บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจาปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
.....................................
ผู้มาประชุ ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นางวารี
ช่วงสู งเนิน
นายบรรจง ศิริพร
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นายชูชยั
แย้มกระโทก
นายชมภู ปราศกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นายชอบ กริ่ งกระโทก
น.ส.ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
นายกิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
นายบุญธรรม สกุลรัตนพรชัย
นายภพธร ชัยยุตต์
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
ลาป่ วย
บรรจง ศิริพร
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
คมสันต์ ไม้กระโทก
ชูชยั
แย้มกระโทก
ชมภู ปราศกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
ลาป่ วย
ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์
กิตติพงศ์ บุญนาสาโรง
บุญธรรม สกุลรัตนพรชัย
ลาป่ วย
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

-2ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.

ชื่อ – สกุล
นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
นายสมพร เยือ่ งธนากร
เจ้าหน้าที่และประชาชนผูเ้ ข้าฟัง
นางสาวพนิตนันท์ เพียพล
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายยุทธชัย แสนสุ ข
พ.จ.อ. หญิง กษมาพร บุญมาศ
นายวิโรจน์ ยิม้ กระโทก
นายอดิศกั ดิ์ ชนสู งเนิน
นางใช่
องค์การ
นางลาเจียก เอี่ยมไมตรี
นายสนอง เวฬุมาศ
นายจาเริ ญ หยิมกระโทก
นายไผ่ สถิตธรรมรัตน์
นางละออรัตน์ ฐนยศ
พ.จ.อ.พิเชฐ ไผครบุรี
นายสราวุธ สวัสดี
นางสายใจ แหว่กระโทก
นางสาวสุ ภาวดี สุ ขสุ ทธิพฒั น์
นางสาวสุ ภาภรณ์ สุ ภาพ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรี ตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
พงษ์ สิ ทธิเวชสวรรค์
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวฒั น์
สมพร เยือ่ งธนากร

ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
นักบริ หารงานช่าง 6
จพง. สาธารณสุ ขชุมชน 5
เจ้าพนักงานธุรการ 4
ประชาชน
กรรมการชุมชนเพ็ชรพระพรหม
ประธานชุมชนสามัคคีมีสุข
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิฯ
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรื อง
เจ้าพนักงานเทศกิจ 4
เจ้าหน้าที่พสั ดุ 4
พนักงานวิทยุ
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 4
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ

สังคม หกกระโทก
ยุทธชัย แสนสุ ข
กษมาพร บุญมาศ
วิโรจน์ ยิม้ กระโทก
อดิศกั ดิ์ ชนสู งเนิน
ใช่
องค์การ
ลาเจียก เอี่ยมไมตรี
สนอง เวฬุมาศ
จาเริ ญ หยิมกระโทก
ไผ่ สถิตธรรมรัตน์
ละออรัตน์ ฐนยศ
พิเชฐ ไผครบุรี
สราวุธ สวัสดี
สายใจ แหว่กระโทก
สาวสุ ภาวดี สุ ขสุ ทธิพฒั น์
สุ ภาภรณ์ สุ ภาพ

-3เริ่มประชุ มเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิ ญสมาชิกสภาทุก
ท่านเข้าที่ประชุ มและนัง่ ประจาที่ตามที่ได้จดั ไว้ ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะจุดธู ป
เที ย นบู ช าพระรั ตนตรั ย และไหว้พ ระสวดมนต์โ ดยพร้ อมเพรี ย งกัน และได้เปิ ดการ
ประชุ ม สภาเทศบาลต าบลแชะ สมัย สามัญ สมัย ที่ ส อง ประจ าปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
กราบเรี ย นท่ า นรองประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ ห ารเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ ทุกท่าน วันนี้เทศบาลตาบลแชะ ได้ดาเนินการ
เปิ ดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี พ.ศ. 2555 วันนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาลเข้ า ร่ ว มประชุ ม 9 ท่ า น เกิ น กึ่ งหนึ่ งสามารถเปิ ดประชุ ม ได้ วัน นี้ ท่ า น
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ลาป่ วย ขอเชิ ญท่านรองประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ
ขึ้นทาหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ครับ
นายบรรจง ศิริพร
ขอบคุ ณ ท่ า นเลขานุ ก ารสภา ขอสวัส ดี ค ณะผูบ้ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ผูท้ รงคุณวุฒิฯ ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนผูร้ ่ วมเข้าประชุมทุกท่าน
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล วันนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจาปี พ.ศ. 2555
ครั้ งที่ 1 / 2555 ก่ อ นที่ จ ะเปิ ดการประชุ ม สภาเทศบาลในวัน นี้ ขอเชิ ญ ประธาน
คณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน หรื อประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ท่านใดมีเรื่ องที่
จะเสนอ หรื อปรึ กษาหารื อกั บ คณะผู ้ บ ริ หาร หรื อสภาเทศบาลเชิ ญ ได้ ค รั บ
เชิญคุณอดิศกั ดิ์ เอี่ยมไมตรี ครับ
นายอดิศักดิ์ เอีย่ มไมตรี
กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ประชาชน
ทุกท่าน ผมมีเรื่ องจะแจ้งต่อสภาเทศบาลตาบลแชะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะทาให้รู้สึกว่า
ผมแสดงตัวตน อี โก้จดั รึ เปล่ า ก็พยายามคิดช่ างใจอยู่ แต่ผมคิ ดว่าถ้าสิ่ งที่ ผมพูดขึ้นมา
จะนาไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดีข้ ึ น ผมคิ ดว่าก็น่าจะต้องพูด ท่านประธานสภา
เทศบาลครับ ผมขอเวลา 5 นาที
1. เนื่ อ งจากสภาเทศบาลต าบลแชะก าลัง จะหมดอายุ แต่ สิ่ ง ที่ ต ามมาใน
ระดับประเทศบาล หรื อระดับท้องถิ่นคือความแตกแยก ผมขอให้สมาชิ กสภาเทศบาลที่
กาลังจะหมดอายุ และกาลังจะเข้ามาใหม่ หลังเลื อกตั้งผมว่าต้องเดิ นตามนโยบายของ
รัฐบาล ต้องปรองดองให้ได้ อย่าพูดแต่ปาก ผมคิดว่าบ้านเมือง ระดับชาติเป็ นอย่างไรก็
ช่างเขา แต่ในฐานะที่เราเป็ นประชาชนในชุ มชนเล็กๆ เห็นหน้ากันอยู่ พอเกิดความรู ้สึก
ว่าแพ้ไม่เป็ น ประชาชนจะได้รับผลกระทบ คือเกิดความรู ้สึกว่าฝ่ ายเขา ฝ่ ายเรา ตรงนี้
ผมขอให้ท่านนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่แท้จริ ง ไม่ใช่พดู แต่ปากว่าปรองดองพี่นอ้ งกัน

-4อย่ า ยกมื อ ไหว้แ ต่ รู ปนอกใจต้ อ งยอมด้ ว ยครั บ แพ้เ ป็ นแพ้ ชนะคื อ ต้ อ งท างาน
แล้วประชาชนมีเรื่ องเดื อดร้ อนอะไรจะได้พ่ ึงท่านได้ ถ้าขัดแย้งกันอยู่ประชาชนจะเสี ย
ผลประโยชน์ แล้วหวัง ว่า ในการเลื อกตั้ง ท่ า นจะนาสู่ ความเป็ นประชาธิ ป ไตยอย่า ง
แท้จริ ง บริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรมผมเชื่อว่าทาดีคงได้ดี คงจะได้มาทาหน้าที่ในสมัยต่อไป ขอฝาก
ไปถึงท่านนายกเทศมนตรี ผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาล มีเสี ยงส่ วนเล็กๆ จากคน
ในเทศบาลตาบลแชะว่า คณะผูบ้ ริ หารเหลื อเวลาอีก 1 ปี กว่าๆ น่ าจะทาอะไรให้เป็ น
รู ปธรรมจับต้องได้
2. เรื่ องตลาดไนท์บาร์ ซ่า ตอนนี้ การจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระเกะระกะ
ไปหมด พ่อค้า แม่คา้ กลัวว่าจะไม่ได้ทามาค้าขายต่อไป เขากลัวว่าถ้าตารวจเอาจริ งเอา
จังเกี่ ยวกับเรื่ องการจัดระเบี ยบจราจร พ่อค้า แม่คา้ จะมี ปัญหาทันที ผลเสี ยจะตกแก่
นายกเทศมนตรี อย่างหลีกเลียงไม่ได้ในฐานะที่ท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
3. เรื่ องของคุณธรรม ผมไม่อยากลงลึกมาก มันเหมือนสอนสังฆราช พรหม
วิหาร 4 ท่านต้องมี ตอนนี้ขา้ ราชการหรื อ พนักงานเทศบาล เกิดความรู ้สึกว่าท่านไม่ได้
รัก บุคคลเหล่านี้ซ้ ึ งเป็ นมือ เป็ นเท้า ในการทางานของท่านนายกเทศมนตรี ผมว่าท่านจะ
ร้ องให้ความรักความเมตตา ถ้าหากว่า มือ เท้า ง่ อยเปลี้ ยเสี ยขาใครจะทางานให้ท่าน
เหลื อเวลาอีกปี กว่าๆ ต้องนี้ ท่านต้องใช้พรหมวิหาร 4 ให้มากกว่านี้ สิ่ งที่เป็ นกาลังใจ
ท่านต้องทา ต้องดูแล อย่างน้อยๆ ถ้าหากว่าท่านได้ใจเขา ท่านสามารถเข้าไปในหัวใจ
เขาได้ ผมว่าการทางานไม่มีปัญหาครับ
4. เรื่ องการบริ หารงานทัว่ ไป ฝากมาจากโรงเรี ยนในเขตเทศบาล โรงเรี ยนตั้ง
โครงการต่ า งๆ และของบสนับ สนุ นมา ถ้า หากว่า เทศบาลมี ง บประมาณ และสภา
เทศบาลอนุ มตั ิแล้ว ผมว่าควรจะดาเนิ นการตามนั้น มีเสี ยงมาจากคุ ณครู ท้ งั 2 โรงเรี ยน
ว่า โครงการอนุ มตั ิแล้ว แต่พอมาเบิกเงินบอกว่าไม่มีงบประมาณ ตรงนี้ ตอ้ งบอกความ
จริ งว่ามีก็คือมี สนับสนุนต้องแบบจริ งจัง จริ งใจ
5. เรื่ อ งการศึ ก ษาอี ก จุ ด หนึ่ ง ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ก าลัง เปิ ดใหม่ เด็ ก เล็ ก
เปรี ยบเสมือนผ้าขาว วันนั้นผมไปนัง่ วิเคราะห์คาพูดบนป้ ายที่โฆษณาข้อความว่า รับเด็ก
เข้าศึ กษาในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คาว่าศึ กษามันต้องใช้ในระดับปฐม และระดับมัธยม
หลักการเลี้ยงดูอบรม มีแค่ง่ายๆ ก็คือ ทาอย่างไรให้เด็กเตรี ยมความพร้อม กล้ามเนื้ อเล็ก
กล้ามเนื้ อใหญ่ แต่ท่านใช้คาพูดว่าเข้าศึกษา และกาหนดวันมอบตัว เหมือนกับว่าเด็ก
จะต้องมีความรู ้ อย่างนั้นไม่ใช่ครับ ถ้าหากท่านยัดเยียดความรู ้ เด็กจะกลายเป็ นสมองโต

-5และไม่แข็งแรง ความพร้อมต่างๆ จะไม่มี ตรงนี้ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลไป
ถึ งท่านนายกเทศมนตรี ว่า บุคลากรที่จะทาหน้าที่ตรงนี้ พร้ อมแล้วหรื อยัง ท่านปรึ กษา
ใครหรื อยังว่า คนที่รู้เรื่ องจริ งเกี่ ยวกับเด็ก รู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับการอนุ บาลก่อนวัยเรี ยนรู ้ จริ ง
หรื อไม่ ไม่ใช่ เป็ นเพียงสถานที่รับเลี้ ยงเด็ก กักกันเด็ก ซึ่ งตอนนี้ ก็กาลังแข่งกับอนุ บาล
ของเอกชน เช่ น โรงเรี ยนบุญณดาวิทยา โรงเรี ยนเหรี ยญทอง หรื อโรงเรี ยนมูลนิ ธิรุ่ง
นภา ตรงนี้ ผมคิดว่าเทศบาลตาบลแชะเราเหมือนกันคนเพิ่งตื่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้าน
เฉลี ยงตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 แต่เทศบาลตาบลแชะเพิ่งมีปีนี้ ท่านล้าหลังศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กบ้านเฉลียงไป 30 ปี แต่ในขณะที่ลา้ หลัง แต่ผมคิดว่าถ้าจะไปแข่งกับโรงเรี ยนของ
เอกชน ฝากท่านได้ไปศึกษาในเรื่ องนี้ และหาท่านผูร้ ู ้มาทาเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ เรื่ องนี้ เป็ น
เรื่ องที่ละเอียดอ่อน หลักการคือเลี้ยงดู อบรม เตรี ยมความพร้อมก็พอ
6. เรื่ องทัว่ ๆ ไปอย่างเช่น ตลาดสด มีการรุ กล้ าทางเท้าเข้ามาเกื อบจะครึ่ งทาง
ผมว่าตรงนี้ตอ้ งดูแลเรื่ องสุ ขภาพ อนามัย เป็ นเรื่ องที่ตรงทา เหลือเวลาในการบริ หารงาน
อีกปี กว่าๆ เรื่ องนี้ควรทา
7. ตลาดไนท์บาร์ ซ่า ควรดูแลในการจัดโซน ถ้าเป็ นไปได้ควรจะรับฟั งปั ญหา
มีเสี ยงเรี ยกร้องว่ามีคุณยายมาขายผักกระถิน แค่ 1 – 2 กา โดนเทศกิจไล่จบั คือลักษณะ
มันไม่มีการวางหลักการที่เด่นชัด กับคนที่หาเช้ากินค่า ท่านนายกเทศมนตรี ตอ้ งลองเดิน
ไปลงสารวจตรงนี้ ให้ดี อีกอย่างคือเรื่ องของ รปภ. ที่ดูแลอยูน่ ้ นั ถ้าหากไม่มีคนเหล่านี้
การจอดรถมอเตอร์ ไ ซค์ จ ะระเกะระกะ ไปหมดแล้ว ต่ อ ไปจะเป็ นปั ญ หาเกี่ ย วกับ
การจราจร เห็ นท่านบอกว่าไม่มีงบประมาณด้านนี้ ท่านครับถ้าหากบอกความจริ งกับ
พ่อค้าแม่คา้ ให้ช่วยกันบริ จาคให้เป็ นเบี้ยเลี้ยง รปภ. ได้หรื อไม่ ผมว่าพ่อค้าแม่คา้ คงไม่
ขัด ถ้าหากว่าช่วยจัดสรรได้
8. เรื่ องของความสะอาด ตั้งแต่ถนนหน้าโรงแรมพจน์แสนเจริ ญเข้ามาทั้ง 2
ข้างทางหญ้าขึ้ นรกเต็ม ไปหมด ถ้าหากมี แขกบ้านแขกเมื องผ่านมา เขาจะว่าเทศบาล
ตาบลแชะ ผูบ้ ริ หารทาอะไรกันอยู่
9. เรื่ องสุ ดท้ายที่ขอฝากคือเรื่ องอาคารอเนกประสงค์ ที่มีประชาชนยื่นคัดค้าน
ไป อยากจะขอบอกท่านประธานสภาเทศบาลว่า มันเป็ นความรู้สึกของประชาชนที่จะ
สะท้อนถึงการไม่สมควร เรื่ องต่างๆ เหล่านี้ เคยได้พูดคุยกันในห้องของท่านนายอาเภอ
ครบุรี คณะผูบ้ ริ หารก็ตอบคาถามไม่ได้ แต่ไม่เป็ นไรครับ ขบวนการเสนอแนะของภาค
ประชาชนท่านต้องรับฟั ง ข้อเสนอแนะต่างๆ และชี้ แจงให้กระจ่าง สาหรับโครงการนี้
ต้องดาเนินการต่อตามแนวคิดของท่านนายกเทศมนตรี ท่านครับเสี ยงของประชาชนท่าน
ต้องรับฟัง สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ทาไป เราไม่ได้คา้ นโครงการ แต่เราค้านในเรื่ องของ
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บริ บทสถานที่ เรื่ องนี้ตอ้ งหาข้อยุติกนั ให้เหมาะสมที่สุด ขอฝากให้ท่านช่วยพิจารณาด้วย
เรื่ องอื่นๆ มีอีกเยอะ หากวันไหนท่านนายกเทศมนตรี จะเชิ ญผมมานัง่ คุยปรึ กษาหารื อ
กันผมก็ยนิ ดี เพราะเป็ นการทาเพื่อบ้านเมือง ขอบคุณครับ
นายบรรจง ศิริพร
ขอขอบคุณอดิศกั ดิ์ เอี่ยมไมตรี ครับ มีท่านอื่นจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมอีก
รองประธานสภาเทศบาล หรื อไม่ เชิญท่านอาจารย์สนอง ครับ
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน คือเรื่ องเกี่ยวกับการทาประชาคมเมื่อประมาณ 2 – 3 เดือนที่ผา่ นมา ที่ทาง
เทศบาลได้ทาประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล โดยรั บฟั งความคิดเห็ นจากประชาชนทั้ง
9 ชุมชน ผมมีเรื่ องที่จะเสนอในฐานะประชาชนในชุ มชนชายทุ่ง โครงการทาถนนเลียบ
คลองลาแชะ ช่วงตั้งแต่ศาลเจ้า ไปถึงศาลเจ้าปู่ – ย่า มีแนวถนนอยูแ่ ล้ว และตั้งแต่ศาล
เจ้าปู่ – ย่า มาจนถึง ทานบฝายน้ าล้น ซึ่ งอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลแชะ เป็ นโครงการที่ทา
ยากแต่มีแนวถนนบางช่ วงแล้ว ที่เสนอโครงการตรงนี้ ไปเพราะเห็นว่าการคมนาคมเป็ น
เรื่ องที่สาคัญ เพราะความเจริ ญจะเป็ นไปตามถนน ถ้าเทศบาลกาหนดแผนการวางผัง
ถนนที่ดีแล้ว ความเจริ ญก็จะตามไปเอง ผมว่าการทาถนนนั้นยากตรงที่ว่าจะต้องคุ ยกับ
คนหลายๆ ฝ่ าย โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ ต้องมีการเข้าไปสารวจพื้นที่สารวจข้อมูลต้อง
ใช้เวลาหลายปี ถ้าถนนเส้นนี้ดาเนินการได้ เขตเทศบาลสามารถขยายคลองลาแชะอีกฝั่ง
หนึ่งได้ ชุมชนก็จะมากขึ้น และก็จะกลายเป็ นแหล่งให้ประชาชนออกกาลังกาย ก็จะทา
ให้เกิดความเจริ ญขึ้น จึงขอฝากโครงการนี้ เอาไว้ดว้ ย ถ้าเป็ นไปได้ให้เริ่ มสารวจ ค่อยๆ
เป็ น ค่อยๆ ไป ส่ วนไหนเริ่ มทาได้ให้เริ่ มทาเลย ขอบคุณครับ
นายบรรจง ศิริพร
ขอขอบคุ ณท่านอาจารย์สนอง ที่มองเห็ นอนาคตของบ้านเมื องเรา มีท่านใดมี
รองประธานสภาเทศบาล แนวคิ ดที่ตอ้ งการเสนอในที่ประชุ มสภาเทศบาลแห่ งนี้ หรื อไม่ครั บ ถ้าไม่มี จะขอเปิ ด
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ ครับ
นายสนอง เวฬุ มาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
นายบรรจง ศิริพร
ในวัน นี้ ท่ า นประธานสภาเทศบาลลาป่ วย ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม สภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ท่าน สท. ภพธร ชัยยุตต์ ท่านลากิจ ท่าน สท. ชอบ กริ่ งกระโทก ท่านลาป่ วย ผมใน
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล ฐานะรองประธานสภาเทศบาลจึงทาหน้าที่แทนท่านประธานสภาเทศบาล
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

-7ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องการรั บรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
นายบรรจง ศิริพร
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
รองประธานสภาเทศบาล 2555 ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เลขานุการสภาเทศบาลได้ดาเนินการ
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล จัดทารายงานการประชุ มและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มได้ประชุ มพิจารณา
ในรายละเอียดพร้อมได้รับรองรายงานการประชุม เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2555
จึงเสนอให้ที่ประชุ มได้รับทราบและพิจารณาเพื่อแก้ไข หรื อเปลี่ ยนแปลงและ
รับรองรายงานการประชุม เชิญท่าน สท. บุญเชียง ครับ
นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุ ก ท่ าน ผมนายบุ ญเชี ย ง เกื้ ออัง กุ ล สมาชิ ก สภาเทศบาลเขต 2 ขอแก้ไ ขหน้า ที่ 10
บรรทัด สุ ด ท้า ยของท่ า นนายกเทศมนตรี ค าว่า ท่ า นได้ ท่ า นทราบ แก้ไ ขเป็ นค าว่า
ท่ านได้ ทราบ ตัดคาว่าท่านออก หน้าที่ 40 บรรทัดที่ 11 คาว่า ตลาดยังเดือดร้ อยอยู่
แก้ไขเป็ นคาว่า ตลาดยังเดือดร้ อนอยู่ ผมขอแก้ไขแค่น้ ีครับ
นายบรรจง ศิริพร
ขอคุณท่าน สท. บุญเชียง เกื้ออังสกุล ครับ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะแก้ไข
รองประธานสภาเทศบาล ตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบ
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย แรก ประจาปี พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โปรดยกมือขึ้นครับ
มติทปี่ ระชุ ม

มีสมาชิ กสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุ ม 11
ท่าน เป็ นเอกฉันท์

ท่ าน ยกมือให้ ความเห็นชอบ 11

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อืน่ ๆ (ถ้ ามี)
นายบรรจง ศิริพร
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่ องที่จะเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
รองประธานสภาเทศบาล หรื อไม่ เชิญท่าน สท. บุญเชียง เกื้ออังสกุล ครับ
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ผมนายบุญเชียง เกื้ออังกุล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ของสอบถามคณะ
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับเรื่ องอาคารอเนกประสงค์ ไม่ทราบว่าเรื่ องได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
นายบรรจง ศิริพร
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ ีแจงครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

นายบรรจง ศิริพร

8กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ สาหรับเรื่ องอาคาร
อเนกประสงค์ก าลังดาเนิ นการอยู่ ตอนนี้ ติดอุปสรรคเล็ก น้อย ในเรื่ องของการขอใช้
พื้นที่
เชิญท่าน สท. ศิริมาศ ครับ

รองประธานสภาเทศบาล
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

น.ส.ศิริมาศ บัณฑิตสาธิสรรค์ กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ดิฉนั นางสาวศิริมาศ บัณฑิตสาธิ สรรค์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรี ยนถาม
เกี่ยวกับเรื่ องอาคารราชพัสดุที่ต่อเติมขยายพื้นที่ดา้ นหลังเข้ามาในเขตของเทศบาล คือมี
ประชาชนได้สอบถามมา
นายบรรจง ศิริพร
เชิญท่าน สท. บุญเชียง ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเชี ยง เกือ้ อังสกุล
กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุ ก ท่า น ผมนายบุ ญเชี ยง เกื้ ออังสกุล สมาชิ ก สภาเทศบาล ผมขอพูดเสี ย งเรื่ องของ
อาคารราชพัส ดุ คื อ เทศบาลต าบลแชะมี ง บประมาณซ่ อ มแซมอาคารราชพัส ดุ ปี ละ
200,000 บาท แต่ ไม่ได้ใ ช้ประโยชน์ เคยได้ป รึ กษากับท่านนายกเทศมนตรี เกี่ ยวกับ
อาคารราชพัสดุคืออยากให้มีโครงหลังคาตลาดสดติดกับรั้วโรงเรี ยนบ้านแชะตลอดแนว
เป็ นหลังคาคลุม และทารางระบายน้ าจะได้สะดวกเวลาไปล้างตลาด แต่ไม่ทราบว่าเรื่ อง
นี้คณะผูบ้ ริ หารได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
2. เรื่ องโรงฆ่าสัตว์ขอให้ผบู้ ริ หารติดตามเรื่ องใบอนุญาตให้เรี ยบร้อย เพื่อจะได้
เปิ ดโรงฆ่าสัตว์
3. เรื่ องวันเปิ ดเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแชะ ไม่ทราบว่าทาไม
ท่านนายกเทศมนตรี ถึงไม่ได้ส่งหนังสื อเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลมาร่ วมงาน
4. เรื่ องขอดินไปถมตรงคอสะพานคลองลาแชะที่น้ ากัดแซะ เรื่ องนี้ ขอมาหลาย
เดือนแล้ว
5. เรื่ องถนนทางไปเสาสู งที่อนุญาตทาการนอกเขต แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของ
เทศบาลตาบลแชะ งบประมาณตรงนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นครราชสี มา คื อมี ข่าวดี ว่าโครงการนี้ ได้รับการอนุ มตั ิ และจะดาเนิ นการก่อสร้ างสิ้ น
เดือนนี้
6. เรื่ องบ่อขยะของเทศบาล ขอให้กองสาธารณสุ ขลงไปดูพ้ืนที่ดว้ ย ตอนนี้ บ่อ
ขยะเริ่ มเติมแล้ว ขยะปลิวไปในไร่ มนั ของชาวบ้าน ขอให้รีบดาเนินการแก้ไขเรื่ องนี้ดว้ ย

นายบรรจง ศิริพร

9เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

รองประธานสภาเทศบาล
ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ขอตอบเกี่ยวกับข้อสอบถาม
ของสมาชิกสภาเทศบาล
1. เรื่ องถมดิ นตรงคอสะพาน ได้ใ ห้กองช่ า งลงไปตรวจสอบดู เรี ย บร้ อยแล้ว
เรื่ องนี้ไม่ได้อยูใ่ นแผนพัฒนาเทศบาล คือต้องตั้งงบประมาณแล้วถึงดาเนินการได้
2. เรื่ องวันเปิ ดเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแชะ คือยังไม่ได้จดั พิธีเปิ ด
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอย่างเป็ นทางการ คือตอนนี้ ได้ทาการเปิ ดเรี ยนขอศูนย์ไปก่อน ถ้าจะ
ทาพิธีเปิ ดศูนย์วนั ไหนจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง
3. เรื่ องโรงฆ่าสัตว์คือช่ วงนี้ ใบอนุ ญาตยังไม่ได้ ตอนนี้ รอฝ่ ายตรวจสอบจะเข้า
มาดูอีกครั้ง คิดว่าถ้าได้ใบอนุญาตแล้วจะรี บดาเนินการให้เร็ วที่สุด
4. เรื่ องอาคารราชพัส ดุ คื อ เรื่ อ งนี้ จ ะขอความร่ ว มมื อ จากเจ้า หน้า ที่ จ ากทาง
จังหวัดมาลงพื้นที่กบั ทางเทศบาล ลงมาช่วยตรวจสอบ เรื่ องนี้จะรี บดาเนินการให้ครับ
5. เรื่ องโครงหลังคาตลาดสดติดกับโรงเรี ยนบ้านแชะ จะให้ช่างลงไปสารวจว่า
จะสามารถทาได้หรื อไม่ แล้วจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้ง
6. เรื่ องบ่ อขยะของเทศบาล ตอนนี้ มีบ ริ ษ ทั เอกชนเข้า มาดาเนิ นการเก็ บ ขยะ
ตอนนี้รอบริ ษทั เอกชนมาเอาขยะไป เรื่ องขยะเป็ นปั ญหาที่ใหญ่เพราะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน จึง
เรี ยนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ
นายบรรจง ศิริพร
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ เชิญไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล มีเรื่ องจะสอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

กราบเรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรี ตาบลแชะ ก่อนที่ท่านประธานสภา
เทศบาลจะปิ ดการประชุ มสภาเทศบาล คือวันนี้ เป็ นการประชุ มสภาเทศบาลครั้งสุ ดท้าย
วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2555 ก็ ห มดวาระของสมาชิ ก สภาเทศบาล ผมในนามของ
นายกเทศมนตรี ต าบลแชะ ต้อ งขอขอบคุ ณ ท่ า นประธานสภาเทศบาล ท่ า นรอง
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่เราได้ทางานด้วยความสามัคคี
ในระยะเวลา 4 ปี ที่ผา่ นมา ขอทุกท่านโชคดีในหน้าที่การงาน ขอบคุณครับ
นายบรรจง ศิริพร
ขอบคุ ณครั บ วันนี้ ก็ข อขอบคุ ณท่ านคณะผูบ้ ริ หาร ท่า นสมาชิ กสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอปิ ดการประชุมครับ
นายธนดล ชั ยยุตต์
นายกเทศมนตรี

ทาหน้ าที่ประธานสภาเทศบาล

-

10- ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น. (ลงชื่อ)

โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ......................-.....................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

-

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชมภู ปราศกระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชูชยั แย้มกระโทก)
(ลงชื่อ)

(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

สภาเทศบาลได้ มีมติรับรองรายงานการประชุ ม
เมื่อวันที่

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นางวารี ช่ วงสู งเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

