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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกสูง 

สมัยสามัญ  สมัยที  ๒  ครั งที ๑/๒๕๕๕ 

วันอังคารที ๒๙  พฤษภาคม 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.  นางพรทิพย ์  ทองป้อง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 ๕.  นายชัยพร  พร้อมจะบก  ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง   

 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 ๖ว 

              ๑๓.  นางพิมพ์พิศา  ข่อยจัตุรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖ 

            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  สันทัด   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 -ไม่ม-ี 

ประธานสภา   

 

ระเบียบวาระที  ๒ รับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว 

มติทีประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

- สมัยสามัญ สมัยที ๑  ครั งที ๑/๒๕๕๔ ว ันที ๗  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๔   
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ระเบียบวาระที   ๓  เรืองเสนอเพือพิจารณา 
  ๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ   โครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

(เขต ๑) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเจ่า  หมู่ที ๑๑  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร   

ยาว  ๖๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๙๕.๐๐  ตารางเมตร       

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๙๗,๓๐๐.๐๐  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสุรศ ักดิ   หมู่ที  ๑๑  ขนาดกว ้าง ๓.๕๐  เมตร  

ยาว  ๒๖๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีปริมาตรหินคลุก  ๑๓๘.๐๐  ลูกบาศก์เมตร    

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๑๔๑,๗๐๐.๐๐  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายธนู   แอบโคกสูง    หมู่ที ๘   

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๘.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๑๗๗.๐๐  ตารางเมตร    

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๘๙,๒๐๐.๐๐  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางแจ้ง  พุทธายะ    หมู่ที ๘   

ขนาดกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๖๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๑๘๓.๐๐  ตารางเมตร       

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๙๘,๖๘๓.๐๐  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน ส.ท.บุญช่วย   แยกโคกสูง  หมู่ที  ๘ 

ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๒.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๒๔๗.๕๐  ตารางเมตร       

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๑๑๙,๖๐๐.๐๐  บาท 

6. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที ๒  พืนทีเทคอนกรีต  

กว้าง  ๓๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๕.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

จํานวน  ๑  ป้าย (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๔๙๕,๑๐๐.๐๐  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสดศรี  หมู่ที  ๑ ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร   

ยาว ๑๑๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  ๓๙๐.๕๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร   

ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๑๑.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย   

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๔๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
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8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจอย  หมู่ที  ๑  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร   

ยาว  ๕๘.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมเสริมดินหนาเฉลีย  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม ๘๗.๐๐ ลูกบาศก์

เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๑๐๐,๖๐๐.๐๐  บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหมอวิชัย  หมู่ที ๑  ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร   

ยาว  ๗๖.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  ๒๖๖.๐๐  ตารางเมตร    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาล 

ตําบลโคกสูงกําหนด) งบประมาณ ๑๓๕,๓๐๐.๐๐  บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางพร้อม  เช็คสันเทียะ  หมู่ที  ๙  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาด 

กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๖.๐๐ ม. หนาเฉีย ๐.๑๕ ม.หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๑๑๐,๘๐๐.๐๐  

บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนายสไบ-บ้านป้ารี  หมู่ที ๙  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๕.๐๐ ม.หนาเฉีย ๐.๑๕ ม.หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. พร้อมป้าย 

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ   ๑๖๕,๒๐๐.๐๐  บาท 

12.  ถนนดินสายทุ่งโพธิ(นาลุงเชย)  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕๐.๐๐  เมตร   

หนาเฉลีย ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ   ๗๘,๘๐๐.๐๐  บาท 

13. ถนนดินสายโนนตาทอง(นาลุงนู)  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๖๕๐.๐๐  เมตร   

หนาเฉลีย ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ   ๗๘,๘๐๐.๐๐  บาท 

14. ถนนหินคลุกซอยเหมืองกลางเส้นถนนสุรนารายณ์ลุงทุ่งกิโรย   ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร   

ยาว ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) งบประมาณ   ๒๘๕,๘๐๐.๐๐  บาท 

15. ถนนหินคลุกสายสะพานที ๒  ถึงทางช้าง   ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๐๐๐.๐๐  เมตร   

หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูง 

กําหนด) งบประมาณ   ๒๘๕,๘๐๐.๐๐  บาท 

16. ถนนหินคลุกเลียบลําคังทั งสองฝัง  

ช่วงที  ๑   ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร    

ช่วงที  ๒   ขนาดกว ้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลีย ๐.๑๕ เมตร    
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พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด) 

งบประมาณ   ๒๘๕,๘๐๐.๐๐  บาท 

รวมทังสิน    ๓,๐๔๓,๔๘๓.๐๐    บาท 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลโคกสูง  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

(เขต ๒) 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดาบมี  หมู่ที ๑๐  ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.  ยาว ๒๙๘.๐๐ ม. หนาเฉลีย ๐.๑๕ ม.หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒.๐๐ ตร.ม.  

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท  

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอง  หมู่ที ๑๐  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  ยาว ๖๓.๐๐ ม. หนาเฉีย ๐.๑๕ ม.หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตร.ม.  

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท  

19. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ าพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.จากบ้านสําค ัญ-ข ้างบึง  หมู่ที ๓  ก่อสร้าง 

รางระบายนํ า ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉีย ๐.๖๐ ม.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ยาว ๒๑๕ เมตร    พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๕๘๑,๙๐๐.๐๐  บาท 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพูนทรัพย ์  หมู่ที   ๓   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.  ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนาเฉีย ๐.๑๕ ม.หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม.  

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๖๓,๐๐๐.๐๐  บาท  

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสมศักดิ    สอดโคกสูง  หมู่ที  ๖   

ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๕๓.๗๕  ตารางเมตร         

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๒๖,๕๐๐.๐๐  บาท 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางทัด   หมู่ที  ๖  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร   

ยาว  ๒๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๘๐.๕๐  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบล 

โคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๓๘,๖๐๐.๐๐  บาท 

23. โครงการก่อสร้างห้องนํ าศาลาประชาคม   หมู่ที  ๖   ห้องนํ ากว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๒.๐๐  เมตร   

จํานวน  ๒  ห้อง  (ตามแบบเทศบาลต ําบลโคกสูงกําหนด) งบประมาณ  ๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสมุห์    ศรีสาคร   หมู่ที  ๖   

ช่วงที ๑  กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๘.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร  ๒๓๙.๗๕  ตารางเมตร   

ช่วงที ๒  กว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   หรือมีผิวจราจร    ๕๒.๕๐  ตารางเมตร         
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พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๑๔๓,๙๐๐.๐๐  บาท 

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชะลอ  แดงมณี  หมู่ที  ๔  ขนาดกว้าง   

๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๗๖.๕๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๐๖.๐๐  ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลต ําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๑๕๓,๘๐๐.๐๐  บาท   

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสะอิง  แววโคกสูง  หมู่ที  ๔  ขนาดกว้าง   

๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๘.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๖๓.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๓๑,๘๐๐.๐๐  บาท 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายน้อย  ไผ่โคกสูง  หมู่ที  ๔  ขนาดกว ้าง   

๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๕๙.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมเสริมดินหนาเฉลีย  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม  

๗๙.๕๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  

เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูง

กําหนด)  งบประมาณ  ๒๒๔,๔๐๐.๐๐  บาท 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางมะลิ  ปอยสูงเนิน  หมู่ที  ๔  ขนาดกว้าง   

๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๖๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๖๖๘.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๓๐  

เมตร  จํานวน  ๑  แถว  ๕  ท่อน    พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  จ ํานวน  ๑  ป้าย   (ตามแบบเทศบาลตําบล

โคกสูงกําหนด) งบประมาณ  ๓๔๑,๙๐๐.๐๐  บาท 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายทิน  หมู่ที  ๗  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร   

ยาว  ๖๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  ๑๘๖.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)   

งบประมาณ  ๙๖,๒๐๐.๐๐  บาท 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสนิท  ทองกระโทก  หมู่ที  ๗  ขนาดกว้าง   

๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๗.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกวา้งเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๘๘.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบ

เทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๑๙๔,๙๐๐.๐๐  บาท 
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31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลําจวนใจ  หมู่ที ๕  ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร   

ยาว  ๕๑.๐๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย

กว่า  ๑๕๓.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมเสริมดินหนาเฉลีย  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม  ๗๖.๕๐  ลูกบาศก์เมตร  

๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๘๘,๕๐๐.๐๐  บาท 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมโหรีนายแห่ง  หมู่ที  ๕  ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร   

ยาว  ๔๙.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการไม่น้อย

กว่า  ๑๗๑.๕๐  ตารางเมตร   (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๘๖,๘๐๐.๐๐  บาท 

33.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนนสุรนารายณ์เลียบเหมืองกลาง  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร    

ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุก ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๒๘๕,๘๐๐.๐๐  บาท 

รวมทังสิน    ๓,๑๓๔,๐๐๐.๐๐    บาท 

เปลียนแปลงรายละเอียดโครงการ 

จากเดิม 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายน้อย  ไผ่โคกสูง  หมู่ที  ๔  ขนาดกว ้าง   

๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๕๙.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมเสริมดินหนาเฉลีย  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีปริมาตรดินถม  

๗๙.๕๐  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐  

เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูง

กําหนด)  งบประมาณ  ๒๒๔,๔๐๐.๐๐  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสดศรี  หมู่ที  ๑ ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร   

ยาว ๑๑๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรงักว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  ๓๙๐.๕๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร   

ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๑๑.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย   

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๔๗๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

เปลียนแปลงเป็น 

๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายน้อย  ไผ่โคกสูง  หมู่ที  ๔  ขนาดกว้าง   

๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนที

ดําเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๕๙.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  

เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๕๓.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย  (ตามแบบ

เทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  เป็นเงิน  ๑๙๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
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๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสดศรี   หมู่ที  ๑ ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร   

ยาว ๑๑๑.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลีย  ๐.๓๐  เมตร  หรือมีพืนทีดําเนินการ 

ไม่น้อยกว่า  ๓๙๐.๕๐  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายนํ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว ้าง ๐.๕๐ เมตร   

ลึก  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๑๑.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  ๑  ป้าย   

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๔๒๐,๑๐๐.๐๐  บาท 

เพิมเติม 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ าพร้อมฝาปิด  ค.ส.ล. หมู่ที ๙  จากศาลตาปู ่– ท่าลี    

ขนาดภายในกว้าง  ๐.๔๐  เมตร   ลึกเฉลีย  ๐.๖๐  เมตร    พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.   ยาว ๑๖๒.๐๐  เมตร  

(ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)  งบประมาณ  ๔๓๙,๔๐๐.๐๐  บาท 

2. ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสงบ   อุ่นเพชร   หมู่ที ๘   ขนาดกว ้าง  ๓.๐๐ เมตร   

ยาว  ๑๐๔.๐๐  เมตร   หนา ๐.๑๕  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุก  ๔๖.๘๐  ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล

โคกสูงกําหนด)   งบประมาณ  ๔๑,๑๐๐  บาท   

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ขอกราบเรียนสภา ให้ทราบ  ตามทีคณะผู ้บริหารได้ขอใช้ 

จ่ายเงินสะสม  ๓๓ โครงการ แต่วันทีเราประชาคมและเราก็ดูแล้วท่านก็ได้เอามาทําแทบ

ทั งหมด ผมไม่ทราบว่าเรามีงบประมาณ มียอดเท่าไหร่ โครงการต่าง ๆ  นี  และผมว่าเรา

น่าจะนําไปเข้าในเทศบัญญัติปี ๕๖  เพราะเหลืออีกประมาณ ๓ เดือนเรากจ็ะทํา

งบประมาณรายจ่ายปี ๕๖ เพราะไม่ทราบว่าจะรีบร้อนทําผมดูแล้ว  อย่างโครงการ หมู่ ๖  

โครงการก่อสร้างห้องนํ า ผมก็ไม่ทราบว่าจะเอาเงินสะสมมาจ่ายได้หรือไม่ จะผิดหรือไม่ 

ลองพิจารณาดูว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านเสนอมา ๓๓ โครงการ ขอมาเยอะมาd ผมว่าน่าจะ

นําไปเข้าในงบประมาณประจําปี ๒๕๕๖  เพราะถ้าเอาไปเข้าในเทศบัญญัติ ก็เหลืออีก

แค่ ๓ เดือนเท่านั น เพราะเราก็ต้องทํางบประมาณในเดือนสิงหาคม 

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต ๑  ผมดูโครงการทีเสนอมามีโครงการลงไปทุ่งนา  ผมว่าน่าจะทําไม่ได้นะครับ 

เพราะตอนนี หน้าฝนถ้างบประมาณนี ทํามาตั งแต่ พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ปี ๕๔ ผม

ว่าป่านนีคงจะเสร็จแล้วนะครับ  ตอนนี หน้าฝนผมว่าทํายาก 

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามทีผู ้บริหารได้เสนอขอใช้เงินสะสมมา ผมเห็นด้วยแต่การจะจ่ายขาดเงินสะสมท่าน

ต้องทํา เหตุผลมาว่าตามโครงการนี  มีความจําเป็นเร่งด่วนขนาดไหน และผลประโยชน์ที

จะได้รับ มีประชากร ทีจะได้มากน้อยแค่ไหนครับ คือผลประโยชน์ทีจะได้รับ ไม่ใช่ท่าน

ให้เฉพาะคนคนเดียว เป็นเงินหลายนะครับ ไม่ใช่เงินของท่าน  และเป็นเงินสะสมให้



สําเนา 

 - ๙ -  

เฉพาะงานทีเร่งด่วนเท่านั น  ผมเห็นด้วย แต่มันไม่ใช่เรืองจําเป็นทีจะต ้องทํานะครับท่าน

ดูโครงการทีท่านเสนอมา  ผู ้ รับประโยชน์มีก็คนครับ  แล้วในเทศบัญญัติทั งหมด ๑๗  

โครงการทําเสร็จหมดแล้วหรือยัง  ท่านทําเสร็จก็โครงการ  โครงการตั งแต่ปี 

๕๓,๕๔,๕๕  ท่านทําหมดแล้ว  มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไร ก็ให้ทํานะครับในเมือ ตาม

เทศบัญญัติปี ๒๕๕๕  ท่านก็ย ังไม่ทําย ังเหลืออีกหลายโครงการยังไม่ได้ทําท่านยิงมาขอ

ใช้จ่ายเงินสะสม  ผู ้จะได้รับประโยชน์เท่าไหร่ท่านต้องมาชี แจงสภา  ท่านมาขอใช้

จ่ายเงิน ครับ มีผู ้ ใช้เท่าไหร่ ท่านต้องให้พวกผมดูก่อนนะครับ อ ันนี อะไรเพิงเอามาได้ 

คือการทํามันรีบร้อนเกินไป  ท่านทํามาท่านต้องทํารายละเอียด มีผู ้ได้รับผลประโยชน์

การใช้จ่ายเงินเราต้องพิจารณาให้ถีถ้วน ว่าจะใช้ให้ต้องได้รับประโยชน์สูงสุด โครงการ

ทีจะทําต้องมีรายละเอียด ขอให้ท ําให้ถูก ผมพูดในฐานะสมาชิกสภา เพือผลประโยชน์

ของชาวบ้านและต้องมีแผนมาใช้ครับ 

นายสมาน  กองโพธิ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม สมาน  กองโพธิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑   

สมาชิกสภาเทศบาล ตามทีผู ้บริหารได้ขอเสนอขอใช้เงินสะสม ผมขอเรียนว่าเป็นสิงทีท่านได้พิจารณามานาน 

พอสมควรและความต้องการของประชาชนก็ได้รอคอยมานานพอสมควรเช่นเดียวกัน  

ผมเห็นว่าท่านเสนอมาหลายครั งแต่ก็ไม่เคยได้รับความร่วมมือ ผ่านสภาในแต่ละครั ง ผม

ทราบว่ามีงบประมาณ ๑๒  ล้านบาท  มีระยะเวลา ๖ เดือน การนําเงินสะสมมาพิจารณาก็

เห็นทําเป็นประโยชน์ ฉะนั นโครงการทีเสนอมาเป็นสิงที ชาวบ้านเรียกร้อง 

มาโดยตลอดต้องไปดูว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือไม่ ผมเห็นว่าการทีเราจะพัฒนา ผมว่า

เราไม่ต้องรอนะครับ ถ้ามีเงินรีบทําเลย ผมเห็นว่าโครงการทั งหมดเป็นประโยชน์สูงสุด 

จะช้าหรือเร็วเราก็ต ้องทํา ผมคิดว่าการทีผู ้บริหารขอใช้เงินเป็นการได้ประโยชน์อย่าง

แท้จริง ผมยกตัวอย่างเมือไหร่จะมาเทคอนกรีต ซอยสดศรี ชาวบ้านเรียกร้อยมาเป็น

ประจําและบ้านลําเชิงไกร เมือตอนนี มีงบประมาณแล้ว ผมหวังว่าท่านสมาชิกสภาที

เคารพ ผมต้องการพัฒนาตําบลโคกสูง ให้ดีขึ น  ผมขอขอบคุณครับ 

ตามทีคณะผู ้บริหารได้จัดทําโครงการผมว่าเป็นประโยชน์ก ับประชาชนในตําบลโคกสูง

ดี ผมว่างบประมาณทีเสนอมาผมก็ว่าครอบคลุมดีทุกสิงทุกอย่างก็เป็นผลดีสําหรับพีน้อง

ประชาชนของเทศบาลตําบลโคกสูงผมดูรายละเอียดแล้วทุกโครงการก็มีระยะความหนา 

ความยาว กีตารางเมตร ความเดือดร้อนประชาชนเราเข ้ามาก็อยากพัฒนา ในเมือมีเงิน

แล้วผมก็ว่าเป็นสิงทีดี ผมก็คิดว่างบประมาณเราก็มี ผมก็เห็นดีด้วยกับผู ้บริหารทุกเขต 

งบประมาณไม่แตกต่างกันเลย การทํางานของท่านผมว่าท่านทําเพือแก้ไขความ

เดือดร้อน 
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นายบุญช่วย  แยกโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บุญช่วย  แยกโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสมาน  กองโพธิ ทีท่านได้

อภิปรายในเรืองงบประมาณ ผมเห็นดีด้วยนะครับ 

นายเขียว  งามโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม เขียว  งามโคกสูง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ สําหรับโครงการทีท่านเสนอวันนี ผมก็เห็นดีด้วยนะครับ 

โครงการทั งสองเขตก็มีงบประมาณก็ไม่เหลือมลํ าเกินกันมาก ชาวบ้านก็ได้สัญจรไปมา

และก็มีพระภิกษุได้เดินบิณฑบาตรตอนเช้าด้วย 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีผู ้บริหารได้เสนอเงินสะสมในว ันนี ผมขอแก้หน้า ๓ ข้อ ๗ โครงการก่อสร้างถนน 

สายเลียบเหมืองกลางเป็นทุ่งนาแดงตามทีท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเกียวกับ

โครงการทีเสนอ ผมก็ขอชี แจงเรืองเงินสะสม ของเรามีเงินสะสมทั งหมด ๑๕  ล้านบาท 

เราหักกันเงินตามระเบียบแล้ว มีงบประมาณอีกประมาณ ๖ ล้านบาทและตามทีท่านได้

สอบถามมาในเรืองเทศบัญญัติ ปี ๕๕  เราก็ได้ดําเนินการหาผู ้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ทุก

โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการเงินสะสมของเรามีความพร้อมเราก็เอาเข้าในการประชุม 

ในครั งนี  โครงการทุกโครงการสามารถทําได้ทุกโครงการได้เลย  ชาวบ้านเดือดร้อนจริง 

ๆ  โดยเฉพาะ ซอยดาบมีอันนี ยกตัวอย่างมาเกือบทุกซอยเดือดร้อนจริง ๆ  ขอกราบเรียน

แค่นี ครับ 

นายบริรักษ์  แววโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม บริรักษ์  แววโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒   

รองประธานสภา  ตามทีสมาชิกหลาย ๆ ท่านไดอ้ภิปรายในเรืองขอใช้เงินสะสม ทั งสองเขตผมก็ยอมรับ ใน 

ความเห็นทีแตกต่าง แต่ผมก็ดูว่า และตามทีผู ้บริหารชีแจงว่าสามารถแก้ปัญหาของ

ชาวบ้านได้จริง ๆ  ผมก็เห็นดีด้วย แต่ถา้ทําแล้วไม่เป็นการแก้ไขปัญหาขาวบ้านผมก็ไม่

สนับสนุนครับ เพราะว่าการทีเรามาเป็นตัวแทนชาวบ้านเราก็เห็นผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 

นายต่วน  ขอแนบกลาง ตามทีผู ้บริหารได้เสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมผมจะขอมติทีประชุมสภา  ท่านสมาชิกท่าน

ประธานสภาฯ  ใดเห็นควรอนุม ัติ กรุณายามือขึ นครับ 

มติทีประชุม  อนุมัติ ๕ คน ประกอบด้วย สท.เขียว , สท.สามารถ ,  สท.บุญช่วย , สท. สมาน ,  

สท.บริรักษ์   

ไม่อนุมัติ ๖ คน ประกอบด้วย  สท.ชอบ, สท.บุญส่ง , สท.ดํา , สท. สมทรง,  

สท. มา , สท.ญาณสิทธิ   

   งดออกเสียง  ๑  ประธานสภา 
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ระเบียบวาระที  ๔ กระทู ้

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต ๒  ขอสอบถามดังน ี

1. นํ าท่วมถนนภายใน ม. ๑๑  ถนนสายหลังบ้านคุณณรงค์  ใกล้กับโรงงานเย็บผ ้ า ได้เกิดนํ า

ท่วมขังเนืองจากฝนตกและการทํารางระบายนํ าเพือแก้ไขปัญหานํ าท่วมแต่ก็ไม่สามารถ

ระบายนํ าได้ทันซึงอาจเกิดความเสียหายกับถนนคอนกรีต ทางคณะผู้บริหารมีความคิดจะ

ดําเนินการระบายนํ าเพือไม่ให้นํ าท่วมขังอย่างไร เสนอโดย สท. ชอบ ภาคสันเทียะ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนสาธารณสุข เกียวกับนํ ามันเชือเพลิงรถบรรทุกขยะของ

เทศบาลในการจัดเก็บขยะในตําบลได้มีการติดค้างค่านํ ามันเชือเพลิงกับบริษัทเอกชนเป็นเงิน

จํานวนหลายหมืนบาท อยากทราบว่างบประมาณทีต ั งไว้ไม่พอ  หรือว่ามีการเบิกจ่ายไม่

เป็นไปตามทีสภาอนุมัติให้ และมีการนําเงินไปชําระหนีแล้วหรือย ัง เสนอโดย สท.ชอบ ภาค

สันเทียะ 

๓.    การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามทีสภาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

๒๕๕๕  เพือเป็นการนํางบประมาณดังกล่าวให้กับว ัดในเขตตําบลโคกสูง จํานวน ๓ วัด ว ัด

ละห้าหมืนบาท ในขณะนี ทางคณะผู ้บริหารได้ดําเนินการเบิกจ่ายและมอบให้ก ับวัดเสร็จสิน

แล้วหรือย ัง เสนอโดย สท.ชอบ  ภาคสันเทียะ 

 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ ตามทีท่านสมาชิกได้ยืนกระทู้มาขอตอบในเรืองเป็นกระทู้ไปนะครับถนนหลังบ้านนาย 
ณรงค์ เป็นทีตํา ทางผู ้บริหารก็ได้ไปแก้ไขปัญหาคือไปทํารางระบายนํ า แต่บริเวณ

ดังกล่าวก็เป็นแอ่งกระทะ ตอนนี ผู ้บริหารก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อถนนเส้นทาง

บ้านดาบชัย ก็พอจะบรรเทาไปได้ส่วนเรืองรถขยะทีไปเติมนํ าม ันทีว่าเติมไม่ได้ เติมได้

นะครับเพราะคนขับรถขยะคงไม่รู้ว่าทางผู ้บริหารได้รับบิลค่านํ ามันจากอําเภอเมืองให้

ค่านํ ามันทีเราเอาไปส่งนํ าให้บ้านหนองกระชายและโครงการ ๕ และทีบ้านบุญเหลือ

ภิรมย์ นํ ามันเราใชม้ากเพราะนํ าประปาไม่ไหล ผมก็ได้เรียกประชุมประปา ผมก็ได้

ประชุมหัวหน้ากอง ให้รีบจ่ายเงินภายหลังจากวันนั นเขาก็เอาไปให้ ก็สามารถเติมนํ ามัน

ได้ สงสัยจะประสานงานไม่รู้เรือง ในเรืองของการเติมนํ ามันแต่เราต้องไปเอาทีปั มกว ้าง

ไพศาลของหัวทะเลและพนักงานขับรถคงไม้รู้เรืองไม่ได้มาถามผู ้บริหาร ส่วนเรืองการ

เบิกเงินประจําปีของวัดบ้านโคกสูงได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก ๒ ว ัด ถ้า

เอกสารครบแล้วก็คงสามารถเบิกจ่ายได้ เพราะมีงบประมาณอยู่แล้ว 



สําเนา 

 - ๑๒ -  

นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายบุญส่ง  โอนสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   เขต ๑  ขอสอบถามดังน ี

๑.  ถนนชํารุด ซอยระหว่างบ้านหนองกระชาย ม. ๑๑ และบ้านหนองโพธิ ใช้ร่วมกัน เกิด

ชํารุดเสียหายเพราะเกิดจากรถทีบรรทุกหนักเกินไป ทําให้ถนนชํารุดเสียหายมาก

ตรงหน้าร้าน ป้าไร-ลุงจง จะแก้ไขอย่างไร เสนอโดย สท.บุญส่ง โอนสันเทียะ 

๒. เงินรางวัลชนะเลิศของนักกีฬา ตามทีได้มีการแข่งข ันกีฬาต้านยาเสพติดได้จบลงไป

แล้วและได้มีการมอบเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ ผู ้ทีประกาศทีมชนะเลิศได้เงินรางวัล 

๓,๐๐๐ บาท ปรากฏว่านักกีฬาได้รับรางวัลเพียง ๒,๕๐๐ บาท เท่านั น ซึงเป็นเหตุการณ์ที

ไม่ตรงกับความจริงทีได้ประกาศออกไปเสนอโดย สท. บุญส่ง  โอนสันเทียะ 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ     ตามทีท่าน สท. บุญส่ง ถนนหน้าบ้านป้าไรและก็เรืองรางวัลนักกีฬา ถนนทางเข้าแต่เดิม

เป็นหินและเราก็ไดท้ําแอสพาสติกไปเชือมเราก็สามารถเชือมซ่อมแซมได้อยู่แล้ว ส่วน

เรืองรางวัลนักกีฬา ผมทราบมาทีประชุมกันก็มีเฉพาะขบวนพาเหรดเท่านั น ทีมีรางวัล 

๓,๐๐๐ บาท นอกนั นเป็นฟุตซอลทีเป็น ๒,๕๐๐ บาท นอกกนั นถ้าเป็น ๒,๐๐๐-๑,๕๐๐ 

บาทฟุตซอล ๒,๕๐๐ บาท 
นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอสอบถามดังนี 

๑.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดงบประมาณ 

๑๓๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปเท่าไร  มีการโอนเงินเพิมหรือไม่ อย่างไร เสนอโดย สท.ญาณสิทธิ  

ม้วนโคกสูง 

        ๒. การแข่งข ันกีฬาต้านยาเสพติด ใช้งบประมาณทั งหมดเท่าไร ได้โอนงบมาเพิมหรือไม่ถ้า 

 โอนมาเท่าไร สท. ญาณสิทธิ  ม ้วนโคกสูง 

 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ     ตามโครงการจัดอบรมเยาวชนทีจังหวัดระยอง โดยมีเยาวชนของตําบลเราได้สมัครเข้า 
ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ผมก็จัดรถไว้ ๔ คัน แต่ก็ไม่เพียงพอคนไปมากผมก็ใช้เงิน

ส่วนตัวอีก ๒๕,๐๐๐ บาทเพือเช่ารถไปอีก ๑ คัน และในวันนั นก็เป็นอํานาจของผู้บริหาร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรืองการโอนงบประมาณสามารถกระทําได้ และผม

ได้ใช้เงินส่วนตัวผมอีก 
 
 



สําเนา 

 - ๑๓ -  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ในเรืองการโอนงบประมาณต้องใช้ในเรืองความจําเป็นอันนี ไม่ใช่ความจําเป็นนะครับ 

ท่านต้องตั งเป้าหมายว่าจํานวนเท่าไร อบรมแค่ไหนก็ใช้เงินแค่นั น มันไม่ถูกต้องนะครับ 

ท่านโอนมาเกินงบประมาณทีตั งเอาไว้ ท่านตั งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ท่านโอนมา ๑๖๐,๐๐๐ 

บาท  มันไม่ถูกต้องนะครับท่าน  ควรจะโอนมาเพียงครึงหนึงเท่านั น ถ้าอย่างนั นท่าน

ต้องขอมา ๒๙๐,๐๐๐ บาทนะครับ แล้วสภาจะมีความหมายอะไรครับ ไม่ต้องมาของสภา 

ท่านขอ ๕ บาท ต้องใช้ ๕ บาท ผมเคยทักท้วงหลายครั งแล้วนะครับ 
นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ     ผมขอชีแจงท่าน สท.ญาณสิทธิ นะครับ  ไม่อย่างนั นเขาจะมีกฎหมายไว้ทําไมนะครับ  
เป็นอํานาจของผู ้บริหารทีจะอนุม ัติ ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่า ไม่เคยกินเล็กกินน้อย 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน โครงการแต่ละอย่างของเทศบาลเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานว ัน

พ่อผมก็ออกเงินส่วนตัว ๗๐,๐๐๐ บาท งานวันเด็ก ๓๐,๐๐๐ บาท ผมก็ออกเอง โดย

เฉพาะงานกีฬา ผมก็ใช้เงินส่วนตัว ๑๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

งบประมาณไม่ได้โอน  
 

นายสมทรง มุ่งพันธ์กลาง  กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม นายสมทรง มุ่งพันธ์กลาง  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอสอบถามดังนีค่าติดตั งระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร ของเทศบาลต ําบลโคกสูง  

จํานวนเงิน ๑,๑๘๘,๗๗๐ บาท บริการประชาชนเทศบาลตําบลโคกสูงไดห้รือย ัง เสนอ

โดย สท.สมทรง มุ่งพันธ์กลาง 

นายแหลมทอง  ว ัฒนา เรียนประธานสภาฯ ทีเคารพ  สมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ     เรืองทะเบียนราษฎร์ของผู ้บริหาร ก็ไม่ได้นิงนอนใจ ข ั นตอนก็ได้ผ่านอําเภอ 
เรียบร้อยแล้ว และก็ผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็อยู่ในขั นตอนของกระทรวงมหาดไทย 

ตอนนี อยู่ในขั นตอนของการให้เจ้าหน้าที เข ้าตรวจสอบเกียวกับประชากร อุปกรณ์ ต้อง

เป็นไปตามขั นตอน ตอนนี ขั นตอนอยู่ในของกรุงเทพมหานคร  
ระเบียบวาระที  ๔ อืน   ๆ

นายต่วน  ขอแนบกลาง มีเรืองหนึงจะขอมติในเรืองของคณุทวีพร   โภชน์เกาะ  นายธีระพงษ์  โภชน์เกาะ,นาง 
ประธานสภาฯ เยาวภา  โภชน์เกาะ  และนางจุฑารัตน์  จันทร์หอม   มีความประสงค์จะมอบโฉนดทีดิน 

หมายเลข ๙๒๗๑๘เลขทีดิน  ๑๕๓  เล่ม  ๙๒๘  หน้า  ๑๘  หน้าสํารวจ  ๓๗๗๔   ทีดิน

ให้เทศบาลตําบลโคกสูงเนือที ๑ งาน  ๕๘ ตารางวา ให้เทศบาลตําบลโคกสูงใช้ตาม

อํานาจของเทศบาล เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาให้

ความเห็นชอบนะครับ 



สําเนา 

 - ๑๔ -  

นายญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง กราบเรียนประธานสภาฯทีเคารพ  ผม ญาณสิทธิ   ม้วนโคกสูง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ   การมอบโฉนดทีดิน ให้กับเทศบาลเป็นสิงทีดีมีประโยชน์ ผมอยากทราบว่าอยู่ตรงไหน 
   ของตําบลครับ ให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ  
นายต่วน  ขอแนบกลาง ทีดินอยู่ตรงหลังวัดระงม หลังบ้านช่างอ้วน ถ้าไม่มีคนสงสัยผมจะขอมติทีประชุมนะ 

ประธานสภาฯ  ครับ ว่าท่านสมาชิกท่านได้เห็นชอบ ขอความกรุณายกมือนะครับ   

 
มติทีประชุม  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง (งดออกเสียง  ๑  ประธานสภา) 

 

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 


