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บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที 1/2554
ในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตําบลแหลมทอง


ชื อ-สกุล
นายสมโชค สุ ขเกษม
นายอุดม พรหมกรณ์
นายอดิศร สร้างกลาง
นายสง่า ดินกระโทก
นายเมือง มูลกระโทก
นายเดช ด้วงกระโทก
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
นายแอ๊ส ล้ามกระโทก
นายบิน ด้วงกระโทก
นายหลอด ฆ้องดอน
นายสุ รศักดิ4 ทองเหลือง

ตําแหน่ ง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่ มาประชุ ม นายวิชิต ด่านกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขตที6 1

ลายมือชื อ
สมโชค สุ ขเกษม
อุดม พรหมกรณ์
อดิศร สร้ างกลาง
สง่ า ดินกระโทก
เมือง มูลกระโทก
เดช ด้ วงกระโทก
สมหวัง ปลอดกระโทก
แอ๊ ส ล้ ามกระโทก
บิน ด้ วงกระโทก
หลอด ฆ้ องดอน
สุ รศักดิ& ทองเหลือง

หมายเหตุ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ชื อ-สกุล

ลําดับที

ตําแหน่ ง

ลายมือชื อ

1

นายเครื อ กรึ มกระโทก

นายกเทศมนตรี

เครื อ กรึ มกระโทก

2

นายอรรถพล วงศ์กีรติจินดา

รองนายกเทศมนตรี

อรรถพล วงศ์ กีรติจินดา

3

นายเสนอ ปั ญญารังสิ มนั ต์

รองนายกเทศมนตรี

เสนอ ปั ญญารั งสิ มนั ต์

4

นายสนัน6 เพ็งทะเล

เลขานายกเทศมนตรี

สนั-น เพ็งทะเล

5

นายอํานวย กลิ6นสุ คนธ์

ที6ปรึ กษานายกเทศมนตรี

อํานวย กลิ-นสุ คนธ์

6

นายชา ด้วงกระโทก

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที6 6

ชา ด้ วงกระโทก

7

นายเจริ ญ ด้วงกระโทก

ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที6 9

เจริ ญ ด้ วงกระโทก

8

นายสุ นนั ท์ ปิ บกระโทก

ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที6 7

สุ นันท์ ปิ บกระโทก

9

นางหวาน บุตรกระโทก

ประธาน อสม. หมู่ที6 5

หวาน บุตรกระโทก

10

นายเชื6อ ผันดอนดู่

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที6 7

เชื- อ ผันดอนดู่

11

นายอดิศกั ดิ4 กลีบกลาง

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที6 10

อดิศักดิ& กลีบกลาง

เริมประชุ มเวลา

หมายเหตุ

09.30 น.

นายสุ รศักดิ3 ทองเหลือง
เลขาสภาฯ

เมื6อได้เวลาที6นดั ประชุมแล้ว เรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และสวดมนต์พร้อมๆกันครับ

ระเบียบวาระที 1

เรืองทีป ระธาน แจ้ งให้ ทปี ระชุมทราบ

นายสุ รศักดิ3 ทองเหลือง
เลขาสภาฯ

ขออนุ ญาตสภาครับ เนื6องจากการประชุมในวันนี=ตาํ แหน่งประธานสภายังว่างอยู่
ตามระเบียบผูท้ ี6ทาํ หน้าที6แทนคือรองประธานสภาเทศบาล ดังนั=นจึงขอเชิ ญรอง
ประธานสภารักษาการประธานสภาและดําเนินการประชุ มครับ
ขอสวัสดีครับทุกท่าน เรี ยนสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรี /เลขานายกเทศมนตรี /ที6ปรึ กษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน วันนี=ได้ออกหนังสื อเชิญประชุมเรื6 อง การคัดเลือก
ประธานสภาแทนตําแหน่งว่าง ก่อนอื6นกระกระผมขอนับองค์ประชุมก่อนทั=งหมด
10 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม การประชุมในวันนี=ถือว่าเป็ นการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที6 1/2554 บัดนี= ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิ ดการประชุม
สภาเทศบาลฯ และขอเข้าสู่ วาระต่อไป กระกระผมขออ่านประกาศเรี ยกประชุม
สภาเทศบาลแหลมทอง สมัยวิสามัญ สมัยที6 1/2554 ประกาศอําเภอหนองบุญมาก
เรื6 อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง สมัยวิสามัญ สมัยที6 1/2554 ด้วย

นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ

3

เทศบาลตําบลแหลมทองมีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพิจารณาคัดเลือกประธานสภา
เทศบาลแทนตําแหน่งที6วา่ งและข้อราชการอื6นๆ จึงขอเปิ ดประชุมสภาเทศบาล
ตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที6 1/2554 ระหว่างวันที6 4-18 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้น
ไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที6แก้ไขเพิ6มเติมถึง(ฉบับที6 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับคําสั6งจังหวัด
นครราชสี มา ที6 4325/2547 เรื6 อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอและปลัดอําเภอผู ้
เป็ นหัวหน้าประจํากิ6งอําเภอปฏิบตั ิราชการแทน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มา
นายอําเภอหนองบุญมากจึงเรี ยกประชุมสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง สมัยวิสามัญ
สมัยที6 1/2554 ระหว่างวันที6 4-18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลแหลมทอง จึงประกาศมาเพื6อทราบโดยทัว6 กัน ประกาศ ณ วันที6 3 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ลงชื6อนายอภิสิทธิ4 ธี รภูวฤทธิ4

ระเบียบวาระที 2

รับรองรายงานการประชุมครั9งทีแ ล้ว
-ไม่ ม-ี

ระเบียบวาระที 3
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายสุ รศักดิ3 ทองเหลือง
เลขานุการสภาฯ

นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
มติทปี ระชุ ม
มติทปี ระชุ ม
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายสุ รศักดิ3 ทองเหลือง
เลขานุการสภาฯ

เรืองเสนอเพือ พิจารณา
ตามระเบียบวาระการประชุมที6ได้แนบไปพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม เรื6 องการ
คัดเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทองแทนตําแหน่งว่าง เชิ ญท่านเลขา
ชี=แจงครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน เนื6 องประธานสภาคนเก่าท่านติดภารกิจ จึงขอลาออกจากตําแหน่ง
ประธาน ตามระเบียบหากประธานสภาว่างลงก่อนหมดวาระ ต้องทําการคัดเลือก
ใหม่ภายในสิ บห้าวัน จึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี= การลงคะแนนคัดเลือกก็
มีดว้ ยกัน 2 วิธีคือโดยทางเปิ ดเผยและโดยทางลับ ก่อนอื6นขอมติจากสภาก่อนว่า
จะลงคะแนนแบบใดครับ
ครับตามที6ท่านเลขาสภาได้ช= ีแจงวิธีการคัดเลือก เพื6อไม่ให้เสี ยเวลากระผมจะขอมติ
จากสภาเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรให้ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ขอให้ยกมือครับ
เห็นชอบ
9 เสี ยง
ท่านใดเห็นสมควรให้ลงคะแนนแบบทางลับ ขอให้ยกมือครับ
เห็นชอบ
0 เสี ยง
ครับมติที6ประชุมก็เห็นชอบให้ลงมติโดยเปิ ดเผย โดยการยกมือคัดเลือก
ประธานสภา ขอเชิ ญเลขาสภาชี=แจงต่อครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ สภาก็มีมติให้ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ขั=นตอนต่อไปก็ขอให้
สมาชิกเสนอชื6อสมาชิกสภาที6เห็นว่าเหมาะสมกับตําแหน่งประธานสภาพร้อมผู ้
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นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายแอ๊ ส ล้ ามกระโทก
สมาชิ กสภา

นายเดช ด้ วงกระโทก
สมาชิ กสภา
นายหลอด ฆ้ องดอน
สมาชิ กสภา
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ

มติทปี ระชุ ม

นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
สมาชิ กสภา

รับรองสองท่านครับ จากนั=นก็จะได้ลงคะแนนคัดเลือกกันต่อไป
ครับเชิ ญสมาชิกเสนอชื6 อผูท้ ี6เห็นว่ามีความเหมาะสมกับตําแหน่งประธานสภาครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายแอ๊ส ล้ามกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขตที6 2
กระผมขอเสนอให้นายสมหวัง ปลอดกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขตที6 2 เป็ น
ประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเดช ด้วงกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขตที6 2 ขอ
รับรองนายสมหวัง ปลอดกระโทกครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายหลอด ฆ้องดอน สมาชิกสภาเทศบาล เขตที6 2 ขอ
รับรองนายสมหวัง ปลอดกระโทกครับ
ครับนายแอ๊ส ล้ามกระโทก ก็ได้เสนอให้นายสมหวัง ปลอดกระโทก เป็ น
ประธานสภาแทนตําแหน่งที6วา่ ง พร้อมผูร้ ับรองสองท่านครบครับ ขอเชิ ญท่าน
ต่อไปเสนอชื6อผูเ้ หมาะสมครับ ให้เวลา 5 นาทีแล้วมีท่านใดเสนอเพิ6มเติมอีก
หรื อไม่ครับเชิ ญครับ ก็ถือว่าให้เวลาพอสมควรแล้วหากไม่มีท่านใดเสนอชื6 อผู ้
เหมาะสมท่านอื6นแล้ว เพื6อความรวดเร็ วกระผมขอมติจากสภาเลยนะครับ ท่านใด
เห็นสมควรคัดเลือกให้นายสมหวัง ปลอดกระโทก ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาลตําบลแหลมทอง (แทนตําแหน่งว่าง) ขอให้ยกมือขึ=นครับ
เห็นชอบ
6 เสี ยง
ไม่เห็นชอบ 0 เสี ยง
ไม่ออกเสี ยง 3 เสี ยง
ครับสภาก็มีมติเป็ นเอกฉันท์คดั เลือกให้นายสมหวัง ปลอดกระโทก เป็ น
ประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง(แทนตําแหน่งว่าง) โดยมีผลตั=งแต่บดั นี= เป็ น
ต้นไป ขอเชิญท่ายสมหวัง ปลอดกระโทก กล่าวขอบคุณสมาชิกครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่าน ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที6ให้ความไว้วางใจให้กระผมทําหน้าที6
ประธานสภา กระผมขอสัญญาว่าจะปฏิบตั ิหน้าที6ดว้ ยความเป็ นกลาง และ
ดําเนินงานด้านสภาให้ดีที6สุด ขอขอบคุณครับ
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ระเบียบวาระที 4
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายสุ รศักดิ3 ทองเหลือง
ปลัดเทศบาล

นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายเครือ กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี

นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
มติทปี ระชุ ม
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ
นายเสนอ ปั ญญารังสิ มันต์
รองนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระอืน ๆ (ถ้ ามี)
ครับขอเข้าวาระที6 4 เรื6 องติดตามผลการดําเนินงานกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลแหลม
ทอง เชิ ญปลัดเทศบาลครับ
ขออนุ ญาตครับเนื6องจากเจ้าหน้าที6กองการศึกษาติดอบรมที6กรุ งเทพ จึงไม่ได้
เข้าร่ วมประชุมในวันนี= ในฐานะที6ผมรักษาการหัวหน้ากองการศึกษาก็ขอชี=แจง
แทนครับ ตอนนี=ยงั ไม่มีเขตใดส่ งรายชื6อนักกีฬาเลยไม่ทราบว่าติดปั ญหาในเรื6 องใด
ทั=งกระผมขอให้ทุกเขตส่ งรายชื6อนักกีฬาภายในวันที6 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื6อจะ
ได้นาํ มาตรวจสอบอีกครั=งจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลัง
ครับต่อไปเรื6 องบ้านเทิดไท้ องค์ราชัน ประจําปี 2554 เชิญท่านนายกเทศมนตรี
ชี=แจงครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่านครับ เนื6องจากวันนี=ผใู ้ หญ่บา้ นเข้าร่ วมประชุมไม่ครบทุกหมู่บา้ น
หากจะดําเนิ นการคัดเลือก ก็เกรงว่าจะไม่ยตุ ิธรรม จึงขอเชิญประชุมใหม่ใน
ภายหลัง แต่ขอแจ้งในที6ประชุมให้ทราบว่าในปี นี= กรรมการผูค้ ดั เลือกบ้านเทิดไท้
ประกอบ สมาชิกสภาทุกท่าน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่ และเจ้าหน้าที6เทศบาล 3 คน
ซึ6 งคําสั6งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และจะได้ออกตรวจสอบคุณสมบัติผทู ้ ี6ถูก
เสนอชื6อมาอีกต่อไป ซึ6 งปี นี= ยงั คงใช้ระเบียบเดิมขอปี ที6แล้ว กระผมมีเรื6 องด่วนที6จะ
ขอมติจากสภา เนื6องทาง กศน.ตําบลแหลมทอง ได้มีหนังสื อมาขอใช้พ=ืนที6หลัง
สํานักงานเทศบาลเพื6อก่อสร้างเป็ นศูนย์การเรี ยนชุมชน ซึ6 งมีงบประมาณแล้วแต่ไม่
มีที6ที6จะสร้าง กระผมจึงขอมติจากสภาว่าจะเห็นควรให้สร้างในที6ของเทศบาลเรา
หรื อไม่ ขอให้พิจารณาช่วยกันครับ
ครับตามที6ท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งว่าทางกศน. ตําบลแหลมทองมีหนังสื อมา
ขอใช้ที6บริ เวณหลังสํานักงานเทศบาล ท่านใดเห็นสมควรอนุญาตให้ใช้ขอให้ยกมือ
ครับ
อนุญาต 0 เสี ยง
ไม่อนุญาต 9 เสี ยง
ครับก็ได้มีมติไม่อนุญาตให้ทาง กศน.เข้ามาสร้างอาคารในบริ เวณหลังสํานักงาน
เนื6องจากพื=นที6มีนอ้ ย มีท่านใดเสนอเรื6 องอื6นๆเพิ6มเชิ ญครับ
เรี ยนประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกท่านครับ เนื6องวันที6 11 กุมภาพันธ์ ที6ผา่ นมากระผมได้เข้าประชุมแทน
นายกเรื6 องการจัดงานย่าโม ในวันที6 4-6 มีนาคม ในปี นี=ซุม้ ให้ใช้เต็นท์ได้ และ
ตกแต่งภายในด้วยผลิตผลทางการเกษตรเหมือนเดิม มีการประกวดสิ นค้าทาง

6

นายเครือ กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี
นายสมโชค สุ ขเกษม
รองประธานสภาฯ

การเกษตร และเทศบาลเราได้รับมอบหมายให้จดั เวทีสาํ หรับแขกผูม้ ีเกียรตินง6ั ชม
การแสดง พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ าย ขอบคุณครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ เรื6 องการแจกถังขยะหมู่บา้ นใดยังไม่ส่งแบบสํารวจให้รีบ
ดําเนินการด้วย
ครับมีท่านใดจะเสนอเรื6 องอื6นๆ เพิ6มเติมอีกหรื อไม่ หากไม่มีกระผมขอปิ ดการ
ประชุมครับ

ปิ ดการประชุ ม

12.45 น.
(ลงชื6อ)

สุ รศักดิ& ทองเหลือง บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุ รศักดิ4 ทองเหลือง)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั=งนี=เรี ยบร้อยแล้ว
(ลงชื6อ)
(ลงชื6อ)
(ลงชื6อ)

สมโชคท สุ ขเกษม
( นายสมโชค สุ ขเกษม )
เดช ด้ วงกระโทก
( นายเดช ด้วงกระโทก )
วิชิต ด่ านกระโทก
( นายวิชิต ด่านกระโทก )

ทราบ
สมหวัง ปลอดกระโทก
( นายสมหวัง ปลอดกระโทก )
ประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
****รับรองรายงานการประชุมเมื6อ .....๒๘ เมษายน ๒๕๕๔....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

