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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๑  ครั งที ๑/๒๕๕๕ 

วันอังคารที ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  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.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นางสาวละมุล  แก้วประกอบ  ผู ้อํานวยการกองคลัง 

 ๖.  นายธนาสิทธิ   ดํานิล   ผู ้อ ํานวยการกองช่าง 

 ๗.  จ่าเอกธรณ์เทพ  สอดโคกสูง  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา 

 ๘.  นางสาวกาญจนา  น้อยเภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข /รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

   ๙.  นายธนาธาร  อุระเพ็ญ  นายช่างโยธา ๖ว 

๑๐.  นายโกมินทร์  มะเดือ  นิติกร  ๖ว 
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๑๑.  นางสาวศศิณัฎฐ์  ศรีสุทธิ  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๖ว 

 ๑๒.  นางสาวละออง  เลี ยงจอหอ  นักวิชาการศึกษา ๕ 

              ๑๓.  นางพิมพ์พิศา  ข่อยจัตุรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ว 

            ๑๔.  นายมนูญ  พินิจจอหอ  นายช่างโยธา  ๔ 

 ๑๕.   นางอภิญญา  สมหมาย  นักพัฒนาชุมชน ๕ 

 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   นายจีระพงษ์  ทองดีนอก  ครูผู ้ ดูแลเด็ก 

 ๒๓  นางเฉลียว  สันทดั   พนักงานจ้างทั วไป 

              ๒๔  นางสาวรชยา  สิรฐานิช  เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว 

 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 ๑ .  ในวันอาทิตย์ที ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ทางคณะกรรมการวัดโคกสูงได้กําหนดจัด 

ประธานสภา  งานวัดประจําปี ขอเรียนเชิญสมาชิกและหน่วยงานไปร่วมงาน 

๒.  ว ันที ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  จะเป็นพิธีวางพวงมาลัยนางสาวบุญเหลือ ทีโรงเรียนบุญ

เหลือวิทยานุสรณ์  ขอเรียนเชิญไปร่วมงานสําหรับปีนี เริม  ๐๗. ๓๐ น.  ขอให้สมาชิก

และผู ้บริหารไปร่วม 

 

ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยวิสามัญ สมัยที ๑  ครั งที ๑/๒๕๕๔ วันที ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔   
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ระเบียบวาระที  ๓ เรืองเสนอเพือทราบ 
   รายงานผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตําบลโคกสูง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา  

นายกเทศมนตรีฯ เรียน   ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรง 

เกียรติทุกท่าน   
  ตามที กระผม  นายแหลมทอง วัฒนา  ผู ้ได้รับการเลือกตั งเป็นนายกเทศมนตรีต ําบล -       โคกสูง  

ตามระบอบประชาธิปไตย  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  ได้แถลงนโยบายใน

การบริหารงานของเทศบาลต ําบลโคกสูง  ต่อสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  เมือวันที ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ณ  

หอประชุมเทศบาลตําบลโคกสูง   ซึ งได้กําหนดนโยบายการพัฒนาไว ้   ๙  นโยบาย  นั น  ขอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายทีได้แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข

เพิมเติมถึง  (ฉบับที ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ  วรรค ๕  และวรรค ๖   ดังนี 

 
๑.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

                   การพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง  มีความสะดวกสบายกับการใช้ชีวติประจําวันของ

ประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  กระผมจึงมีนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานในเขตเทศบาลตําบลโคก

สูง  ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการก่อสร้างต่าง ๆ  เพือประโยชน์ในการสัญจรไปมา  และเพือความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ดังนี 

                ๑.๑ โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านระงมพัฒนา หมู่ที ๖    งบประมาณ  ๓๙๙,๐๐๐ .- บาท (สาม

แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทถ้วน) 

                ๑.๒ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ ารูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที ๑ 

ซอยอุทัยประชา งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.-บาท  (สามแสนหกหมืนสามพันบาทถ้วน) 

                ๑.๓ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ ้านส่องใต้ หมู่ที ๓ สายทางเหมืองกลางถึงโนขี ตุ่น  

งบประมาณ   ๒๕๔,๐๐๐ .- บาท   (สองแสนห้าหมืนสีพันบาทถ้วน) 

                ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้ านระงม หมู่ที ๔  สายบ้านคุณจุลถึงบ้านคุณ

สมหวัง  ๑๑๕,๙๙๙.- บาท   (หนึงแสนหนึงหมืนห้าพันเก ้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)  

                ๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที ๕ สายโรงขนมปังเลาหะเบ

เกอรี ถึง คสล.เดิม   งบประมาณ  ๑๔๓,๐๐๐ .- บาท    (หนึงแสนสีหมืนสามพันบาทถ้วน) 

                ๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมะม่วงพัฒนา หมู่ที ๗  สายซอยบ้านดาบ

ทรงวุธ    งบประมาณ  ๑๕๒,๙๙๙.- บาท   (-หนึงแสนห้าหมืนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-) 

                ๑.๗ โครงการก่อสร้างเหมืองระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่าเจ็กหมีไปสระประปาวัดโคกสูง 
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งบประมาณ  ๔๗๗,๐๐๐-  บาท  (-สีแสนเจ็ดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน-)  

              ๑.๘  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ ้านลําเชิงไกร หมู่ที ๙  สายซอยบ้านผู ้ ใหญ่ราตรี ถึงบ้าน

นายจํารัส  งบประมาณ  ๑๓๑,๐๐๐ .- บาท  (-หนึงแสนสามหมืนหนึงพันบาทถ้วน-) 

               ๑.๙  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระชาย  หมู่ที ๑๑ สายบ้านบุญลือรีไซเคิล ถึง 

คสล.เดิม  งบประมาณ  ๘๕,๙๙๙.- บาท  (-แปดหมืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน- ) 

               ๑.๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังภายในหมู่บ้านหนองกระชาย  หมู่ที ๑๑  สายบ้านนายอนุศักดิ   วาด

โคกสูง   

                ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกสูง  งบประมาณ  ๒๙๙,๐๐๐.- บาท 

(-สองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทถ้วน-)       

                ๑.๑๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงงานลูกชิ นไปว ัดสีดา       หมู่ที ๑๑  บ้านหนอง

กระชาย    ตําบลโคกสูง    ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร         งบประมาณ  

๖๕๗,๙๙๙.-  บาท      (หกแสนห้าหมืนเจ็ดพันเกา้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)      

                ๑.๑๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช้างบ้านโคกสูง  หมู่ที  ๑  ตําบลโคกสูง 

งบประมาณ  ๖๕๗,๐๐๐.- บาท  (หกแสนห้าหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                ๑.๑๔  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าเทศบาล   ๑,๙๘๘,๕๐๐.- บาท  (หนึงล้านเก้า

แสนแปดหมืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

                ๑.๑๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชือม คสล.เดิม  หมู่ที  ๑๐ โครงการสุรนารายณ์แลนด์

ซอย  ๒๕   งบประมาณ  ๔๓๙,๐๐๐.- บาท   (สีแสนสามหมืนเก้าพันบาทถ้วน) 

                ๑.๑๖  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกป้อมตํารวจตําบลโคกสูงเพือความสวยงามสําหรับผู ้ ทีสัญจรผ่าน

ไปมา 

          ๑.๑๗  ขุดลอกคูระบายนํ าหมู่ที ๑ เลียบถนนทางหลวงสายสุรนารายณ์  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕) 

               ๑.๑๘  ขุดลอกวัชพืชบริเวณท่าใหญ่ 

                ๑.๑๙  ขุดลอกวัชพืชบริเวณสระนํ า หมู่ที ๒ บ้านหนองโพธิ   

               ๑.๒๐  ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวสระ – บ ้านหนองออก  เพือการคมนาคมทีสะดวก 

               ๑.๒๑  ปรับปรุงถนนหมู่ที ๘  บ้านส่องเหนือสายนาบ้าน 

               ๑.๒๒   วางท่อระบายนํ าเพือป้องกันและเตรียมการปัญหาอุทกภัยจํานวน ๓ จุด 

                          - บริเวณเสาออเร้นท์ – โคกประดู่ 

                          - บริเวณกลางหมู่บ้านบ้านลําเชิงไกล 

                          - บริเวณหลังว ัดลําเชิงไกร 

               ๑.๒๓  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดินหลังนํ าท่วมขังสายทางช้าง 

                ๑.๒๔  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บริเวณถนนทางเข้าหมู่ที ๑๑ บ้านหนองกระชาย 
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              ๑.๒๕  วางท่อระบายนํ าเพือแก้ปัญหานํ าท่วมขังหน้าจอหอเฟอร์นิเจอร์ 

               ๑.๒๖  ขุดลอกเหมืองโนนตาทอง 

              ๑.๒๗   ซ่อมแซมถนนเพืออํานวยความสะดวกด้านการเกษตร จากถนนสายทางช้างถึงโคกประดู่ 

              ๑.๒๘   ปรับปรุง ถนนสายหมู่บ้านรถเมล์ถึงถนนลาดยางบ้านบึงทับช้าง – หนองไข่นํ า 

              ๑.๒๙  ปรับปรุง โรงครัว และติดตั งมุ ้งลวด  เหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกสูง เพือให้มี

สุขลักษณะทีดีสะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

              ๑.๓๐  ดําเนินกิจกรรม  ตามโครงการบ้านท้องถินไทย    เทิดไท้องค์ราชัน   ๘๔   พรรษา  ๕   ธันวา

มหาราช   โดยซ่อมแซม ปรับปรุง  บ้านพักอาศัยสําหรับผู ้มีฐานะยากจน   จํานวน ๕  หลัง ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

              ๑.๓๑   ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามตรอก  ซอย  ถนน  ในเขตเทศบาลอย่างพอเพียง

และทั วถึง 

              ๑.๓๒ ปรับปรุงพัฒนา  ระบบประปาบ้านหัวสระ  เพือให้มีบริการระบบประปาสะอาดถูกสุขอนามัย

บริการประชาชนอย่างทั วถึง 

              ๑.๓๓  ปรับปรุงคุณภาพ/ขยายเขตบริการนํ าประปา ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง ให้มีนํ าประปาที

สะอาดสามารถดืมได ้
               ๑.๓๔  ขุด ลอก คู คลอง ลําห้วย เหมือง ทีตืนเขิน เพือเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

  ๒.  นโยบายด้านการส่งเสริมรายได้ภาคการเกษตร 

                       ๒.๑  ส่งเสริมผู ้นําด้านการเกษตร  ปราชญ์ชาวบ้านจัดต ั งแหล่งเรียนรู้เพือการศึกษาดูงาน  และจัดตั ง

กลุ่มอาชีพ  ตามความสนใจและความถนัด 

                         (๑)  โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์แก่สมาชิกสภาเทศบาล  ผู ้นําท้องถิน  

พนักงานเทศบาล  กลุ่มอาชีพ  และผู ้นําองค์กรชุมชน  งบประมาณ  ๖๔๙,๘๘๕.- บาท     (หกแสนสีหมืนเก้าพัน

แปดร้อยแปดสิบห้าบาทบาทถ้วน)                        

                       ๒.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ  เพือปรับปรุงบํารุงดิน    ลดต้นทุนผลิตผลทาง

การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        ๒.๓  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        ๒.๔  ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพือส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในตําบลโคกสูงเช่น

การดําเนินการประกันราคาข ้าว    มันสัมปะหลัง  ข ้าวโพด   เป็นต ้น 

                        ๒.๕  ดําเนินการแจกพันธ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยนํ าท่วม 

                        ๒.๖  ขุด ลอก คู คลอง ลําห้วย เหมือง ทีตืนเขินเพือพัฒนาระบบนํ าเพือการเกษตรและป้องกัน

ปัญหาภัยแล้ง 

                        ๒.๗  อุดหนุนโครงการปรับเปลียนทัศนคติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-

บาท  (สองหมืนบาทถ้วน)  
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   ๓.  นโยบายด้านความมันคงของมนุษย์และสิงแวดล้อม 

                (๓.๑) ดําเนินการจัดสรรสว ัสดิการสําหรับผู ้ สูงอายุ  ผู ้ พิการ ผู ้ ป่วยเอดส์ และผู้ด ้อยโอกาสส่งเสริม

สนับสนุนเบี ยย ังชีพผู ้ สูงอายุ ๖๐ ปีขึนไป  คนพิการ  ผู ้ ป่วยโรคเอดส์  ผู ้ ด ้อยโอกาสและยากจน  ให้ได้รับการดูแล

อย่างทั วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านและรณรงค์การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

                  (๑)   อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลโคกสูง  งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดหมืนบาทถ้วน)    

   (๒)   สนับสนุนเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุตําบลโคกสูง  งบประมาณ   ๖,๔๔๓,๐๐๐.- บาท  ( หกล้านสีแสนสี

หมืนสามพันบาทถ้วน)          

     (๓)  โครงการสนับสนุนเบี ยย ังชีพผู้คนพิการตําบลโคกสูง  งบประมาณ  ๑,๐๕๑,๕๐๐.- บาท  (หนึงล้าน

ห้าหมืนหนึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)       

        (๔)  โครงการสนับสนุนเบี ยย ังชีพผู้ติดเชือเอดส์  งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐.- บาท  (หนึงหมืนแปดพันบาท

ถ้วน)          

               (๕)    ส่งเสริมองค์กรภายในเขตเทศบาลและชุมชนให้มีความรัก   สามัคคี    ส่งเสริมจัดตั งกองทุนคน

พิการและกลุ่มฌาปนกิจชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง                           

                (๖)   จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดเก็บขยะให้แก่เทศบาลตําบลจอหอ จํานวน ๑๓๒,๐๐๐.-  บาท 

                (๗)   ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ทต.โคกสูง  เพือพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร.ในการเตรียมความ

พร้อมช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาอุทกภัยและสาธารณภัย  งบประมาณ    ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึงแสนบาทถ้วน) 

               (๘)  โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบั ติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

ประจําปี   ๒๕๕๔  งบประมาณ  ๓๕,๘๑๐.-บาท  (สามหมืนห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)  

๔. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสถานพยาบาล ๒๔ ชัวโมง 

     ๔.๑  ส่งเสริมโครงการสาธารณสุขทีมีคุณภาพ  เพือบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

            (๑)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข ้เลือดออก  งบประมาณ ๔๙,๙๗๔.- บาท  (สีหมืนเก้าพันเก้าร้อย

เจ็ดสิบสีบาทถ้วน)    

            (๒)  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐.- บาท    (หกหมืนบาทถ้วน)    

            (๓)  โครงการอุดหนุนกิจการกาชาดอําเภอเมืองนครราชสีมา  งบประมาณ  ๕,๐๐๐.-บาท  (ห้าพันบาท

ถ้วน)    

            (๔)  โครงการอุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา  (HIV)  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐.- บาท(ห้าหมืนบาทถ้วน)    

            (๕)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  (หนึงแสนหนึงหมืนบาทถ้วน)    

            (๖)  โครงการจัดซือเครืองพ่นหมอกควันเพือป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง   

งบประมาณ  ๗๐,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดหมืนบาทถ้วน) 

            (๗)  โครงการจัดซือเครืองเสียงเพือสนับสนุนการออกกําลังกายสําหรับการเต ้นแอโรบิค จํานวน ๑ ชุด  

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท  (สีหมืนบาทถ้วน) 



สําเนา 

 - ๗ -  

            (๘)  โครงการจัดซือรถเข็นสําหรับพนักงานกวาดถนนภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสูงเพือสนับสนุนการ

รักษาความสะอาดและสิงแวดล้อม  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมืนสีพันบาทถ้วน) 

             (๙) โครงการออกกําลังกายสร้างสุขภาพ  งบประมาณ ๘๖,๙๐๐.-บาท  (แปดหมืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

             (๑๐) โครงการหมู่บ้านสะอาดตําบลน่าอยู่   งบประมาณ ๗๙๒,๔๘๐.-บาท  (เจ็ดแสนเก้าหมืนสองพันสี

ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

              (๑๑) โครงการเพิมประสิทธิภาพการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยภายในตําบลโคกสูง  งบประมาณ 

๗๖,๖๐๘.-  บาท  (เจ็ดหมืนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) 

              (๑๒) โครงการคัดกรองผู ้ มีปัญหาทางสายตาสําหรับผู ้สูงอายุ   งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

(หนึงแสนสองหมืนบาทถ้วน) 

              (๑๓) โครงการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

(ห้าหมืนบาทถ้วน) 

              (๑๔) โครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐.-บาท  (ห้าหมืนบาทถ้วน) 

               (๑๕)  โครงการขีจักรยานเพือสุขภาพครั งที ๔  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐.-บาท  (เก้าหมืนบาทถ้วน) 

               (๑๖) โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท  (ห้าหมืนบาทถ้วน) 

              (๑๗) โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมทีเหมาะสม  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐.-บาท (สีหมืนบาทถ้วน) 

               (๑๘) โครงการอาหารปลอดภัยและสุขภาพเพือผูบ้ริโภค   งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมืนบาท

ถ้วน) 

               (๑๙) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมืนบาทถ้วน) 

 ๔.๒  ส่งเสริมพัฒนาอบรม  อาสาสมัครประจําหมู่บ้าน  และอาสาสมัครประจําชุมชน  เพือเพิมพูนความรู้

ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง 

             (๑)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐.- บาท  (หนึงแสนหนึง หมืนบาทถ้วน)    

            (๒)  โครงการจัดหาอาสาสมัครดูแลผู ้แลสูงอายุ ประจําตําบลโคกสูง 

๕. นโยบายด้านการศึกษา 

       ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล  และจัดตังสาขา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิมขึนอีก  ๓  แห่ง  โดยฝากโรงเรียนในเขตเทศบาล  พร้อมบริการรับและส่งเป็นการช่วย

ประหยัดเวลาและงบประมาณของผู ้ปกครองอีกทางหนึงด้วย 

                    (๑)โครงการว ันเด็กแห่งชาติประจําปี  ๒๕๕๔ งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึงแสนห้าหมืน

บาทถ้วน) 

                    (๒) โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสประจําปี ๒๕๕๔     งบประมาณ   ๕๔,๓๐๐.-  

บาท     (ห้าหมืนสีพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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                    (๓) โครงการอาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกสูง  งบประมาณ   ๒๙๔,๑๐๑.๘๕ 

บาท (สองแสนเก้าหมืนสีพันหนึงร้อยหนึงบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

                    (๔) โครงการอาหารกลางว ันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ทต.โคกสูง  งบประมาณ 

๔๕๖,๐๐๐.-บาท    (สีแสนห้าหันบาทถ้วน) 

                    (๕) โครงการกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกสูง  ๗,๔๖๕.บาท  (เจ็ดพันสีร้อยหกสิบ

ห้าบาทถ้วน) 

                    (๖) โครงการจัดหาว ัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย งบประมาณ  ๕๒,๕๐๐.-บาท  (ห้าหมืนสองพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 

                    (๗)  โครงการสนับสนุน  ค่าพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา  งบประมาณ  ๒๔,๐๐๐.-บาท  (สอง

หมืนสีพันบาทถ้วน) 

                    (๘) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์   ประจําปี 

๒๕๕๔  งบประมาณ  ๑๖๓,๒๐๐.-บาท 

                     (๙)   โครงการสนับสนุนทุนปริญญาโทสําหรับบุคลากรของเทศบาล เพือพัฒนาศักยภาพ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.บาท     (สองแสนสีหมืนบาทถ้วน) 

                     (๑๐)   โครงการสนับสนุนทุนปริญญาตรีสําหรับบุคลากรของเทศบาล     เพือพัฒนาศักยภาพ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    งบประมาณ ๑๑๙,๑๐๐.-บาท   (หนึงแสนหนึงหมืนเก้าพันหนึงร้อยบาทถ้วน)                        

 ๕.๒  ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอน  อาหารกลางวัน และนมฟรี  จัดให้มีห้องสมุดประชาชน  ศูนย์

คอมพิวเตอร์   และอินเตอร์เน็ตทีได้มาตรฐาน      เพอืค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์สําหรับประชาชน   

                    (๑) โครงการอาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกสูง  งบประมาณ   ๒๙๔,๑๐๑.๘๕ 

บาท (สองแสนเก้าหมืนสีพันหนึงร้อยหนึงบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

                    (๒) โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก   ทต.โคกสูง  งบประมาณ 

๔๕๖,๐๐๐.-บาท    (สีแสนห้าหันบาทถ้วน) 

                    (๓) โครงการอาหารเสริมนมทั ง  ๓  โรงเรียน  ในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง     งบประมาณ 

๗๒๔,๗๒๑.๙๐.-บาท    (เจ็ดแสนสองหมืนสีพันเจ็ดร้อยยีสิบเอดบาทเก้าสิบสตางค)์ 

                    (๔)  โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านลําเชิงไกร งบประมาณ    ๑๐๙,๒๐๐.-บาท  

(หนึงแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

                     (๕)  โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง  งบประมาณ  ๖๗๓,๔๐๐.- บาท 

(หกแสนเจ็ดหมืนสามพันสีร้อยบาทถ้วน) 

                    (๖)  โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐.-บาท 

(สองแสนเจ็ดหมืนสามพันบาทถ้วน) 



สําเนา 

 - ๙ -  

                    (๗) โครงการกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกสูง  งบประมาณ  ๗,๔๖๕.- บาท  (เจ็ด

พันสีร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

                    (๘)  โครงการอุดหนุนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม)  

งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึงแสนบาทถ้วน)    

                   (๙)  โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง  (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม)  งบประมาณ  

๕๐,๐๐๐.- บาท  (ห้าหมืนบาทถ้วน)  หน่วยงานผู ้ รับผิดชอบ  กองการศึกษา 

                  (๑๐ ) โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม)  งบประมาณ  

๓๐,๐๐๐.- บาท  (สามหมืนบาทถ้วน)    

                 (๑๑) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาเด็กปฐมวัย งบประมาณ  ๕๒,๕๐๐.-บาท  (ห้าหมืนสองพันห้าร้อย

บาทถ้วน)                 

 ๖. นโยบายด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิน 

    ๖.๑  ส่งเสริมให้มีงานประเพณีประจําปีของทุกวัดภายในเขตเทศบาล 

                       (๑)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัดโคกสูง  ประจําปี  ๒๕๕๔   งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.- บาท              

(ห้าหมืนบาทถ้วน)    

                       (๒)   โครงการสืบสานงานประเพณีวัดบ้านลําเชิงไกร ประจําปี  ๒๕๕๔   งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.- 

บาท              (ห้าหมืนบาทถ้วน)    

                       (๓)  โครงการสืบสานงานประเพณีวัดสว่างอารมณ์ ประจําปี  ๒๕๕๔   งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐.- 

บาท              (ห้าหมืนบาทถ้วน)    

๖.๒  ส่งเสริมให้จัดงานอนุรักษ์ฟืนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิน  อย่างต่อเนืองของประชาชน  

เพือให้เกิดความรักความหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดไป 

                       (๑)  โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  งบประมาณ  ๑๑๙,๓๕๕.- บาท   (หนึงแสนหนึงหมืนเก้าพันสาม

ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วนบาทถ้วน) 

                        (๒)  โครงการจัดงานวันสงกรานตแ์ละวันผู ้ สูงอายุ  ประจําปี ๒๕๕๔  งบประมาณ  ๒๐๘,๕๐๐.- 

บาท  (สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )    

                        (๓)  โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ ประจําปี ๒๕๕๔  งบประมาณ  เทศบาล

ตําบลโคกสูง ๓๐๐,๐๐๐.-บาท   และงบสนับสนุนจาก บริษัทปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                        (๔) โครงการจัดงานวันแม่  ๑๒ สิงหามหาราชินี  ประจําปี ๒๕๕๔     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

(หนึงแสนบาทถ้วน) 

                         (๕) โครงการจัดงานวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช ประจําปี ๒๕๕๔    งบประมาณ  ๑๘๘,๙๖๐.-บาท 

(หนึงแสนแปดหมืนแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๗. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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  ๗.๑ ส่งเสริมให้มีลานกีฬาภายในหมู ่บ้าน  ชุมชน  เป็นทีออกกําลังกาย  พบปะสังสรรค์    

นันทนาการ  สร้างความรัก  ความสามัคคีของคนในเขตเทศบาล 

                       (๑)  สนับสนุนการออกกําลังกายเพือสุขภาพภายในหมู่บ้าน ชุมชน เช่นการเต้นแอโรบิก  ตามลาน

กีฬาต่างๆ เช่น ลานกีฬาเทศบาลตําบลโคกสูง ลานกีฬาบ้านส่องใต้  ลานกีฬาบ้านระงมฯ เป็นต้น 

                       (๒) จัดหาบุคคลากรผู้มีความรู้ทางด้านกีฬา  การออกกําล ังกายประจําโรงฟิตเนส เทศบาลตําบล 

โคกสูง และผู ้นําเต้นแอโรบิก                                      

๗.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน  ระดับตําบล  ระดับอําเภอ   

ระดับจังหวัด  เพือหานักกีฬาและส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป 

                  (๑)  โครงการแข่งข ันกีฬาต้านยาเสพติดประจําปี   ๒๕๕๔  งบประมาณ  ๔๖๓,๒๐๐.- บาท  (สีแสน

หกหมืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)    

                   (๒)  โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ  งบประมาณ  ๙๗,๙๗๐.- บาท  ( เก้าหมืน

เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )    

                   (๓)  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ประจําปี ๒๕๕๔  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.- บาท  (สามหมืน

บาทถ้วน)    

                   (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆตามกิจกรรมทีทางเทศบาลตําบลโคก

สูงจัดขึ น เช่น งานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ   จ ัดการแข่งข ันฟุตซอล    เซปักตระกร้อ   

การแข่งขันชกมวยไทย  

                    (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลของศูนย์กีฬาต ําบลโคกสูง 

                    (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลของโรงงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ในนาม

ของเทศบาลตําบลโคกสูง 

  ๗.๓  ส่งเสริมให้มีสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสุขภาพและนันทนาการ  จัดภูมิทัศน์ให้ร่มรืนและสวยงาม 

                   (๑)  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกป้อมตํารวจโคกสูง เพือความสวยงามสําหรับผู ้สัญจรผ่านไปมา  

๘. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม                        

 ๘.๑  ส่งเสริมให้มีการจัดตังกลุ ่มสาขาอาชีพ  กลุ ่มองค์กรในชุมชน  เช่น  อสม. , อปพร.  ,ตํารวจบ้าน , กลุ่ม

เกษตรกร  ในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง 

                      (๑)  โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ทต.โคกสูงประจําปี ๒๕๕๔  งบประมาณ  

๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึงแสนบาทถ้วน)    

                      (๒)   อุดหนุนโครงการปรับเปลียนทัศนคติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-

บาท  (สองหมืนบาทถ้วน) 
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                     (๓)  โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรมนางสาวบุญเหลือ ประจําปี ๒๕๕๔  งบประมาณ  เทศบาล

ตําบลโคกสูง   ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   และงบสนับสนุนจาก บริษัทปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จํากัด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพือส่งเสริมและกระตุ ้นเศรษฐกิจเช่นการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเทียวในเขตเทศบาลตําบลโคกสูง 

                     (๔) โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านระงมพัฒนา หมู่ที ๖    งบประมาณ  ๓๙๙,๐๐๐ .- บาท     

(สามแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทถ้วน) 

๘.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนดํารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                     (๑)   อุดหนุนโครงการปรับเปลียนทัศนคติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-

บาท  (สองหมืนบาทถ้วน)    
  ผลการปฏิบัติงานในรอบปี  ๒๕๕๔  ของคณะผู ้บริหารเทศบาลตําบลโคกสูง ซึงนําโดยกระผม

นายแหลมทอง  ว ัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง     ทีได้รายงานมาดังกล่าว   กระผมได้บริหารงาน ตามอํานาจ

หน้าทีและภารกิจของเทศบาล  ด้วยงบประมาณและทรัพยากรทีจําก ัดแต่มีประสิทธิภาพเพือให้พีน้องประชาชน

ชาวเทศบาลตําบลโคกสูง ทีเสียภาษีเพือพัฒนาท้องถินให้มีความเจริญก้าวหน้าในสภาวะสังคมทีเปลียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว    พีน้องประชาชนชาวต ําบลโคกสูงจะได้รับทั งความสะดวกสบายในด้านการบริการยุคใหม่   ที

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและถูกใจ  ในปีต่อๆ ไปยิงขึ น   ซึ งโครงการต่าง ๆ  จะไม่สามารถสัมฤทธิ ผลได้เลยหากพี

น้องประชาชนชาวตําบลโคกสูงไม่ใหค้วามร่วมมือ  การบริหารงานของกระผมจะต้องมีพีน้องประชาชนหลายๆ 

ฝ่ายให้มีส่วนร่วม  ทําให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ    ก่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในตําบลทีดียิงขึ น          ในนาม

ของคณะผู ้บริหารจึงขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  กํานัน  ผู ้ ใหญ่บ้าน  กลุ่มองค์กรชุมชน  

ประชาชนตําบลโคกสูง  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาลต ําบลโคกสูงทุกท่าน  ทีได้สนับสนุน  

ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการร่วมกิจกรรมทีเทศบาลได้จัดทําและดําเนินการขึ น ขอบคุณครับ 

 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ก่อนอืนผมขอทักท้วงก่อนครับว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปี  ๒๕๕๔  ของผู้บริหาร ท่านได้ทําขึ นเองหรือไม่   เช่น  หน้า ๒  ข้อ ๑๙ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลําเชิงไกร  หมู่ ๑๑ บ้านลําเชิงไกรมีหรือครับ  ท่านต้องทํา

ให้รอบคอบและต่อมา  โครงการก่อสร้างถนนทางเข ้าเทศบาลมันเสร็จแล้วหรือย ังครับ  ตอนนี ย ัง

ไม่เสร็จย ังไม่ใช่ผลงานของมันย ังไม่เสร็จ  เอามาได้อย่างไร  ต้องดูตามเป็นจริงและความถูก

ต้องการขุดลอกสระระบายนํ า  หมู่ ๑  ท่านต้องระบุว่าท่านขุดตรงไหน  ขุดลอกว ัชพืชสระนํ า

หนองโพธิ   หมู่  ๒  อยู่ตรงไหน เป็นสระหรือเปล่า วางท่อระบายนํ าหมู่  ๘ ปรับปรุงซ่อมแซม

ทางเข้า หมู่  ๑๑  หนองกระชายตรงไหน 

นายทศพร  ลังโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายทศพร  ลังโคกสูง รองนายกเทศมนตรี 
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รองนายกเทศมนตรี ตามทีท่าน สท. ญาณสิทธิ ได้ถามถึงบริเวณท่อระบายนํ า  โดยประตูเสาออเซ็นและบ้าน

ลําเชิงไกร  ๓  จุดนี มีภาพถ่ายปรับปรุงทางเข้าบ้านหนองกระชาย  ช่วงทีประกาศภัยพิบัติ  

ของบ้านนางขาว  โรงขนมและวัชพืช  หมู่ ๒  หนองโพธิ  ตรงข ้ามอู่นายดําข้างสระนํ า  

ทําพร้อมกับขุดลอกวชัพืช ท่าใหญ่ ของแจ้งให้ทราบเท่านีก่อนะครับ 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  หน้า  ๒  โครงการปรับปรุงบ้านนายอนุศ ักดิ   อันนี เสร็จ

หรือย ัง  ทางลูกรัง  งบประมาณ  ๓๑,๗๐๐   บาท  ผมผ่านไปดูผมว่ามันย ังไม่เสร็จ   มี

รอยรถไปเกลียดินอยู่คงไม่เกิน  ๖  รถเกลียแค่ปริมาณดิน ตามงบประมาณ  ๑๕๐  คิว ผม

ดูแล้วไม่น่าจะเป็นถนนผมอยากให้ท่านไปดูว่าเป็นถนนหรือไม่ ท่านเอาดินไปลงไว้ ดิน

ขาวมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นถนน  อยากให้ท่านไปตรวจสอบดูอีกครั ง 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ทางหมู่  ๑๑ หนองกระชายผมก็ได้ไปสํารวจและอยากให้ท่านผู ้บริหารไปปรับปรุงถนน

สายนี   และได้เรียนกับทางท่านรองนายกเทศมนตรีและคงจะไปทําเป็นถนนคอนกรีต

และไม่ได้  ต ้องให้ดินมันแน่นก่อนอยากให้ผู ้บริหารไปพิจารณาซ่อมแซมเพิมเติม ผมขอ

เรียนว่าถนนเส้นนี ดีกว่าเดิมมาก 

ระเบียบวาระที  ๔   เรืองเสนอเพือพิจารณา 
๔.๑   การกําหนดสมัยประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๒๒ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง   

ประธานสภาฯ  ประกาศสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

เรือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที  ๑ 

ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
--------------------------------------------+------------- 

  ตามทีสภาเทศบาลตําบลโคกสูง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั งที  ๑/๒๕๕๓  เมือวันที ๒๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔ กําหนดวันเริม  สมัย

ประชุมสามัญสมัยที  ๑  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตั งแต่ว ันที  ๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕  ถึงวันที  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  

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 ๑  

ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตั งแต่วันที  ๑  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที  ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยมีกําหนดระยะเวลา  

๓๐  ว ัน 
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  จึงประกาศมาเพือทราบโดยทั วกัน 

  

ประกาศ ณ วันที    ๒๐   เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

    (ลงชือ) 

ต่วน ขอแนบกลาง 

(นายต่วน ขอแนบกลาง)  

ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

 
ส.อ.พิทักษ์  เมธานุวงศ์ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

เลขานุการฯ ผมขอชีแจ้งระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง ดังนี 

ตาม ม.๒๔ พ.ร.บ. เทศบาล  กําหนดว่า   ในปีหนึงกําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญสีสมัย 

และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึง ๆ ให้กําหนดไม่เกินสามสิบวัน  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริมต ้นประชุม 

สมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั น ว ันเริมสมัยประชุมสามัญประจําปี

ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้

ประธานสภาท้องถินนําปรึกษาในทีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้

นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเมือสภาท้องถินมีมติแล้วให้ประธานสภา

ท้องถินทําเป็นประกาศของสภาท้องถินพร้อมทั งปิดประกาศไว ้ในทีเปิดเผย ณ 

สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในกรณีทีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจําปีไว ้หรือไม่ได้กําหนดวันเริมประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือ

มีความจําเป็นต้องเปลียนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือว ันเริมสมัยประชุม

สามัญประจําปีทีกําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปีอืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง  การเปิดประชุมในช่วงแรกได้กําหนดให้มีการประชุมในเดือนธันวาคม มาแล้วย ัง 

ประธานสภาฯ สามารถประชุมได ้ ผมจะขอมติทีประชุมเรือง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ครับ 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๑๑  เสียง (งดออกเสียง  ๑  ท่าน  ประธานสภาฯ) 

๓.๒  ญัตติเรือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 

ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง ทีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลียน ตาม ข้อ ๒๙  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ญัตติเรือง     ขออนุมัติเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ทีดินและสิงก่อสร้าง        ตามเทศบัญญัตปิระมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด

ดังน ี

สํานักปลัด 

 ข้อความเดิม   หน้า ๖๒    ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๒  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก มี มอก. สําหรับเก็บเอกสาร  จํานวน  ๓  ตูร้าคา หลังละ  ๔,๕๐๐  บาท      (ต ั งจ่ายตามราคา

ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์  สําหรับใช้ในงานเทศพาณิชย ์  งานงบประมาณและ

แผนงาน งานธุรการ งานละ ๑ ตู ้    
 ข้อความใหม่    หน้า ๖๒    ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๒  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก  สําหรับเก็บเอกสาร  จํานวน  ๓  หลัง ราคา หลังละ  ๔,๕๐๐  บาท      (ตั งจ่ายตามราคา

ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์  สําหรับใช้ในงานเทศพาณิชย ์  งานงบประมาณและ

แผนงาน งานธุรการ งานละ ๑ ตู ้    
 

 กองการศึกษา   
ข้อความเดิม   หน้า ๑๐๑   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๒  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก  มี มอก.  จํานวน  ๑ ตู ้ราคา ๔,๕๐๐  บาท)  สําหรับใช้กิจการของกองการศึกษา      (ตั งจ่าย

ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
 
ข้อความใหม่    หน้า ๑๐๑   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๒  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก  จํานวน  ๑ ตู ้ราคา ๔,๕๐๐  บาท  สําหรับใช้กิจการของกองการศึกษา      (ต ั งจ่ายตามราคา

ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)์  
 
กองการสาธารณสุข 
ข้อความเดิม   หน้า ๘๘   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตู ้เหล็ก ๔ ลิ นชัก  มี มอก.  จํานวน  ๒  ตู ้ตู ้ละ ๔,๕๐๐  บาท  สําหรับใช้งานของกองสาธารณสุขและ

สิงแวดล้อม      (ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
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ข้อความใหม่    หน้า ๘๘   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก  จํานวน  ๒  ตู ้ตู ้ละ ๔,๕๐๐  บาท  สําหรับใช้งานของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม      

(ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
 
เนืองจากได้สืบราคาตามท้องตลาดแล้ว  ราคาตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชัก  ทีกําหนดราคาตู ้ละ ๔,๕๐๐  บาทต่อหลัง  

สามารถจัดซือได้ เฉพาะชนิดไม่มี มอก.  เพราะราคาตู ้ เหล็ก ๔ ลิ นชักทีมี มอก.ไม่สามารถจัดซือได้ เพราะมีราคา

สูงกว่างบประมาณทีตั งไว้มาก 
 

กองคลัง 
ข้อความเดิม   หน้า ๖๙   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตูก้ระจกบานเลือน  ขนาด ๔ ฟุต มี มอก. จํานวน ๒ ตู ้  ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐  บาท      (ตั งจ่าย

ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
ข้อความใหม่    หน้า ๖๙   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตูก้ระจกบานเลือน  ขนาด ๔ ฟุต  จ ํานวน ๒ ตู ้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐  บาท      (ตั งจ่ายตาม

ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
 
ข้อความเดิม   หน้า ๖๙   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๒ ชั น มี มอก. จํานวน ๑ ตู ้  ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท     (ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ)์  
ข้อความใหม่    หน้า ๖๙   ข. รายจ่ายเพือการลงทุน      หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ข้อ ๑  ค่า

จัดซือตู ้ เหล็ก ๒ ชั น  จํานวน ๑ ตู ้  ๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท     (ตั งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ)์ 
 
เนืองจากได้สืบราคาตามท้องตลาดแล้ว  ราคาตู ้ เหล็ก ทีตั งงบประมาณไว้สามารถจัดซือได้ เฉพาะชนิดไม่

มี มอก.  เพราะราคาตู ้ชนิดทีมี มอก.ไม่สามารถจัดซือได้ เพราะมีราคาสูงกว่างบประมาณทีตั งไว้มาก 
 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรืองการจัดทําเทศบัญญัติ  ท่านจัดทําตอนแรก ท่านทํามา มอก. มี  มอก. และท่าน 

   แก้ไข ไม่มี มอก.  ท่านมาแก้ข ้อความไม่น่าจะถูกต้องนะครับ  ไม่น่าจะจัดซือนะ 

   ครับ  ตัดออกไปเลย  ท่านมาแก้ทีหลังเวลาท่านจะตั งท่านต้องไปสืบดูก่อนว่าของ 

    

 



สําเนา 

 - ๑๖ -  

สิงนั นราคาเท่าไหร่ท่านถึงมาต ั ง  สภาพดีหรือไม่  ถ้าท่านตั งแต่แรกมี มอก. และ 

   ราคาเหมาะสมก็ได้ ซือไม่ได้ก็ไม่ต้องซือ  เอาไว ้ปีหน้าผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ   

   ต ้องมีข้อเท็จจริง ก่อนทีจะทํา ทําไม่ถูกต้องมาขอแก้มันไม่ใช่ไม่ได้  และปีทีค้างอยู่ 

   ให้ตัดออกไป ซะ  ข ้อความเราแก้ได้ในสภา 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  เรืองซือคุรุภัณฑ์ทีจะจัดซือผมก็เข ้าใจว่าคุรุภัณฑ์ทีเสนอ 

มาก็เห็นว่ามีความจําเป็นนะครับ  แต่ในเทศบัญญัติมี  มอก.  ๔,๕๐๐  บาท  ต่อตู้   แล้ว

ตอนนี ท่านมาตัดออกก็ไม่ทราบว่าท่านจะซือราคานีหรือไม่ครับ  เพราะราคาต้องลดลง 

ถ้าไม่มี มอก. ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปติดต่อร้านไหน  อยากให้ท่านชีแจง ในส่วนที

เกียวข้อง 

นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง  มุ่งพันธ์กลาง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ตามทีผู ้บริหารขออนุมัติซือทีมี มอก.  แล้วตอนนี มา 

เปลียนแปลงผมว่ามันไม่ใช่นะครับ  เพราะราคามาหลายปีแล้ว  โต๊ะอาจจะบางก็ได้  ขอ

ไว้ปีหน้าค่อยซือนะครับผู ้บริหารทํางานมา ๓  ปีแล้วนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีแต่ละกองได้เสนอ   เปลียนแปลงคําชี แจง ราคาสินค้าแพงขึ นผู ้บริหารไม่ 

   สามารถ ใช้อํานาจผู ้บริหารเปลียนแปลงได้ต้องใช้อํานาจสภาอย่างกรณีตู้  จัดซือตู้ 

   เหล็ก ๔ สินชัก เราก็ต ้องซือตู ้ เหล็ก  ๔ สินชักเราจะเปลียนไม่ได้ ไม่สามารถไปซือ 

   ไม้มาไดอ้ย่างถ้าเราไปซือ  ๒,๕๐๐ บาท อีก  ๒,๐๐๐  บาทก็ตกเป็นเงินสะสม  เพราะเรา 

   ตั งไว้ต ั งแต่ ชนิดมี มอก. ขอชีแจงให้ทราบดังนี 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ การจัดซือจัดจ้างท่านก็ตอ้งให้เสร็จในวาระจัดซือ ท่านอยากไปครอบงํานะครับ  

   ผมจะเข้าไปตรวจสอบนะครับ 

 

มติทีประชุม เห็นชอบ  ๘  เสียง (งดออกเสียง  ๒  ท่าน  ประธานสภาฯ,สท.ญาณสิทธิ) 

 ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง(สท.ดํา,สท.สมทรง) 

ระเบียบวาระที  ๓ กระทู ้
เสนอโดย  นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง  

๑.  การติดตั งระบบ  Online ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

๑.๑  สถานทีติดตั งท่านจะติดตั งทีไหน รายละเอียด แผนที ? 

๑.๒  ถ ้าท่านไม่สามารถทําได้ในปี  ๒๕๕๕  ขอโอนงบประมาณได้หรือไม่ ? 



สําเนา 

 - ๑๗ -  

๑.๓  ท่านได้ส่งบุคลากรไปอบรมการทําหรือไม่ ? 

 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ๑.  สถานทีตั งใช้อาคารสํานักงานเทศบาล เป็นสถานทีติดต ั ง 

2. ตอนนี อยู่ในขั นตอนการสํารวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะ 

ภายหลังจากผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว  อยู่ในขั นตอนการออกสํารวจผู้มีอายุ  ๑๘ ปี  ขึ นไป 

ต้นเดือน  มีนาคม จะดําเนินการและขณะนี ได้มอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัด

ดําเนินการในเรืองของเอกสาร  โดยใช้เวาลาประมาณ  ๑  เดือนหลังจากนั นจะทําหนังสือ

ขออนุมั ติจากสํานักงานทะเบียนท้องถินต่อนายอําเภอเมืองนครราชสีมาเพือเสนอให้

จังหวัดต่อไปและจะเสนอต่อสํานักงานทะเบียนทราบ  กระทรวงมหาดไทยและเมือผ่าน

ขั นตอนนีแล้วเราก็จะดําเนินการจัดซือจัดจ้าง เป็นขั นตอนต่อไป  ส่วนเรืองการส่ง 

เจ้าหน้าทีไปอบรมขั นตอนในการรับโอนนี ทางเทศบาลก็ต้องส่งบุคลากรไปอบรมที

สํานักงานทะเบียนอําเภอก่อนทีจะได้รับการถ่ายโอน  จากทะเบียน กลาง ๑  เดือน 

เพือให้ เจ้าหน้าที มีความชํานาญ โดยเฉพาะทางเทศบาลเราก็มีผู ้ เชียวชาญ คือ  หัวหน้า

สํานักปลัด  อยู่สํานักทะเบียนมา ๔ ปี แล้ว  พอถึงเวลาก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการ

รับมอบ วัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่อหน้านายอําเภออีกทีครับ 

 
๒. การนําวัสดุหินคลุกไปใส่ในทีเอกชนทีย ั งไม่ได้รับมอบ 

๒.๑   ทางเข้าบ้านหมอวิชัย ม. ๑ ? 
๒.๒ ทางเข้าบ้าน ม.๑๑  หนองกระชาย ?  
๒.๓  ทําเทศบัญญัติทั ง ๆ ทีทีดินย ังไม่รับมอบ  

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ๑.  เส้นทางเข ้าบ้านหมอวิชัยนะครับ  คือเป็นเรืองความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

   ตําบลโคกสูง  ทางเทศบาลก็ได้รับการร้องเรียน  มาโดยตลอดว่าเข้าบ้านลําบาก 

   ทางเจ้าของทีดินก็ได้แจ้งมาตลอดว่าเขาพร้อมทีจะเซ็นให้เรานะครับ  ในเรืองการ 

   ยกเป็นทีสาธารณะและการดําเนินการของเราก็เป็นการทําตามทีจังหวัดได้ประกาศ 

   ให้พืนทีเราเป็นพืนทีประสบปัญหาภัยพิบัติได้  การประกาศครอบคลุมทั งตําบล  

   สามารถทําได้ทั งตําบลโดยไม่ผิดระเบียบ เช่น บ้านพีทุยเข้าบ้านไม่ได้ เราก็เอา 

   กระสอบทรายไปจนถึงบันไดหน้าบ้าน ลักษณะนี  ตรงไหนเดือดร้อนในช่วง 

   ระหว่างประกาศภัยพิบัติเราก็ทํา  ถ้าไม่อยู่ในช่วงประกาศภัยพิบัติเราก็ไม่กล้าท ํา 

   อันนี เราสามารถทําในทีทีเกิดปัญหาให้ชาวบ้านเดือดร้อนและทาง หมู่ ๑๑  ก็ 



สําเนา 

 - ๑๘ -  

   เหมือนกัน ถ้าตามหลักแล้วก็จะยกเป็นทีสาธารณะอยู่แล้ว และเรืองการทําเทศ 

   บัญญติัทีดินทียังไม่ไดย้กให้ ผมขอเรียนให้ทราบว่าโครงการนี เรายังไม่ได้ 

  ดําเนินการจัดซือจัดจ้างแต่อย่างใด เขาก็พร้อมทีจะเซ็นต์ยกให้ ก่อนทีจะจัดซือ 

  จัดจ้างเราก็จะดําเนินการให้เรียบร้อย 

๓. เทศบญัญัติโครงสร้างพืนฐานของกองช่าง ปี  ๒๕๕๔ 
๓.๑   ดําเนินการเสร็จหมดแล้วหรือย ัง ? 
๓.๒  ดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วหรือย ัง ? 
๓...๓  ดําเนินการตรวจรับถูกต้องหรือไม่ ? 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีได้สอบถามเกียวกับโครงสร้างพืนฐานปี ๒๕๕๔ ก็เหลือทางเข้าเทศบาลอยู่ ๑ 

โครงการ คงไม่เกิน ๑ เดือนคงจะเสร็จ และย ังเหลือโครงการนี ทีย ังไม่ได้เบิกจ่าย ตรวจ

รับถูกต้องหรือไม่  ขอเรียนให้ทราบว่าเทศบาลของเรายึดถือระเบียบ  งานจ้างต ัวไหนไม่

แล้วเสร็จเราก็จะไม่เบิกจ่ายให้แต่อย่างใด การตรวจรับของเราก็เข ้มข้นอยู่แล้ว 

ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒   

รองประธานสภา   ผมฝากเรืองทางบุญเหลือแลนด์ ทางเข้าหมู่ ๔,๕,๖,๗  ทีท่านนายกบอกว่าจะซ่อมแซม

แลว้เทเป็นแอสฟานติก ไม่ทราบว่าจะได้ทําหรือไม่ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล การปรับปรุงถนนสายทางช้าง ผมเห็นว่าย ังมีร่องทียังไม่ได้ถมอยู่ อยากให้ถมดินและ

ปรับตรงตน้ตาล จนถึงสายโคกประดู่เชือมติดบ้านด่านติง ฝากให้ไปดูแลครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เรืองนํ าประปาย ังมีอยู่ทีไม่ได้ใช้ ตามนโยบายของท่าน 

นํ าประปาดืมได้ ก็อกนํ าของโรงเรียนพังนานแล้วไม่ทราบว่าท่านไปดูหรือไม่ โรงเหล็ก  

ไฟฟ้าย่อย  ปั มพีโอออยล์ และร้านรถยนต์ ย ั งไม่ได้ใช้นํ าเลย เขาก็จ่ายเงินมาแล้วแต่ท่าน

ก็ไม่ได้ไปจัดการให้เขา นํ าใช้มีความจําเป็นการปรับปรุงคุณภาพนํ าท่านเคยปรับปรุง

หรือไม่ครับ ท่านเคยไปดูหรือไม่ 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  เรืองห้องนํ าในพืนทีเทศบาลเราเอง ชํารุด เราเคยคิดว่าจะ

สร้างห้องนํ า บริการประชาชนเราเป็นเทศบาลใหญ่ บางทีส่วนราชการอืนมาขอใช้ห้อง

ประชุม บางทีห้องนํ าก็ไม่พอใช้ ห้องนํ าสะอาดเราก็อยากเข้า อยากให้ตรวจตราดูด้วย 

งบประมาณมากมายนะครับ 



สําเนา 

 - ๑๙ -  

นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ มีชาวบ้านอยากจะใช้นํ าสระประปาวัด เพือรดนํ าต้นไม้โดย

ไม่ต้องติดปั ม จะทําได้หรือไม่ครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้ชี แนะและแนะนําผมขอตอบเป็นท่านๆ ไปนะครับ เส้นทางเข้าบุญ

เหลือแลนด์ ทีเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงหน้าฝน ตอนนี เราก็ได้ไปปรับปรุงซ่อมแซมให้รถ

วิงสะดวกก่อนถ้าเราจะทําทั งหมดก็คงต ้องทําเป็นโครงการ ขอเรียนให้ทราบดังนี  และ

เรืองทางช้างทีถนนขรุขระทางช้างนี  ก็จะขอเรียนให้ทราบว่าตอนนี เงินสะสมของเรามี

จํานวนประมาณ ๑๕ ล้าน เราจะแบ่งดําเนินการไปก่อน ก็คงจะคุยกันก่อนว่าตรงไหน

เร่งด่วน ก็จะดําเนินการก่อน ส่วนเรืองนํ าประปา ตอนนี ทางไฟฟ้าย่อย บริจาคให้ทาง

เทศบาลมา ๕๐,๐๐๐.- บาท  ตอนนี เราก็กําลังดําเนินการมาเทศบาลก่อนตามทีท่าน

สมาชิกต้องการต่อไปก็จะทําเส้นนั น  ส่วนเรืองการขอใช้นํ า คนบ้านข ้างสระต้องการคง

ไม่น่ามีปัญหา 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒   

รองประธานสภา   ผมอยากจะฝากเรืองเสียงใร้สาย จุดบ้านนายจงรักษ์ ไม่ติดมาพอสมควรแล้วไม่ดังนะ

ครับ 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  เกียวกับโครงการด้านการเกษตร ผมจะเสนอสภาในเรือง

ของการเกษตรขอให้ท่านเอาเงินมาซือพันธ์ุข้าว เพือบํารุงพันธ์ุข้าว อยากจะให้โอนมาให้

สัก ๑ ล้านบาท ข้าวพันธุ์ใช้ไปนานอยากซือให้แต่ละหมู่บ้าน เพือสนองพระราชดําริ จะ

ได้ให้ชาวบ้านขยายพันธุ์นั นต่อไป และโครงการปุ ๋ ย ผมต ้องการจะใช้ปุ ๋ ย โดยซือพันธุ์

ข ้าว ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ซือปุ ๋ ยอินทรีย์ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  ท่านต้องสนใจนะครับ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้ถามถึงเรืองการเกษตร อยู่ในนโยบายของผู ้บริหารชุดนีอยู่แล้ว ขอ

เรียนให้ทราบแต่ละปีเราก็กําหนดงบประมาณลงไปเรืองเกษตรของปีทีผ่านมา ของเราก็

ได้ต ั งงบใช้ทางการเกษตรอําเภอประจําตําบลจัดงานวันเกษตรของต ําบลเรา แต่ไม่ทราบ

ว่าเกิดปัญหาอะไร ก็เลยไปขอทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สงสัยไม่ให้ 

ของเราทีตั งไว้ก็ไม่ได้มาคุย เราพร้อมทีจะให้เราไม่ได้โอนไปไหน เขาบอกว่าเขาจะ

ดําเนินการเอง ทุกอย่าง แต่เราต้องจัดเองเขาเลยไม่ยอมก็เลยไม่ได้ให้ ส่วนเรืองพันธุ์ข ้าว 

เป็นหนึงในนโยบายของผมเราจะเอาเงินสะสมมาทําก็ไม่ได้ คงต้องปรึกษาหารืออีกครัง 

เราก็อยากช่วยแต่ต้องทําโครงการให้ดี เพราะมีหน่วยงานตรวจสอบมากต้องช่วยกันดู 



สําเนา 

 - ๒๐ -  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  การเกษตรเป็นปัจจัยสําคัญ เจ้าหน้าทีเกษตรของเราก็มี ท่าน

เคยทําให้เขา ทําดําเนินการตามแผน ท่านต้องกล้าตัดสินใจเรืองโรงปุ ๋ ยท่านต้องทํานะ

ครับ จะได้ใช้ประโยชน์ แทนทีจะได้ใช้ปุ ๋ ยราคาถูก ต้องมีตัวนําร่อง 

 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ถนนสายโนนตาทอง มีป้ายตรงทางแยกเขียนว่าไม่มีใครเหลียวแล ผมอยากจะให้

ผู ้บริหารไปดูแล เพราะถนนสายนี ขาดกลางถนน และให้ผู ้บริหารไปซ่อมแซม จนรถวิง

ได้  

 

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 


