-๖ รถถนนนเสียหายมากนะครับถ้าไม่ทํา 

นายสามารถ  แยกโคกสูง   กราบเรียนประธานสภาฯ  ทีเคารพ  ผม สามารถ  แยกโคกสูง    

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑  ผมขอฝากสัก ๔-๕ เรือง เรืองที ๑ ฝากไปถึงผู ้ ทีดูแลกองแต่ 

ละกองนะครับ ผมได้ยินข่าวมาว่าพนักงานบางท่านมาเซ็นชือแล้วไม่ทํางานแต่ไปรับ

งานข้างนอกอีกผมฝากผ่านประธานสภาไปถึงคณะผู ้บริหารให้ช่วยดูด้วยนะครับมันเป็น

เรืองเสือมเสียขององค์กรเรา ผู ้ทีทํางานในนีแต่ไปทํางานอยู่ทีอืนเป็นข ้อครหาของ

ชาวบ้านหลายคนหรือแม้กระทั งพนักงานเองเขาเห็นพูดง่าย ๆ เขาก็อิจฉาใครก็ทราบผม

ขอฝากผู ้ ทีเกียวข้องด้วยนะครับ  ๒ ทางเข ้าเทศบาลถึงสีแยกอนามัย ประชุมจริงทีแล้วผม

ก็เคยพูดอยากให้ผู ้บริหาร ถ้าท่านมีหินคลุกอยากให้ท่านดําเนินการเร่งด่วน รถตกไป

หลายคันแล้วฝากเป็นการเร่งด่วน ๓ นํ าจากโคกสูงไหลออกหน้าบ้าน ผอ. ประเสริฐ

ตอนนี กําแพงบ้าน ผอ.ประเสริฐกําลังจะพัง นํ าข ังตามรั วกําแพง ออกไปทุ่งนา ถ้ามี

งบประมาณ ช่วยดําเนินการวางท่อลงไปตัวเหมือง ๔  รถตกช่วงทีรถชนเสาไฟหน้าร้าน

เนือย่างรถชนเสาไฟ ไฟฟ้ายกเสาออกแล้วไม่ได้กลับรถตกลง ๔-๕ คันแล้ว ก็อยากฝาก

ประสานงานกับไฟฟ้าด้วยนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ผมขอตอบเป็นเรือง ไปนะครับ ถนนหัวสระ-หนองออกท่าน สจ.จีระวัฒน์ ก็รับปากว่าที 

ได้งบประมาณแล้วก็จะรีบดําเนินการ ส่วนเรืองพนักงานแต่ละกองผมก็ได้ฝากท่านปลัด

ให้กําชับเกียวกับคนปฏิบัติงานส่วนเรืองโครงสร้างพืนฐานเราจะเอาเงินสะสมวางท่อ

หน้าบ้านร้านยาว ไปถึงอู่ช่างสิทธิ แล้วจะทําระยะยาวเลยแต่เราก็ได้คุยกับท่าน สส. เราก็

จะทําแบบริมฟุตบาทก็คงจะใช้งบประมาณมากส่วนเกียวกับถนนหลายเส้น ถนนแตก 

ผู ้ รับช่วงก็จะมีประกนั ถ้าย ังไม่หมดก็มาซ่อมให้เราอยู่แล้ว การทําถนนก็ต้องมีแตกร้าว 

บ้าง ขนาดถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงชั นดีก็ย ังต้องมีการซ่อมแซมโดยตลอด ถนนเส้น

ไหนทีทําได้เร็วเราก็จะเร่งดําเนินการ ขอเรียนให้ทราบเท่านีก่อนครับ 
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นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑เรืองหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย) ท่านเคยให้ประชาชน 

แสดงความคิดเห็นหรือไม่ว่าท่านจะเปิด-ปิด เวลาไหนท่านเคยรับฟังความคิดเห็นของ

ชาวบ้านทีอยู่ใกล้หรือไม่ พวกทีอยู่ใกล้บางทีก็ได้ยินเสียงทีไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์

สถานีไหนฟังชัดหรือไม่ชัดเคยปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ หรือสถานีไหนฟังไม่รู้เรืองก็ปิด

ไปเลย โดยการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ประชาชนรับทราบ การต ั งจุดท่านต้องไปถาม

เขาก่อนนะครับ จุดไหนฟังไม่รู้เรืองท่านก็ปิด-เปิด 

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เกียวกับเหมือง คสล. วางท่อเข้าสระประปาโคกสูงมีนํ ารั ว 

และมีปริมาณนํ ามากอยากให้มีการไปซ่อมแซมและประปาโคกสูงตอนนี ฝนตกผ่านสระ

สะพาน อยากให้ผู ้บริหารไปดูปริมาณนํ าด้วยนะครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล เรืองไฟฟ้าแสงสว่างทีศาลตาปู ่  ชาวบ้านก็ขอบคุณท่านนายกและของนางพร้อม เชิด

สันเทียะ ชาวบ้านก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านครับผม  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑เรืองวางระบายนํ าเห็นแต่ท ํา ช่วงหน้าแล้งท่านเคยไปลอกท่อ

หรือล้างหรือไม่ท่านเคยไปดูแลปรับปรุงหรือไม่ ไม่มีการเอาออกมานํ าจะไหลทิ ง ท่าน

ทําทีไหนบ้างท่านต้องเอาไปทํานะครับแล้วอยากให้มีบ่อพักด้วยนะครับ  

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชาวบ้านกลุ่ม อสม. หรือกลุ่มแม่บ้านได้ฝากมา ว่าปีนี เมือไหร่จะพาไปศึกษาดู 

งานสําหรับปีหน้าผมก็บอกว่าไม่มีครับ ท่านสมาชิกทุกท่านก็คอยไปแก้ตัวกันเอาเอง 

เพราะว่าปีหน้าไม่ได้พาไปศึกษาดูงานแต่ผมก็ตอบเขาได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขา

รู้มาจากไหน ขอบคุณมากนะครับ  

นายต่วน  ขอแนบกลาง เมือกี ท่านเขียวก็บอกว่าให้ไปชี แจงเองผมก็บอกว่าคณะกรรมการเขาก็มีเหตุผลทีจะชีแจง

ประธานสภาฯ  ได้นะครับ ผมบอกตามตรงว่าส่วนใหญ่คนไปศึกษาดูงานเป็นคนเดิม ๆ ครับผมเห็นใจ 

คณะกรรมการแปรญัตติทีเขาตัดนั นเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปไหนเขาก็ได้เอาไปทํา

ทะเบียบราษฏร์เป็นประโยชน์กับพีน้องประชาชนทั งตําบลโคกสูง สมาชิกสามารถชีแจง

ได ้  

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒   เมือสักครู่ท่านสมาชิกได้เอ่ยว่าให้สมาชิกแก้ตัวเอง ผมอยากทราบครับว่าแก้ตัว 
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เรืองอะไรท่านคิดไปเองหรือไม่ คณะกรรมการแปรญัตติเขาก็มีมติแล้วว่าปีนี งดก่อนได้

หรือไม่เอาไปใส่ส่วนทีจําเป็นก่อน ไม่ต ้องไปดูงาน เขาตัดไปใส่ส่วนทีจําเป็น และเป็น

ประโยชน์กับประชาชนมากทีสุดไปทัศนะศึกษา ๔๐๐ ท่าน กลับมาแล้วก็นําไปปรับ

ประสิทธิภาพหรือไม่ 

นายเขียว  งามโคกสูง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒การศึกษาดูงานเราก็มียุทธศาสตร์อยู่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์นี ปีหน้าก็คงจะ 

หายไปอีกยุทธศาสตร์หนึง 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกแต่ละท่านได้อภิปรายเกียวกับหอกระจ่ายข่าวถึงจุดไหนทีชาวบ้าน 

เดือดร้อนเราก็สามารถปิดให้ทุกจุด หรือปิดหมดหรือเปิดแต่ละจุดก็ได้และเรืองการรับ

ฟังความคิดเห็นก็เหมือนกับการทีเราประชุมสภาเราก็เห็นว่ามีคนอยากฟังและไม่อยาก

ฟัง ถ้าเอาสภายกมือก็ถูกส่วนเรืองลอกท่อเราก็ทําโดยตลอด เช่นทีบึงบัวทองเราก็ให้

พนักงานไปลอกตลอด อันไหนตันก็ให้สมาชิกช่วยดูและแจ้งให้ทราบจะได้ไป

ดําเนินการส่วนเรืองหัวสระจะต้องไปดูเพือแก้ไขปัญหา ส่วนเรืองไฟฟ้าให้ทางท่าน สท. 

ช่วยประสาน และวันนี ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานว่าได้รับการค ัดเลือกเป็น

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลประจําจังหวัดนครราชสีมา 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองประธานสภาฯ เขต ๒ผมอยากสอบถามอํานาจหน้าทีของสมาชิกสภาครับฝากให้ท่านประธานอภิปราย 

ด้วยนะครับ คณะผู ้บริหารมีหน้าทีอะไร ใครทําเกินอํานาจหน้าทีหรือไม่ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมจะให้ปลัดเป็นผู ้ตอบนะครับ 

ประธานสภาฯ  

ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกทา่น   

เลขานุการฯ  ผมขออนุญาตชี แจงในภาพรวม คือส่วนของเทศบาลมีซึงก็มีในส่วนของสมาชิกสภา 

เทศบาลและในส่วนของผู้บริหารทางคณะผู ้บริหารก็เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานมี

หน้าทีเกียวกับการสั งการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบสั งการทีเกียวข้อง ในส่วน

นี ก็แยกเป็น สอบส่วนโดยปลัดเทศบาลเป็นผู ้บังคับบัญชาในส่วนของข้าราชการประจํา 

ซึงเรามีทั งหมด ๕ กอง ประกอบด้วย สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และ

กองสาธารณสุข  แต่ละกองถ้ามีผู ้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องทําตามระเบียบของ

กฎหมาย ในส่วนของสภาก็ทําหน้าทีในฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าทีให้ความเห็นชอบร่างเทศ

บัญญัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ต่าง ๆ อีกส่วนทีสําคัญคือการติดตาม
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ดําเนินงานของเทศบาลในการเสนอกระทู ้ตามเพือให้ท่านนายกเทศมนตรี หรือ ให้ท่าน

ผู ้บริหาร ได้ ชีแจงในส่วนของการบริหารงาน ขอบคุณครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลโคกสูงผมก็ของขอบคุณท่านประธาน 

และท่านสมาชิกทีให้ค ําเสนอแนะ สําหรับเทศบัญญัติปี ๕๕ ถือว่าสมบูรณ์แล้ว ผมใน

ฐานผู ้บริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ผมขอปิดการประชุมครับ 

ประธานสภาฯ  

  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

สิบเอก  พิทักษ์  เมธานุวงศ์  ผู ้จดบันทึกการประชุม 

        (พิท ักษ์  เมธานุวงศ)์  

            เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 

 (ลงชือ)   ต่วน  ขอแนบกลาง  ผู ้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายต่วน  ขอแนบกลาง)    

   ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 


