บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2555
วันที่ 24 กันยายน 2555
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ (ชั้น 2)
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ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นางวารี
ช่วงสูงเนิน
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
นายบรรจง ศิริพร
นายชมภู
ปราศกระโทก
นายชูชัย
แย้มกระโทก
นายอัคเดช ศิริเมฆา
นางวนิดา
กุลไกรจักร
นายประยูร วากระโทก
นายชูชีพ
รักษ์กระโทก
นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จติ ร
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วารี
ช่วงสูงเนิน
บุญเชียง เกื้ออังสกุล
บรรจง ศิริพร
ชมภู
ปราศกระโทก
ชูชัย
แย้มกระโทก
อัคเดช ศิริเมฆา
วนิดา
กุลไกรจักร
ประยูร วากระโทก
ชูชีพ
รักษ์กระโทก
สุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
คมสันต์ ไม้กระโทก
ณิชกุล อัครเมธีกุล
โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธนดล ชัยยุตต์
นายชลธิศ วัชรธีรเดช
นายพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์
นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
นายสมพร เยื่องธนากร
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าฟัง
นางสาวสังคม หกกระโทก
นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นางเกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
นายมะน้อม เหงกระโทก
นางละออรัตน์ ฐนยศ
นายจาเริญ หยิมกระโทก

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
รองนายกเทศมนตรีตาบลแชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ธนดล ชัยยุตต์
ชลธิศ วัชรธีรเดช
ลากิจ
ฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมพร เยื่องธนากร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าพนักงานธุรการ 4
กรรมการชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่
ประธานชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยฯ

สังคม หกกระโทก
วิโรจน์ ยิ้มกระโทก
เกษศิรินทร์ พงษ์พยัฒ
มะน้อม เหงกระโทก
ละออรัตน์ ฐนยศ
จาเริญ หยิมกระโทก

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ ได้เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
เข้าที่ประชุมและนั่งประจาที่ตามที่ได้จัดไว้ ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และไหว้พระสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน และได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแชะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2555 วันที่ 24 กันยายน 2555
ขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน
กรรมการชุมชม หัวหน้ากอง และประชาชนผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการชุมชม กรรมการชุมชน และ
ประชาชนที่เข้าร่ วมประชุมได้แจ้งเรื่องหรือแสดงความคิดเห็ นให้กับทางคณะผู้ บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอข้อคิดเห็นอะไรหรือไม่ค่ะ
(ปรากฏว่าไม่มี) ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 ค่ะ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ขอสวัสดี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ชุมชน ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้ากองทุกกอง และประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภา
เทศบาลทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2555
ต่อจากการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว ครั้งที่ แล้วประชุมเกี่ยวกับ การพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)
ส่วนการประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมพิจารณาในวาระ 2 – 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

-
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายวารี ช่วงสูงเนิน
ขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
นางวารี ช่วงสูงเนิน
สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมมีมติ เสียงส่วนมากเห็นชอบ รับหลั กการแห่ งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที่ 1 และที่ ป ระชุ ม ได้แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ จ านวน 3 ท่ า น ประกอบด้ ว ย สท. บุ ญ เชี ย ง เกื้ อ อั ง สกุ ล สท. ชู ชี พ
รั กษ์กระโทก และ สท. คมสั นต์ ไม้กระโทก เพื่อพิจารณาร่า งเทศบัญญัติโ ดยละเอีย ด
อีก ครั้ ง ซึ่ง ประธานสภาเทศบาลก็ไ ด้ ม อบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ
เรีย บร้อยแล้ ว ที่ประชุม ได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ในวันที่ 20 กันยายน
2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะ คณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ทั้ ง 3 ท่ า น ได้ ป ระชุ ม และเลื อ กนายบุ ญ เชี ย ง เกื้ อ อั ง สกุ ล เป็ น ประธ าน
คณะกรรมการแปรญัตติ
ในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ปรากฏว่า
มีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ยื่นเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 4 ท่าน รวม 14 รายการ มีท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองประธานสภาเทศบาล
ท่าน สท. คมสั น ต์ และตัว ประธานสภาเทศบาลเอง เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล
ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล เชิญค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ในระเบียบวาระที่ 3 มีผู้ยื่นเสนอคาแปรญัตติ จานวน 4 ท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
1. นางวารี ช่วงสูงเนิน ขอยื่นคาแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 3 โครงการ ขอเชิญท่านชี้แจงต่อที่
ประชุมสภาเทศบาล ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางวารี
ประธานสภาเทศบาล ช่วงสูงเนิน ขอแปรญัตติ รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 หน้า 53 ข้อ 9) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือ
เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่อาสาสมั คร อปพร. ที่นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เวรยาม
และออกตรวจการณ์ เพื่อความสงบสุขของประชาชน ในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 250,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ) ในส่วนของ
โครงการนี้ขอแปรลดลงจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ

-

4-

อาเภอครบุ รี จั ง หวั ด นครราชสี ม า เดิ มที ข ออนุญ าตเอ่ย นามผู้ บริ ห ารคนเก่ า ท่า นกมล
อัครเมธีกุล มีโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกทางเข้าส่วน
ราชการมาถึงแยกสนามบาสเกตบอล พอดีว่างบประมาณช่วงนั้นไม่มีมา โครงการนี้จึงผ่านไป
แต่ตอนนี้พอดีว่าได้งบประมาณมาจากโครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้ระงับไป
แต่งบประมาณยังไม่พอทาโครงการปรับปรุงผิวจราจร จึงขอแปรค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยง
เดินทางให้แก่อาสาสมัคร อปพร. จานวน 100,000 บาท
ข้อ 2 หน้ า 54 (2) ค่า จ้า งแรงงานดาเนิ นการก่อ สร้ าง / ซ่ อมแซมที่ อยู่ อาศั ย
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานดาเนินการก่อสร้าง / ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์
ราชันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ที่คณะกรรมการมีมติให้ดาเนินการช่วยเหลือ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ) แปรลดลง 50,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา
สาเหตุที่ขอแปรลดลง เพราะว่าโครงการนี้จะไปซ้าซ้ อนกับโครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน
ข้อ 3 หน้า 54 (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทาป้ายชื่อเจ้าบ้าน เพื่อประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว / ราชินี
เฉลิมพระเกียรติ และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป) แปรลดลง 100,000
บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ในส่ ว นโครงการนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ จึ ง ขอแปรโครงการนี้ ม าท าให้ เ กิ ด ประโยชน์
มี 3 รายการ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาดูอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยอะไร
เชิญสอบถามได้ ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่านวารี ช่วงสูงเนิน ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล
เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ท่านวารี ช่วงสูงเนิน ได้ขอแปรญัตติ
ในข้อที่ 2 จะนาเงิน 50,000 จากราคาช่างที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ซึ่งเงิน
50,000 บาท ตรงนี้จะปรับลดไปเป็นการสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผมเห็นว่าที่ประชุม
ในครั้งที่แล้ว เรามีมติไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมครั้ง
นั้น เรื่องบ้านผู้ยากไร้ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 150,000 บาท แล้วไปบวกกับเงินค่าช่างอีก
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50,000 บาท รวมเป็น 200,000 บาท เราพูดกันในที่ประชุมแล้ว ซึ่งไม่ทราบว่าท่านวารี
ไปขอแปรลดลง 50,000 บาท ได้ อ ย่ า งไรในเมื่ อ พู ด กั น ในที่ ป ระชุ ม แล้ ว ในครั้ ง นั้ น
ท่ า นนายกเทศมนตรี ก็ ท ราบดี ซึ่ ง มั น เป็ น มติ ใ นที่ ป ระชุ ม ในครั้ ง นั้ น ผมก็ ข อให้ ท่ า น
นายกเทศมนตรีชี้แจงประเด็นตรงนี้ ถ้าเราลงไปสารวจบ้านผู้ยากไร้แล้วงบประมาณไม่ครบ
200,000 บาท เหลือแค่ 150,000 บาท ผมจะไปตอบกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับ
ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีช่วยชี้แจง ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ท่านวารี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแปรลด
ค่าจ้างแรงงานดาเนินการก่อสร้าง / ซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัย ทีต่ ั้งไว้ 50,000 บาท มันเป็นงานที่
ซ้าซ้อน เรามาตรวจดูแล้ว ในเทศบัญญัติมันเป็นงานซ้าซ้อน อยู่ในหน้า 55 (3) ค่าใช้จ่าย
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตั้งไว้ 150,000 บาท อย่างที่ท่าน สท.
บรรจง ได้พูดมา ที่แล้วมาตั้งไว้ 100,000 บาท แล้วให้ค่าแรงช่าง 50,000 บาท จริงๆ
แล้วในตอนนั้นคิดว่าค่าแรงช่าง คงจะให้ชุมชนแต่ละชุมชน เป็นผู้ร่วมสนับสนุนเอง คือจัดหา
เราก็จะเพิ่มเงิน 50,000 บาทนี้เป็นแรงสนับสนุน เป็นการเพิ่มวัสดุสิ่งก่อสร้ าง แต่ตอนนี้มา
ดูแล้วว่า มันเป็ นงานที่ซ้าซ้อนกัน 50,000 บาท จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมื่อครู่ท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายมา
มันยั งไม่ชัดเจน คือเงินที่รวมยอดแล้ ว 150,000 บาท ในการที่จะไปช่วยเหลื อผู้ยากไร้
ตอนนั้ น บวกเงิ น ไปอี ก 50,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า แรงช่ า ง รวมเป็ น 200,000 บาท
ท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ม่ ไ ด้ บ อกว่ า การซ่ อ มแซมบ้ า นท้ อ งถิ่ น ไทยเทิ ด ไท้ อ งค์ ร าชั น จะใช้
งบประมาณไปเท่าไร ขอให้ท่านชี้แจงว่า งานซ่อมแซมรวมค่าช่างแล้วเป็นงบประมาณเท่าไร
แต่ครั้งนั้นได้บอกกับพี่น้องประชาชนไปว่ารวมค่าช่างไป 50,000 บาท รวมเป็น 200,000
บาท ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีบอกตัวเลขให้ชัดเจน ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. บรรจง ยังไม่เข้าใจเรื่องงบประมาณตรงนี้ เชิญท่านนายกเทศมนตรี
รองประธานสภาเทศบาล
ชี้แจงครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอเรียนชี้แจงท่าน สท. บรรจง คือที่แล้ว
มาเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท แต่ว่ามีเงินสนับสนุนอีก 50,000 บาท เป็น
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงช่าง รวมเป็น 150,000 บาท แต่ตอนนี้อย่างที่เรียนชี้แจงไปว่า
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ท่านวารี ขอแปรลดโครงการนี้เพราะเป็นงานที่ซ้าซ้ อน ค่าแรงช่างที่ตั้งไว้ 50,000 บาท
คือจริงๆ แล้ว เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท บวกค่าแรงช่าง 50,000 บาท
รวมเป็น 150,000 บาท แต่เงิน 150,000 บาท หมายความว่าพวกช่างที่จะร่วมมือทา
ด้วยกัน หมายถึงชุมชนต่อชุมชน ร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกันเอง จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
เชิญท่านวารี ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เดิมทีมีแค่ 100,000 บาท ตอนที่
ประชุมขอเพิ่ม 50,000 บาท แล้วในนี้เขียนรวมกันเลยว่า 150,000 บาท เลยไปซ้าซ้อนกับ
ค่ า แรงช่ า งอี ก 50,000 บาท ตั ว ของดิ ฉั น เองคิ ด ว่ า น่ า จะตั ด ตรงนั้ น ออก ให้ อ ยู่ ค งเดิ ม
150,000 บาท ของเก่างบประมาณ 100,000 บาท สาหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชัน แล้วยอดใหม่รวมมาแล้วเป็น 150,000 บาท

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

ท่านวารี ช่วงสูงเนิน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่ 2 สาหรับค่าแรง
ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยัง
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาล สงสัยอีกหรือไม่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ผ่านการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในชุดที่
แล้วผมว่าน่าจะทราบดี เกี่ยวกับเรื่องค่าแรงก่อสร้าง คือเราจะให้ทางชุมชนและเจ้าของบ้าน
ร่วมมือร่วมใจกัน ในการใช้แรงงาน เพื่อจะไม่ให้มีค่าจ้ างแรงงานของเทศบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง
เมื่อพิจารณาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันแล้วชุมชนจะต้องรับรองคนในชุมชนด้วยว่า
เห็นด้วยหรือไม่ ผมว่าสมาชิกสภาเทศบาลเก่าน่าจะทราบว่าค่าแรงงานเทศบาลไม่มีให้ ผมก็
เพิ่งมาเห็นเกี่ยวกับค่าแรงงาน 50,000 บาท ที่จะไปจ้างแรงงานมาสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ ส่วนมากแล้วผมจะเห็นเมื่อปีที่แล้ว ทางเทศบาลได้ให้ช่างเข้าไปซ่อมแซมให้เป็น
บางหลังเคยเห็นอยู่ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลยังสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลที่ยื่นขอแปรญัตติท่านต่อไป เชิญท่าน สท. คมสันต์ ครับ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล คมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล ขอยื่นคาแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 5 โครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หน้ า 54 ข้ อ (5) ค่ า จ้ า งแรงงานรายวั นส าหรั บ ช่ ว ยเหลื อ งานเทศกิ จ
ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรายวันสาหรับคนงานช่วยเหลืองานเทศกิจ
ในการรักษาความสะอาด จัดระเบียบตลาดและรักษาความปลอดภัยตลาดไนท์เทศบาลตาบล
แชะ จานวน 2 คน โดยจ่ายเป็นรายวันๆ ละ 250 บาท หรือไม่เกินแรงงานที่รัฐบาล
กาหนด (จ้างแรงงานตลอดปีทุกวัน ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน : งานเทศกิจ) แปรลดลง 180,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ติ ก คอนกรีต ถนนราษฎร์พั ฒ นา หมู่ ที่ 3 , 4 ต าบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการนี้งบประมาณจะไปซ้าซ้ อนกับโครงการเกี่ยวกับผู้บาเพ็ญประโยชน์ คืองาน
อปพร. ได้สอบถามคณะผู้บริหารแล้ว โครงการนี้จะไปซ้าซ้ อนกันเนื่องจากตั้งงบประมาณนี้
เอาไว้เพื่อจะให้ อปพร. เข้าไปอยู่เวรยาม ช่วยเหลือการรักษาระเบียบกฎจราจรของตลาด
ไนท์
ข้อ 2 หน้า 63 (8) ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง จ าพวกอิ ฐ หิ น ปู น ทราย ไม้ เหล็ ก กระเบื้ อ ง สั ง กะสี ฯลฯ
เพื่อนาไปก่อสร้าง / ซ่อมแซมบ้าน ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย
มั่นคง แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่คณะกรรมการมีมติให้ดาเนินการช่วยเหลือ (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน) แปรลดลง 150,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน จากที่ได้ฟังท่านวารี ได้ชี้แจงไป เป็นโครงการต่อเนื่องกัน
มันจะไปซ้าซ้อนกับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน จะขออนุญาตแปรลดลง
ข้อ 3 หน้า 88 1) จัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 30,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ความยาวของบาร์ไม่น้อยกว่า
30 นิ้ว (ราคาตามท้องตลาด) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
: งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) แปรลดลง 30,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายใน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ
อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องนี้ได้สอบถามแล้วว่ามีความจาเป็นหรือไม่ของกองสาธารณสุขที่จะใช้เลื่อยยนต์
สอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าการจัดซื้อเลื่อยยนต์นี้ สานักปลัดเทศบาลก็ได้ขอจัดซื้องบประมาณ
30,000 บาท แล้วเลื่อยยนต์บาร์ 30 นิ้วก็ไม่มีจาหน่าย เพราะกรมป่าไม้ได้แจ้งมายังผู้ผลิต
ไม่ให้จาหน่าย จึงขอแปรลดลง 30,000 บาท
ข้อ 4 หน้า 94 (2) ค่าขยายเขตสายพาดดับโคมไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 200,000
บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)
แปรลดลง 100,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับเรื่องนี้ค่าขยายเขตสายพาดดับโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเทศบาลขอกันเงินไว้ใน
ปีงบประมาณ 2555 ยังไม่ได้ใช้จ่าย แล้วในปีนี้งบประมาณอีก 200,000 บาท สาหรับค่า
ขยายเขตสายพาดดับโคมไฟฟ้าสาธารณะ จึงขอเอาเงินของปีงบประมาณที่แล้ว 200,000
บาท ตรงนั้นมาดาเนินการ จึงขอแปรลดลง 100,000 บาท
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ข้อ 5 หน้า 94 (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางละมัย แย้มกระโทก ชุมชนสามัคคีมีสุข หมู่ 3 ตาบล
แชะ ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ยาว 48.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 115.20
ตารางเมตร พร้อมทาการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 48.00 เมตร ลึ ก 0.40 – 0.60 เมตร พร้อมติ ดตั้งป้ายประชาสั มพันธ์โ ครงการ
จานวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 180,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตาบลแชะ) (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน) แปรลดลง 180,000
บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล
เชิญท่าน สท. บรรจง ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเรียนถามท่านประธานสภาเทศบาล
เกี่ยวกับการแปรญัตติปรับลดเรื่องเลื่อยยนต์ของกองสาธารณสุ ข จานวน 30,000 บาท
และมีของสานักปลัดอีก จานวน 30,000 บาท ทาไมไม่ปรับลดทั้ง 2 กอง รวมแล้วเป็น
60,000 บาท เพราะการตั้งงบประมาณซื้อเลื่อยยนต์น่าจะปรับลดทั้งคู่ ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. บรรจง ได้สอบถามเกี่ยวกับการปรับลดการซื้อเลื่อยยนต์ เชิญท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
สท. คมสันต์ ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผมนาย
สมาชิกสภาเทศบาล คมสันต์ ไม้กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอชี้แจงขออนุญาตเอ่ยนามท่าน
สท. บรรจง เกี่ยวกับเรื่องเลื่อยยนต์ ที่เสนอมาในเทศบัญญัติจะมีของสานักปลัดงบประมาณ
30,000 บาท ของกองสาธารณสุ ข งบประมาณ 30,000 บาท เหตุที่ ต้อ งตัด ของกอง
สาธารณสุขออกไปคือ งานที่จาเป็นต้องใช้จริงๆ จะเป็นของสานักปลัด ที่ลงไปตัดต้นไม้กิ่งไม้
ของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งประชาชนได้ยื่นขอความอนุเคราะห์ต่อเทศบาล ให้ลงไปช่วย
ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเลื่อยยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีอยู่ 2 เครื่อง เป็นเครื่องเก่าซึ่งเสียหาย
ชารุดอยู่ จึงขอคงไว้สาหรับเครื่องของสานักปลัด ส่วนของกองสาธารณสุขขออนุญาตแปร
ลดลง ขอบคุณครับ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
ท่าน สท. คมสันต์ ไม้กระโทก ได้ชี้แจงไปแล้ว มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
รองประธานสภาเทศบาล
ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ขึ้นมาทาหน้าที่ครับ
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ประธานสภาเทศบาล

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ชี้แจงคาขอแปรญัตติค่ะ
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นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมนายบุ ญเชียง เกื้ออังสกุล รองประธานสภาเทศบาล ขอยื่นคาแปรญัตติ เทศ
บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 5 โครงการ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หน้า 95 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางอ๋อน เรกระโทก ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตาบลแชะ
ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 36.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิดจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 79.20 เมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลางผิวจราจรขนาดกว้าง 0.60 เมตร
36.00 เมตร ลึก 0.30 – 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้าย ตั้งไว้ 120,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตาบลแชะ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน) แปรลดลง 120,000 บาท เพื่อไปตั้ง
จ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4
ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับโครงการนี้จะสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างท่อระบายน้า ตั้งแต่จากตึกเหลืองมุม
โรงเรียนบ้านแชะ ไปถึงบ้านตุ้มทอง ตรงนี้ได้ขอกันเงินไว้เพื่อสร้างท่อระบายน้าขนาดใหญ่
ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับโครงการที่ทาไว้แล้ว จึงขอชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อน เพื่อจะมาปรับปรุง
ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนราษฎร์ พั ฒ นาก่ อ น เนื่ อ งจากถ้ า เราสร้ า งก่ อ น
การเชื่อมต่อของโครงการ ถนนเมนยังไม่มีถ้าทาแล้วน้าข้างในจะไหลมาข้างนอกลาดถนน
ก็จะทาให้ถนนสกปรก จึงขอชะลอโครงการนี้เอาไว้ก่อน
ข้อ 2 หน้า 95 (5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นางแต๋ว รั ก ษ์โ ชคชัย (ซอยตรงข้ ามตลาดน้อย) ชุ มชนสามั คคีมี สุ ข หมู่ 3 ตาบลแชะ
ทาการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 96.00 เมตร
ลึ ก 0.40 – 0.60 เมตร พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
ตั้งไว้ 278,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตาบลแชะ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย) แปรลดลง 278,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่าย
ในโครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนราษฎร์ พั ฒ นา หมู่ ที่ 3 , 4
ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการนี้ ถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับถนนที่ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนราษฎร์พัฒนา จึงขอแปรลดลงก่อน มีทาถนนสายหลักให้สาเร็จก่อนจึงค่อยมาก่อสร้าง
โครงการตรงนี้ต่อ

-

10ข้อ 3 หน้า 95 (6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายปรเมธ ชุมชนเพ็ชรพระพรหม หมู่ 3 ตาบลแชะ ทาการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 225,000 บาท (ตามแบบ
เทศบาลตาบลแชะ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน :
งานบาบัดน้าเสีย) แปรลดลง 225,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัล ท์ ติก คอนกรี ต ถนนราษฎร์พัฒ นา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อ าเภอครบุ รี จัง หวั ด
นครราชสีมา
สาหรับซอยบ้านนายปรเมธ ซอยนี้อีกด้านหนึ่งมีรางระบายน้าแล้ว ตรงนี้ผมดูแล้วน้า
ที่จะไหลเข้ามาในซอยยังไม่มากเท่าที่ควร เพราะอีกด้านทาไปแล้วยังเหลืออีกด้านเดียว จึงขอ
อนุญาตแปรลดลง
ข้อ 4 หน้า 95 (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบาย
น้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนประสานสมุ ท ร ซอย 2 (ซอยข้ า งบ้ า นนางทองหล่ อ
พูนกระโทก) ชุมชนบูรพา หมู่ 9 ตาบลบ้านใหม่ ทาการก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 39.60 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลางผิวจราจรขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 22.00 เมตร
ลึก 0.30 – 0.50 เมตร ตั้งไว้ 82,000 บาท (ตามแบบเทศบาลตาบลแชะ) (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน) แปรลดลง 82,000
บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับโครงการนี้ผมได้ลงไปดูและสอบถามแล้ว ถ้าทาตอนนี้น้าจะไม่ออกมาถนน
ใหญ่ เพราะว่าบ้านของประชาชนต่ากว่าถนน แล้วเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการที่ขอกันโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้า ถนนประสานสมุทร ซอยประปาแรงต่าด้านทิศตะวันออก โครงการนี้
ขอกันไว้ต้องชะลอโครงการเพื่อสร้างรางระบายน้าสายเมนก่อน ถนนใหญ่ก่อน แล้วจึงสร้าง
เชื่ อ มต่ อ จากบ้ า นของนางทองหล่ อ อกมาเชื่ อ มต่ อ กั บ รางระบายน้ าสายเมนที่ จ ะสร้ า งใน
ปีงบประมาณนี้
ข้ อ 5 หน้ า 96 (9) โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ 4 ตาบลแชะ (หน้าบ้านหมวดศิลป์) ทาการรื้อถอนถนนคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 67.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 175,000 บาท ตามแบบเทศบาลตาบล
แชะ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดน้าเสีย)
แปรลดลง 175,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
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ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ 4 ตาบลแชะ (หน้าบ้านนางจงกล โพธิ์ทอง) รายละเอียดทาการรื้อ
ถนน คสล. เดิม ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 3.70 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 0.60 เมตร ยาว 71.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย
ส าหรั บ โครงการนี้ เ ป็ น โครงการขอเปลี่ ย นแปลงโครงการ คื อ ผมไปดู แ ล้ ว ความ
เดือดร้อนของประชาชนตรงบ้านของนางจงกล โพธิ์ทอง มีมากกว่าตรงบ้านของหมวดศิลป์
เพราะน้าจากตรงด้านขอบถนนใหญ่ด้านหลังไหลลงมาจากโรงเรียนแสนยวิทยาภูมิเก่าไหลลง
มา รางระบายน้าตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับรางระบายน้าของ อบต. แชะ ของเทศบาลก่อสร้าง
ไปถึงแค่บ้ านของนางสาลี แล้วตอนนี้ทาง อบต. แชะ ก็ได้ก่อสร้างรางระบายน้ามาแล้ ว
ยังขาดอยู่ช่วงเดียวยังไม่ได้เชื่อมต่อ จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากบ้านหมวดศิลป์ ไปเป็น
หน้าบ้านนางจงกล เรื่องนี้เป็น การเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ได้แปรลดลง ขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ
มีท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลมี ข้ อสงสั ย จะสอบถามหรื อ ไม่ ค่ ะ ถ้ า ไม่ มี ขอเชิ ญ ท่ า น
นายกเทศมนตรี ชี้แจงคาขอแปรญัตติค่ะ
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขอยื่นคาแปรญัตติ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หน้า 96 (10) โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริ มเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้าและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุรีราษฎร์ (บริเวณร้าน ส. เจริญเกษตร)
ต าบลบ้ า นใหม่ ท าการวางท่ อ ระบายน้ าทิ้ ง คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาด 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ด้านทิศใต้) ยาวรวม 199.00 เมตร และก่อสร้างทางเท้า
คอนกรี ตเสริ มเหล็ กทั้งสองด้าน ความกว้า ง 1.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาวรวม
382.00 เมตร และท าการขยายผิ ว จราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ กทั้ งสองด้า น ขนาดกว้า ง
2.60 – 3.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 382.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ขยายผิว
จราจรคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,050.00 ตารางเมตร พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตามแบบเทศบาลตาบล
แชะ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผงงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน)
แปรลดลง 1,400,000 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายในโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลแชะ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับ โครงการนี้ ที่แล้ว มาโครงการนี้ยังมีปัญหาในอนาคตที่เทศบาลจะทาถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผ่านเข้าไปตรงหน้าโรงเลื่อยเก่า ตอนนี้จึงหาทางใหม่ ทางลงไปบ้าน สท.
คมสันต์ บ้านนายลอง ลงไปคลองส่งน้าถึงลาแชะ ตอนนี้ได้ที่เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้จึงขอ
แปรญัตติลดลง
ท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะ
สอบถามหรือไม่ เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

12กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องการแปรญัตติก็เป็นไปตามกระบวน
ความ แต่ตรงนี้ผมอยากสอบถามว่าการแปรญัตติ มีการแปรญัตติเมื่อวันที่ 20 กันยายน
2555 ในที่ประชุมมีการแปรญัตติหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีการแปรญัตติในที่ประชุม ผู้แปรญัตติ
ถ้าจะมาอภิปรายหรือแปรญัตติในที่ประชุมสภาเทศบาลพร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะผู้บริหาร จะต้องมีการแนบท้ายด้วยว่าขอสงวนคาแปรญัตติ ตรงนี้ผมอ่านเอกสารแล้วไม่
พบว่าสมาชิกสภาเทศบาลขอสงวนคาแปรญัตติ ผมขอให้ ท่านที่ขอแปรญัตติทั้ง 4 ท่าน
ขอให้อธิบายเพื่อความชัดเจน ตรงนี้เป็นระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งสภาเทศบาลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ เราไม่สมควรทาอะไรที่รวบรัดตัดตอน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มานั่งฟังการประชุม
เขาไม่รู้ระเบียบว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไร แต่สมาชิกสภาเทศบาลท่านที่อยู่ในสมัยที่สอง ผ่าน
การอบรมมาหมดแล้วต้องทราบครับ ขอบคุณครับ
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ผมได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จากการส่ ง เอกสารในการขอแปรญั ต ติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติให้ กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมคิดว่าท่านคงไม่ได้อ่าน
ทั้งหมด ในคาขอเสนอแปรญัตตินี้ได้มีคาชี้แจงมาว่าคณะผู้ขอยื่นแปรญัตติขอสงวนคาแปร
ญัตติ อยู่ในเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่เป็นตัวเขียนในเอกสาร จะเป็น
หมายเลขหน้าที่ 29 บรรทัดข้างล่าง ผมจะอ่านให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ ที่ประชุม ได้
พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดในร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 ตั้ง แต่เ วลา 09.00 – 16.00 น. ได้มี ส มาชิ กสภาเทศบาลได้ยื่ นแปรญัต ติ
จานวน 3 ท่าน และผู้บริหาร จานวน 1 ท่าน คณะกรรมการแปรญัตติได้ สอบถามผู้เสนอ
แปรญัตติ และให้ชี้แจงเรื่องที่ขอแปรญัตติ ผู้เสนอขอแปรญัตติได้ขอสงวนคาแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการแปรญัตติได้
มีมติในการประชุมแจ้งให้ท่านประธานสภาเทศบาลทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
ในเอกสารตรงนี้มีคาว่าขอสงวนคาแปรญัตติ ขอให้ท่านพิจารณาให้ ถูกต้องด้วยครับ
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านบรรจง ศิริพร ได้ท้วงติงมา อย่างที่ท่านรองประธานสภา
เทศบาลได้ชี้แจงไปตามหนังสือที่ส่ งไปแล้ว เมื่อครู่ท่านได้พูดว่าการที่เราเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลมา 2 สมัย มาเป็นตรงนี้น่าจะรู้กฎกติกาดี ในการยื่นแปรญัตติต่างๆ ในฐานะที่ผม
เป็นกรรมการแปรญัตติคนหนึ่ง ขอให้ท่านบรรจงถอนคาพูดที่ว่าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมา 2
สมัย เกี่ย วกับ ว่าไม่รู้กฎระเบียบต่างๆ ในการแปรญัตติ และคาว่าขอสงวนคาแปรญัตติ
ขอบคุณครับ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

13เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอถอนคาพูดครับเพราะว่าผมอ่านไม่
ออกสายตาผมไม่ดีขอบคุณมากครับ
ท่าน สท. บรรจง ได้ถอนคาพูดไปแล้ว เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ครับในเมื่อท่านบรรจงได้ถอนคาพูดไปแล้ว คือเกี่ยวกับเรื่องเอกสารฉบับนี้ผมไม่ได้
บันทึกเอง มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยชัดเจน ตรงนี้
ต้ อ งขออภั ย ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น แต่ ข อรั บ รองว่ า มี ก ารประชุ ม จริ ง และได้ มี
เจ้าหน้าที่มาบันทึกการประชุม ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คืออย่างนี้ครับ เอกสารรายงานการ
ประชุมหน้าที่ 1 – 2 พิมพ์ได้ แล้วหน้าที่ 3 – 7 ทาไมถึงเป็นตัวเขียน นั้นคือข้อผิดพลาดที่
ผมอ่านแล้วดูแล้วหลายครั้ง ก็ยังไม่เห็นคานี้ เพราะฉะนั้นพนักงานเทศบาลตาบลแชะมีมาก
แค่นี้พิมพ์ไม่ได้ก็อดสูแล้วครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
ตามระเบียบตรงนี้ที่มีการจดบันทึกนี้ เราไม่ได้พิมพ์ ทุกครั้งที่มีการแปรญัตติเราจะมี
การจดบันทึกเอา เพราะว่าคณะกรรมการต้องมานั่งรอว่าจะมีผู้ยื่นแปรญัตติหรือไม่ ต้องมานั่ง
รอรับทั้งวัน แล้วจะให้มานั่งพิมพ์คงเป็นไปไม่ได้ ก็ต้องมาจดบันทึกเอาบางครั้งถ้าอ่านไม่ออก
ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่จะต้องเป็นลายมือบางครั้งต้องพิจารณาเอาเอง
จะให้เหมือนตัวพิมพ์คงเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกครั้งก็ทาแบบนี้ทุกครั้ง และมีสมุดบันทึกไว้เพื่อ
เก็บไว้ตรวจงานเกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ท่านรองประธานสภาเทศบาล ได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล จะสอบถามหรือไม่ ในวาระที่ 2 ได้มกี ารอภิปรายคาขอแปรญัตติไปแล้ว และในวาระที่ 3
จะไม่มีการอภิปราย การพิจารณาในวาระนี้จะเป็นการให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะลง
มติว่า จะตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือไม่
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแชะว่าจะให้
ความเห็นชอบผ่าน ในวาระที่ 2 และในวาระที่ 3 ให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม
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มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม 12 ท่ า น ยกมื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
12 เสียง มติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ค่ะ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอไหมค่ะ
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
นายบรรจง ศิริพร
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบรรจง ศิริพร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแชะ เขต 1 ครับ ครับตอนนี้อยู่ใน
ระเบี ย บวาระอื่น ๆ นะครับ ซึ่ง เป็ นวาระอื่น ๆ ที่มีอ ะไรเราก็ จะมาพูดกั นคื อตอนนี้ นะครั บ
ในซอยเข้าบ้านของท่านอาจารย์ไพบูลย์ วงศ์ทิพากร อยู่หลังร้านเนื้อย่างเพ็ชรลาภู และท่านก็
ได้ชี้แจงผ่านทางกระผม ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ในซอยตรงนั้นนะครับ
ในขณะนี้ ส มาชิกทุกท่านหรือคณะผู้บริหารก็ดี ลองเดิน เข้าไปสักหน่อยจะพบว่าในซอยจะ
เจิ่งนองไปด้วยน้า ซึ่งสูงประมาณสัก 5 นิ้ว ทาให้ชาวบ้านในซอยนั้นเดือดร้อนมากที่จะต้องลุย
น้าเข้าลุยน้าออก ซึ่งผิวจราจรในช่วงนี้จะต่ากว่าพื้นที่อาศัยของพี่น้อง ประชาชน ซึ่งมีส่วนหนึ่ง
ก็ประมาณสัก 3-4 เมตร ที่มีน้าเจิ่งนอง หน้าบ้านหมวดประยูร หรือบ้านครูแตน ตรงนั้นนะ
ครับ ซึ่งท่านได้ร้องเรียนมาและก็มีหนังสือมา 1 ฉบับ ให้ผมมายื่นต่อกับประธานสภาเทศบาล
ตาบลแชะ ไว้เ ป็ น หลั ก ฐานที่ท่ านได้ท าหนังสื อร้อ งเรียนมาเพื่อ ให้ คณะผู้ บ ริห ารได้ล งไป ดู
ความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่ได้ลุยน้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งน้ามันไม่ได้ไหลไปไหน ขอบคุณ
มากครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ท่าน สท. บรรจง ก็ได้ยื่นหนังสือเอาไว้ ประธานสภาเทศบาลก็จะได้มอบให้กับท่าน
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และคณะผู้ บริ ห ารอีกที ในที นี้อ าจารย์ไ พบูล ย์ก็ไ ด้เขีย นมาว่า ด้ว ยถนน
สาธารณะในซอยด้านหลังร้านเนื้อย่างเพ็ชรลาภูบริเวณต้นมะขาม ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ากว่าพื้นดินที่
อยู่ข้างเคียงขณะนี้น้าขังท่วมบริเวณถนน บริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว เนื่องจาก
ฝนหยุ ดตกน้าก็ไม่เหื อดแห้ง สาเหตุเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้าทาให้ ผู้คนที่อาศัยบริเวณนี้
สั ญ จรไปมาไม่ ส ะดวก เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นกั น ถ้ ว นหน้ า จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดาเนินการหาช่องทางระบายน้าที่ท่วม
ถนนให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ สัญจรไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น หวังว่าคง
ได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณาและดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายไพบูลย์ วงศ์ทิพากร ค่ะในส่วนตรง
นี้ก็มีบ้านในซอยนี้หลายหลังอยู่เหมือนกันที่ได้รับความเดือดร้อน ก็อยากจะให้ ท่านนายกช่วย
ให้ ช่ า งไปด้ ว ยขอบคุ ณ ค่ ะ และมี ส มาชิ ก ท่ า นอื่ น มี ข้ อ สงสั ย หรื อ จะเสนอแนะอี ก ไหมค่ ะ
เชิญท่านคมสันต์ค่ะ
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ลงไปดูเกี่ยวกับต้นไม้ในซอย อยู่ตรงข้างบ้านบังเด้น
จะเป็นต้นฉาฉาต้นใหญ่ตอนนี้มันขึ้นมาแยงกับสายไฟเกรงว่าจะเกิดความเสียหาย และตรงนั้น
เสียงตามสายไม่ดังแล้วนะครับ เพราะสายไฟมันโดนต้นไม้มันบังจนขาด เกรงว่าจะทาให้เกิด
อันตราย จึงอยากให้ท่านนายกเทศมนตรีลงไปตรวจสอบด้วยครับ

-
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นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

ท่าน สท. คมสันต์ ได้เสนอมาแล้วนะค่ะ และไม่ทราบว่าจะมีท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ ที่จะให้ท่านนายกเทศมนตรีลงไปดูความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมีตรงไหนไหมค่ะ
มีข้อที่จะให้ทางฝ่ายบริหารไปดู เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรี ย นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
รองประธานสภาเทศบาล
อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสระใหญ่ ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปขุดลอก ตอนนี้ขยะเยอะมาก
หญ้าก็ขึ้นรก ผมอยากให้ไปขุดลอกเอาออกเดี๋ยวจะทาให้น้าเน่าและมีกลิ่นเหม็น ผมก็เคยได้
พูดคุยกับคณะผู้บริหารว่าอยากจะจัดการขุดลอกสระน้าบริเวณตรงนี้นะครับ แต่ก็ยังไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้คงจะหาวิธีการขุดลอกก่อนแล้วค่อยมาปรับปรุงวิวทิวทัศน์ทีหลัง เพราะถ้าขุด
ลอกแล้ ว ปรั บ ปรุ งวิ ว ทิ ว ทัศ น์พ ร้อมใช้ งบประมาณทั้ง หมด ตอนนั้น ผมเคยทาโครงการไป
ประมาณห้าล้านบาท เราก็จะทยอยทาแบบปรับเปลี่ยนเอาทีละโครงการ ให้มีการขุดลอก
ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้าเสีย น้าเน่า หลังจากเราได้ทาโครงการทาท่อระบายน้าจากมุมตรง
ข้ามสานักงานเขตการประถมศึกษาลงไปแล้วก็จะมีน้าไปถ่ายเทในสระน้าของเรา ก็จะไม่ทาให้
มีกลิ่นเน่าเหม็น น้าเสีย ถ้าเราขุดลอกก่อน ทั้งนี้พูดถึงว่าข้างล่างน่าจะเป็นโคลนลึกมาก
ทาให้บาบัดยังไงก็ทาให้น้าไม่หายเน่า ทั้งนี้ก็อยากจะให้คณะผู้บริหารหาวิธีการไปลอกหญ้า
ลอกขยะ ที่มันลอยอยู่บนน้าก่อน เพราะว่าถ้ามีใครผ่านไปมามองดูแล้วมันจะไม่น่าดู ฝากให้
ท่านผู้บริหารไปดูนะครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

ในส่วนที่ท่านบุญเชียงเสนอมา ตรงสระน้า ตรงนี้ดิฉันก็เห็นว่าน่าจะปรับปรุง
คือให้แก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้ก็เรื่องความสกปรกก็มาก คือเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลย
ตั้งแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทาอะไร แล้ว ชาวตลาดเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเวลาที่ฝนตกมากๆ
ในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ปรับปรุงกัน เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีการขอมากันทุกปี 4 ปี มาแล้วก็ยังไม่
มีการดาเนินการทาอะไรกัน ของบที่อื่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ ก็อยากให้คิดแก้ไขกันไปทีละขันก็ได้ไม่
ต้องถึงกับว่าต้องปรับปรุงครั้งเดียวถึงห้าล้าน อยากให้ปรับปรุงทีละนิดทีละหน่อยก็ยังได้ดีค่ะ
เพราะตรงส่ ว นนี้ ก็เ หมื อ นหน้า ตาของเรา แขกใครไปมาจากที่อื่ น เค้ าก็ ต้อ งผ่ านสระใหญ่
แล้วตรงสามแยกทางเข้าเราก็ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงสวนหย่อม ก็ได้เสียงตอบรับมาดีมาก
แต่ก็เหลือตรงสระใหญ่ซึ่งก็เป็นหน้าตาของพวกเราเทศบาลตาบลแชะเหมือนกัน เวลาใครผ่าน
มาเห็นแต่น้าเน่า เห็นแต่ป่าหญ้ารก ฝากให้ดูตรงนี้ด้วยค่ะ ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอแนะอีก
หรือไม่ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
กราบเรี ย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก เทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ ที่ได้รับคาเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา 3 ปัญหา
ปัญหาแรกก็ขออนุญาตเอ่ยนามครับ สท.บรรจง ที่เสนอมาของบ้านอาจารย์ไพบูลย์
ที่ตรงซอยหลังร้านเนื้อย่างเพ็ชรลาภู เกี่ยวกับเรื่องร่องระบายน้า น้าท่วม ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ช่วยสอดส่องดูแล หากมีปัญหาใดก็ขอให้เสนอแนะเข้ามา
ผมไม่ได้ นิ่ งเฉย ถ้ารู้เราจะรีบดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว กรณีเช่นนี้เช่นเดียวกันครับ
ผมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้ครับ
ส่วนปัญหาที่สอง ของท่าน สท.คมสันต์ ที่ได้เสนอมาต้นไม้บ้านบังเด้น ผมจะรีบไป
ดาเนินการให้ สาหรับต้นที่มีปัญหา
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และเรื่องที่สาม ท่านรองประธานสภาเทศบาล ได้เสนอแนะมาเรื่องเกี่ยวกับสระน้าให้
ขุ ด ลอก ทางเราได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั น แล้ ว กั บ ท่ า นรองประธานสภาเทศบาล เทศบาลได้
ดาเนินการขออนุญาตไป แต่ทางอาเภอครบุรีเขาไม่ให้เราทา ซึ่งทางอาเภอครบุรีอ้างว่าต้อง
ขออนุญาตกรมการปกครอง ซึ่งเราได้ขออนุมัติทาเรื่องเข้าไปของบประมาณสนับสนุน แต่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติ ทางเทศบาลก็ได้ปรึกษากับทางท่านรองประธานสภาเทศบาล และกอง
สาธารณสุ ข ว่ า เราจะตั ด หญ้ า ตั ด ต้ น ไม้ และบริ เ วณสระน้ าที่ มี ข ยะ ก็ จ ะให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการเก็บขึ้นมา และเร็วๆนี้ จะมีโครงการทาท่อระบายน้าตรงบริเวณ สพฐ. เพื่อเป็น
การระบายน้าให้ดีขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีท่อระบายน้าทาให้น้าท่วมขัง และส่งกลิ่นเน่า
เหม็น แต่เมื่อได้ทาท่อระบายน้าเสร็จก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้า ทาให้ไม่เกิดน้าเสีย เราก็
พร้อมจะดาเนินและดูแลให้ครับ ขอบคุณมากครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท.คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมอีกเรื่องครับคือผมได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเทศมนตรี เรื่องการ
ตัดต้นไม้หลังบ้านนายสามารถ สายกระโทก เป็นต้นมะพร้าว ขณะนี้ก็เป็นเวลา 1 เดือนเข้า
ไปแล้ว ก็เห็นใจอยู่นะครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลของเรากาลังติดดาเนินการโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่อาจทาให้ล่าช้า แต่หวังว่าหลังจากเสร็จโครงการนี้แล้วทางผู้บริหารคงจะ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้มาดาเนินการ โดยให้ไปตัดต้นไม้ที่บ้านนายสามารถกับ บ้านบังเด้น พร้อม
กันเลย เพราะบ้านนายสามารถไม่ต้องใช้รถกระเช้า ส่วนบ้านบังเด้นต้องใช้รถกระเช้า และ
อีกเรื่องที่อยากจะเสนอ คือช่วงนี้ผมได้ขี่รถดูตามซอยหลักและซอยรอง จะมีหญ้าปกคลุม
เยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง อบต.แชะ และสายลงไปทาง ส. เจริญเกษตร
จะเห็น เจ้าหน้าที่ไปตัดอยู่ฝั่งหนึ่งและอีกฝั่ งหนึ่งยังไม่ได้ตัด และอีกหลายสายที่ยังไม่ได้ตัด
ก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยดูด้วยครับ เพราะว่ามีเหตุเกิดหลายครั้งแล้ว ที่รถหลบกันแล้วตก
ร่องน้า และทางไปโรงพยาบาลครบุรีมีหญ้าปกคลุมเยอะ เพราะร่องน้าตรงนั้นยังไม่มีฝาปิดซึ่ง
มีโครงการเสนอเข้าไปแล้ว จึงฝากให้เจ้าหน้าที่ไปตัด ทาความสะอาด เพื่อจะได้ให้ประชาชน
ได้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นร่องน้า จะได้ไม่เกิดการสูญเสีย ยังไงก็ฝากดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรี

ท่าน สท. คมสันต์ ก็ได้เสนอและชี้แนะมา ไม่ทราบว่าท่านใดมีอะไรอีกไหมค่ะ
กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ต้องขอขอบคุณท่าน สท. คมสันต์
ที่ได้ชี้แนะ ผมจะรีบดาเนินการที่บ้านนายสามารถและบ้านบังเด้นอย่างที่ได้เสนอแนะ
มาทั้งสองที่ อาจจะเป็นวันเดียวกันหรืออาจจะชะลอ เดี๋ยวผมจะจ่ายงานไปอีกทีครับ และ
ส่วนเรื่องหญ้าที่ขึ้นปกคลุมทางเทศบาลจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและดาเนินการจัดทาให้ครับ
ขอบคุณมากครับ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

17ท่านนายกเทศมนตรี ได้รับปากรับคาแล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน คงจะ
สบายใจนะค่ะ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมค่ะ ขอเชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอพูดเรื่องเก่าเรื่องการ
ประชุมครั้งแล้ว ซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาครับ เกี่ยวกับเบี้ยประชุม ให้ผู้ประชุมที่
มาร่วมประชุมด้วย ซึ่งวันนั้นเราก็ได้แค่หารือกันแล้วทางเลขานุการนายกเทศมนตรี มาถาม
ผมว่า บรรจงว่าไงโอเคด้วยไหม ผมบอกว่ายังไม่โอเค ซึ่งทางผมก็ต้องกลับไปคิดว่าจะต้อง
ทาแบบไหนให้ดีที่สุด แต่มีคนกล่าวว่าผมว่าไม่ให้ความร่วมมือ อีกเรื่องคือทางคณะกรรมการ
ชุมชนที่ได้มาเข้าร่วมประชุมได้ปรึกษาหารือกับผมนอกรอบว่า เรื่องที่จะให้คณะกรรมการ
ชุมชนได้พูดคุย เขาขอให้เป็นหลังจากที่เลิกประชุมหลังจากระเบียบวาระอื่นๆ จบแล้วได้ไหม
ถึงค่อยมาพูดคุย เสนอแนะกัน ตรงนี้เขาคิดว่าผู้เข้าร่วมประชุมคงจะอยู่ครบ คงจะยังไม่ออก
จากห้องประชุม ตรงนี้ก็ขอให้ทางผู้บริหารช่วยคิดตัดสินใจเอาเองนะครับ ขอบคุณมากครับ

นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรี ย นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
สมาชิกสภาเทศบาล ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ ผมก็เห็นดีด้วยครับที่ท่าน สท.บรรจง ได้กล่าวมา เราควร
จะให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดงความเห็นหลังจากที่เราเลิกการประชุมหรือหลังจากระเบียบ
วาระอื่นๆ เห็นด้วยครับ เพราะว่าบางครั้งกรรมการชุมชนหรือผู้เข้าร่วมประชุมบางท่าน
อาจจะยั งไม่ได้มาและหลายๆ ท่าน ก็ ยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ส ภาเทศบาลได้พูดไป
อาจจะมีข้อข้องใจอยากถามหลังจากที่ได้ประชุมกันไปแล้ว อาจมองเห็นปัญหา และอีกเรื่อง
หนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนามที่ท่าน สท. บรรจง ได้กล่าวมานั้น ที่ให้ถามผู้บริหาร ตรงนี้ผู้บริหาร
ไม่เกี่ยวนะครับ ในการประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการประชุม ซึ่งการที่ขอ
อะไรต่างๆ ก็ต้องขอประธานสภาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

นายบรรจง ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

ก็ยังไม่ถูกทั้งสองท่านค่ะ ท่าน สท. บรรจง บอกให้ขอผู้บริหาร ส่วนท่าน สท. คมสันต์
บอกให้ ขอประธานสภาเทศบาล แท้จริงประธานสภาเทศบาลก็ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งประธานสภา
เทศบาลก็ต้องขอมติจากสภาเทศบาลค่ะ ตอนแรกที่มีมติกัน ให้พูดคุยกันก่อนเปิดประชุมสภา
เทศบาล ที่ท่าน สท. บรรจง เสนอมาก็เห็นดีด้ว ย พอปิดประชุมแล้ว จะให้ท่านประธาน
คณะกรรมการชุมชนได้พูดคุยกัน เสนอแนะกัน เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล คือตรงนี้ต้องถามชุมชนก่อนว่าเห็นดีด้วย
หรื อ ไม่ ว่ า ชุ ม ชนอยากจะสอบถามในรอบแรก หรื อ อยากสอบถามหลั ง จากปิ ด ประชุ ม
ต้องถามชุมชนขอบคุณครับ
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นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเอ่ย
รองประธานสภาเทศบาล
นามตามที่ท่าน สท. บรรจง ได้พูดมา เมื่อครู่ว่าจะขอมติจากสภาเทศบาลว่าจะให้
ชุมชนพูดหลั งจากปิดประชุม แต่ ตอนนี้ท่านให้ ไปถามชุมชนก่อน ไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหน
ส าหรั บ การพู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ เราสามารถคุ ย กั น ก่ อ นประชุ ม ก็ ไ ด้ โดยเป็ น การ พู ด คุ ย
ปรึ กษาหารื อ แบบไม่ต้องอัดเทป ก่อนเปิดประชุม เพราะถ้าเปิดประชุมแล้ ว มันก็ต้องเข้ า
ระเบียบการประชุมสภา และก็ให้สมาชิกได้ประชุมสภาเทศบาล เมื่อเสร็จสิ้นระเบียบวาระอื่นๆ
เราก็คุยกัน หารือกันแบบไม่ต้องอัดเทป ก่อนที่เราจะคุยกับคณะกรรมการชุมชน หรือสมาชิก
ผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีเรื่องเสียหาย ผมขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. บรรจง ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบรรจง ศิริพร
ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล คื อตรงนี้เราควรจะปิดประชุมครับ พอปิด
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาล เราก็สามารถคุยกับชุมชนได้ ไม่ต้องอัดเทป หลังจากระเบียบวาระ
อื่นๆ จบแล้ว
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
เมื่อการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว ผมปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล
ผมก็บอกว่าในเมื่อจะคุยกับชุมชนหรือบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ผมก็บอกว่าตรงนี้ไม่ต้องอัดเทป
ก็พูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อระเบียบวาระอื่นๆ จบแล้ว ผมก็บอกว่าให้ปิดเทปไม่ต้องอัด
ก็สามารถพูดคุยกับชุมชนได้ ผมเสนอแบบนี้ครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
ค่ะ จะขอมติจากสภาเทศบาลว่าจะให้ชุมชนพูดคุยหลังจากปิ ดประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยโปรด ยกมือขึ้นค่ะ เพราะต่อไปก็จะทาตามมติสภา
เทศบาลในครั้ งนี้ คือที่ไม่ถามชุมชนเพราะว่าในส่ ว นตรงนี้ ชุมชนคือผู้ เข้าร่ว มรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาล มติส่วนใหญ่อยู่ที่สภาเทศบาลว่าจะให้พูดก่อนหรือหลัง จะถามท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลว่าท่านมีความเห็นว่ าอย่างไร ท่าน สท. บรรจง ก็พูดมาว่าทางชุมชนจะ
ขอพูดหลั งจากปิ ดประชุม แสดงว่าชุมชนมีค วามคิดเห็ นอย่ างนั้น เมื่อก่ อนสภาเทศบาล
อนุญาตให้ชุมชนพูดก่อนการเปิดประชุมสภาเทศบาล ซึ่งไม่มีการร้องขอจากชุมชน แต่เป็น ไป
โดยมติของสภาเทศบาล จะขอถามมติของสภาเทศบาลว่าเห็นสมควรว่าจะให้ปิดการประชุม
สภาเทศบาลก่อนแล้วจึงให้ชุมชมพูดคุยกันหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นค่ะ
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใ นที่ประชุม 12 ท่า น ยกมือให้ค วามเห็น ชอบ 12
เสียง มติเป็นเอกฉันท์

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

สรุปแล้วมีมติว่าปิดประชุมสภาเทศบาลก่อน แล้วจึงให้ชุมชนได้พูดคุยกัน โดยไม่ต้อง
อัดเทป เชิญท่าน สท. ชูชีพ ค่ะ

-
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นายชูชีพ รักษ์กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชูชีพ รักษ์กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมเคยเข้ามาประชุมในการประชุม
ของชุมชนคนจะเยอะมาก ผมมาแล้วผมเข้าไม่ได้เหมือนกัน ไม่มีโต๊ะนั่ง ผมจึงขอนาเสนอว่า
ห้องประชุมของเทศบาลกว้าง แต่เป็นห้องเก็บเอกสาร ผมขอเสนอว่าให้นาเอกสารลงไปเก็บ
ด้านล่าง หาห้องใหม่เก็บให้มิดชิด ผมสอบถามจากพนักงานเทศบาลดูแล้ว ตู้เอกสารแต่ละตู้
น้าหนักเยอะ แล้วรวมคนมาประชุมเพิ่มอีก ผมกลัวว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัย ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจะ
เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เราป้ อ งกั น ไว้ ก่ อ นจะดี ก ว่ า แล้ ว เป็ น การขยายห้ อ งประชุ ม ให้ ดู ส ง่ า งาม
ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูเนิน
ขอเสนอแนะของท่าน สท. ชูชีพ เป็นเรื่องที่ดี ตัวประธานสภาเทศบาลเองก็มองเห็น
ประธานสภาเทศบาล ว่าของเริ่มจะมากขึ้นทุกวัน ก็ยังนึกอยู่ว่าประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปเราจะไปอยู่กันตรงไหน
ในส่วนนี้ก็อยากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาด้วยค่ะ เชิญท่าน สท. บุญเชียง ค่ะ
นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองประธานสภาเทศบาล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมกับคณะผู้บริหารก็ได้พูดคุยกันอยู่ตลอด ว่าทางสมาชิกสภาเทศบาล
จะเห็นด้วยหรือไม่ ว่าจะขอขยายอาคารของสานักงานเทศบาลตาบลแชะ เพื่อจะได้มีพื้นที่
รองรับการปฏิบัติงาน และการประชุม ตอนนี้ห้องประชุมก็ คับแคบไปเรื่อยๆ ถ้าเราได้ข ยาย
สานักงาน ทาโครงการก่อสร้างอาคารแฝดติดกันอีกหลัง ขยายออกไปด้านหลั ง ถ้าจะย้ายไป
สร้างที่อื่นผมก็มองดูแล้วว่ายังไม่มีทางจะขยับขยายไปตรงไหนได้ เพราะว่าพื้นที่ของเราแคบ
และไม่มีพื้นที่สาธารณและตอนนี้เงินสะสมก็เหลือน้อย ถ้าเอางบประมาณมาสร้างเทศบาล
ใหญ่โตเหมือนเทศบาลอื่น เช่นเทศบาลตาบลเสิงสาง คงเป็นหนี้ไปอีกหลายสิบปี คงไม่มีเงิน
มาพัฒนาบ้านเมือง จึงแก้ปัญหาโดยการขยายเทศบาลหรือซ่อมแซมต่อเติมสานักงานเทศบาล
ตาบลแชะให้ มี พื้ นที่ กว้ างขึ้น มีห้ องประชุ มที่เ หมาะสมกว่ านี้ ตอนนี้ รู้สึ กว่ าคั บแคบมาก
บางครั้งผมมาประชุมประชาชนเข้ามาเต็มห้อง ผมเข้าประชุมไม่ได้มา 2 ครั้งแล้ว ก็อยากจะ
หารื อ กับ คณะผู้ บ ริ ห าร และสมาชิก สภาเทศบาลทุ ก ท่า น ถ้า เห็ น ดีด้ ว ย ช่ ว ยสนั บ สนุ น
โครงการนี้ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูเนิน
ไม่ท ราบว่ ามี ท่า นสมาชิ กสภาเทศบาลท่ านใดมีเ รื่องที่จ ะแจ้ง หรื อเสนออีก หรื อไม่
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนาย
นายกเทศมนตรี
ธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ผมขอสนับสนุนโครงการของท่านรองประธานสภา
เทศบาล ที่ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงสร้างที่จะมีการปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเติม ตอนนี้กาลัง
ปรั บ ภูมิทัศน์ ของเทศบาลตาบลแชะมีการทาสี ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท. ชูชีพ ก็ได้
เสนอแนะมาเกี่ย วกับการปรับปรุงห้ องประชุ มของเทศบาล ก็อย่างที่ เห็ นอยู่ทุ กวันนี้ห้ อ ง
ประชุมของเทศบาลตาบลแชะคับแคบ ก็จะขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลและ
ท่านประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ ถ้า
จะมีการสร้างสานักงานตรงเฉพาะห้องประชุมของเราต่อเติมด้านหลังอีก 1 ช่วง ถ้าทางสภา
เทศบาลอนุมัติก็จะรีบดาเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน
เชิญท่าน สท. ชูชัย ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล

-
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นายชูชัย แย้มกระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะสอบถาม ถนนบริเวณเสือคาบดาบไม่ทราบว่าเป็นอะไร ทาไมถึงเป็นหลุม
เป็นบ่อ ถนนช่วงนั้นปิดหลายครั้งแล้ว ขอให้คณะผู้บริหารลงไปดูด้วยครับ
นางวารี ช่วงสูงเนิน เชิญท่าน สท. คมสันต์ ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายคมสันต์ ไม้กระโทก
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ขอพูดต่อเนื่องจากเมื่อครู่ท่านนายกเทศมนตรีได้พูดเกี่ยวกับการซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร
ที่ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าจะทาเฉพาะช่วงห้องประชุม จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ตามที่พูดคุยกัน
ได้ปรึกษาหารือหลายๆ ท่าน การที่จะต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ควรจะต่อเติมซ่อมแซมตลอด
แนว เท่ากันทั้งหลัง เท่าอาคารหลังเดิม อีกประการที่เห็นดีด้ วยตรงนี้ก็คือ เทศบาลตาบล
แชะคับแคบมาก ในเรื่องของสถานที่อย่างที่หลายๆ ท่าน เห็นอยู่ เราหาสถานที่ที่จะก่อสร้าง
อาคารใหม่ ไม่มีที่ อีกอย่างการซื้อที่ก็จะเป็นราคาที่สูง เห็นด้วยจริงๆ ในการที่จะต่อเติม
อาคาร ให้เป็นอาคารแฝดหลังเท่ากัน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีเยอะ ทางานแทบจะไม่
มีที่จะนั่ง สมาชิกสภาเทศบาลมีห้องอยู่ก็ไม่ได้ใช้ห้อง ถ้าได้ขยายออกไปเป็นอาคารแฝด จะได้
ขยายที่ทางานของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ด้านล่างก็จะกั้นห้องเป็นกองต่างๆ โครงการนี้ใช้
งบประมาณไม่มาก ทาได้โดยที่ไม่ต้องไปกู้เงิน เป็นการซ่อมแซมต่อเติมคงใช้งบประมาณไม่
เยอะเหมือนการสร้างใหม่ ยังไงก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันพิจารณา ถ้าเห็นด้วยใน
การประชุมครั้งต่อไปคงจะได้ พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ เป็นวาระเร่งด่วน อาจจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมา
ทา เพื่อความสะดวกในการทางานและสะดวกต่อประชาชนที่เข้ามาติดต่อ ขอบคุณครับ
นางวารี ช่วงสูเนิน
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ
ประธานสภาเทศบาล
นายธนดล ชัยยุตต์
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ผมนายธนดล ชัยยุตต์ นายกเทศมนตรีตาบลแชะ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน สท. ชูชัย
แย้มกระโทก ได้สอบถามมาตรงทางโค้งบริเวณเสือคาบดาบ ทุกครั้งเทศบาลเข้าไปซ่อมแซม
ตอนที่ถนนมันทรุด ตอนนี้กาลังติดตามอยู่ ได้ให้ช่างไปตรวจสอบดู มันจะมีปัญหาตรงด้านล่าง
ตรงท่อ ดินข้างล่างมันสไลด์หนีหมด ตอนนี้กาลังวางแผนอยู่ว่าจะปิดตรงบริเวณนั้น แล้วเอา
รถแม็คโครขุดตรงบริเวณนั้น ทาผนังกั้นแล้วใส่ดิน ใส่หินลงไป ตอนนี้ดินหินสไลด์หนีหมด
เพราะมันเป็นโพรงข้างล่าง การซ่อมแซมต้องใช้เวลานานพอสมควร กาลังวางแผนอยู่ จึงขอ
เรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านรับทราบ สาหรับเรื่องการปรับปรุงอาคารสานักงานกาลังจะทาเร็วๆ
นี้ครับ
นางวารี ช่วงสูเนิน
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ค่ะ ในเรื่องของการปรับปรุง
ประธานสภาเทศบาล อาคารสานักงานเห็นดีด้วย สมมุติว่าจะขยายอาหารสานักงาน ก็ขอให้ทาโครงการมาให้สภา
เทศบาลได้พิจารณาดู ถ้ามีหลายแบบให้เลือกก็น่าจะดี สภาเทศบาลก็จะได้พิจารณาว่าอัน
ไหนจะใช้งบประมาณเท่าไร ลองให้กองช่างทาโครงการมา สภาเทศบาลก็จะพิจารณาในส่วน

-
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ตรงนี้ ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลคงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ถ้าใช้งบประมาณ
ไม่ ม ากเกิ น ไป ถ้ า ไม่ มี ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม การประชุ ม วั น นี้ ก็
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานคณะกรรมการชุมชน
ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้ากอง และประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอปิดประชุมค่ะ
- ปิดประชุมเวลา 15.30 น. (ลงชื่อ)

โอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
จด / บันทึก
(นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ชูชัย แย้มกระโทก ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชูชัย แย้มกระโทก)

(ลงชื่อ)

อัคเดช ศิริเมฆา
(นายอัคเดช ศิริเมฆา)

(ลงชื่อ)

ประยูร วากระโทก กรรมการ/เลขานุการ
(นายประยูร วากระโทก)

กรรมการ

สภาเทศบาลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
(ลงชื่อ)

วารี ช่วงสูงเนิน
(นางวารี ช่วงสูงเนิน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแชะ

