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บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
สมัยสามัญ สมัยที 2/2554
ในวันที 28 เมษายน 2554
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตําบลแหลมทอง


ชื อ-สกุล
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
นายสมโชค สุ ขเกษม
นายบุญโรม หนูกลาง
นายวิชิต ด่านกระโทก
นายอุดม พรหมกรณ์
นายอดิศร สร้างกลาง
นายสง่า ดินกระโทก
นายเดช ด้วงกระโทก
นายเมือง มูลกระโทก
นายแอ๊ส ล้ามกระโทก
นายบิน ด้วงกระโทก
นายหลอด ฆ้องดอน
นายสุ รศักดิ6 ทองเหลือง

ตําแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื อ
สมหวัง ปลอดกระโทก
สมโชค สุ ขเกษม
บุญโรม หนูกลาง
วิชิต ด่ านกระโทก
อุดม พรหมกรณ์

หมายเหตุ

ไม่มา
ไม่มา
เดช ด้ วงกระโทก
เมือง มูลกระโทก
แอ๊ ส ล้ ามกระโทก
บิน ด้ วงกระโทก
หลอด ฆ้ องดอน
สุ รศักดิ( ทองเหลือง

ผู้ไม่ มาประชุ ม นายสง่า ดินกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายอดิศร สร้างกลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
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ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ลําดับที

ชื อ-สกุล

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

นายอํานวย กลิ8นสุ คนธ์

ที8ปรึ กษานายกเทศมนตรี

อํานวย กลิ/นสุ คนธ์

5

นายเจริ ญ ด้วงกระโทก

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที8 9

เจริ ญ ด้ วงกระโทก

เริมประชุ มเวลา

หมายเหตุ

09.30 น.

นายสุ รศักดิ1 ทองเหลือง
เลขาสภาฯ

เมื8อได้เวลาที8นดั ประชุมแล้ว เรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และสวดมนต์พร้อมๆกันครับ

ระเบียบวาระที 1

เรืองทีป ระธาน แจ้ งให้ ทปี ระชุมทราบ

นายสมหวัง ปลอดกระโทก
ประธานสภาฯ

ขอสวัสดีครับทุกท่าน เรี ยนสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรี /เลขานายกเทศมนตรี /ที8ปรึ กษานายกเทศมนตรี วันนี>ได้ออกหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที8 2/2554 ตามกําหนดที8ทางสภาเราได้กาํ หนดสมัย
ประชุมประจําปี 2554 ไว้ ก่อนอื8นกระกระผมขอนับองค์ประชุมก่อนทั>งหมด 10 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม การประชุมในวันนี>ถือว่าเป็ นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที8
2/2554 บัดนี> ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลฯ และขอ
เข้าสู่ วาระต่อไป กระกระผมขออ่านประกาศเรี ยกประชุมสภาเทศบาลแหลมทอง เรื8 อง
เรี ยกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที8 2 /2554 ตามที8สภาเทศบาลตําบลแหลม
ทองได้มีมติกาํ หนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2554 และ
กําหนดวันเริ8 มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2555 ในคราวประชุมสภา
เทศบาลครั>งแรก เมื8อวันที8 28 มกราคม 2554 นั>น ฉะนั>น อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.
2547 จึงประกาศเรี ยกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที8 2 ประจําปี พ.ศ. 2554 ไว้
ตั>งแต่วนั ที8 1 เมษายน 2554 - 30 เมษายน 2554 มีกาํ หนด 30 วัน จึงประกาศมาเพื8อ
ทราบโดยทัว8 กัน ประกาศ ณ วันที8 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
- แนะนําประธานสภาคนใหม่ คือ นายสมหวัง ปลอดกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลแหลมทองเขต 2
- แนะนําสมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่แทนตําแหน่งว่าง คือ นายบุญโรม หนูกลาง
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- แนะนําเจ้าหน้าที8ที8โอนย้ายมาใหม่ คือนายอนุชา มิ8งชัย ตําแหน่งนายช่างโยธา
สังกัดกองช่าง
- แนะนําเด็กนักเรี ยนจ้างช่วงปิ ดเทอม มีจาํ นาน 8 ราย ดังนี> นางสาวณัฐฐินนั ท์ ไม้
โคกสู ง นางสาวพีรเดช พูนกระโทก นายปฏิภาณ ลาสามา นายอนุชา นามฮาต
นายอาณัติ อนุชานุ รักษ์ นางสาวสุ มาลี สุ บงกช นางสาวชุดารัตน์ ปลิงกระโทก
นางสาวกานต์พิชชา ปั ญญารังสิ มนั ต์

ระเบียบวาระที 2

รับรองรายงานการประชุมครั8งทีแ ล้ว

นายสมหวัง ปลอดกระโทก
ประธานสภาฯ

- ตามที8ได้ส่งร่ างบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที8 1/2554 เมื8อวันที8
27 -28 มกราคม 2554 และการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที8 1/2554 เมื8อวันที8 14
กุมภาพันธ์ 2554 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่ วนไหนหรื อไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติ
จากที8ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั>งที8ผา่ นมาเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาทั>งสองสมัย ขอให้ยกมือด้วยครับ
รับรอง ด้วยคะแนนเสี ยง 10 เสี ยง

มติทปี ระชุ ม
ระเบียบวาระที 3
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
ประธานสภาฯ
นายสุ รศักดิ1 ทองเหลือง
ปลัดเทศบาล

เรืองเสนอเพือ พิจารณา
สภามีมติที8ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั>งที8ผา่ นมา จากนี>ไปขอเข้าระเบียบ
วาระที8 3 เรื8 องการคัดเลือกโครงการเพื8อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตําบลประจําปี 2555
โดยจะให้ท่านปลัดเทศบาลชี>แจงเชิ ญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน เรื8 องการบรรจุโครงการเข้าไว้ใน
แผนพัฒนาตําบลในวันนี> เป็ นการนําเข้าที8ประชุมเพื8อแจ้งให้ทราบว่าทางเทศบาลตําบล
แหลมทองได้ออกประชาคมแผนตามหมู่บา้ นครบทั>ง 10 หมู่บา้ นแล้ว จึงขอนํามาสรุ ป
ให้ที8ประชุมสภาทราบในวันนี>วา่ แต่ละหมู่บา้ นได้เสนอโครงการอะไรไว้บา้ ง และในที8
ประชุมประชาคมแต่ละหมู่บา้ นก็ได้มีมติจดั ลําดับความสําคัญไว้แล้วตั>งแต่ลาํ ดับที8 1 ถึง
5 แล้ว รายละเอียดดังนี>
หมู่ที8 1 บ้านหนองหัวแรต ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุ งถนนลูกรัง ตรงข้ามศูนย์ OTOP ไปอ่างหนอง
แน
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หรื อคสล. ชอยร้านข้าวมันไก่
3. โครงการรวมมิเตอร์ ไฟฟ้ าสาธารณะไว้จุดเดียว
4. โครงการปรับปรุ งถังนํ>าประปา
5. โครงการปรับปรุ งไหล่ถนน รางระบายนํ>า
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หมู่ที8 2 บ้านหนองจาน ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการปรังปรุ งนํ>าให้ใสสะอาด
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง มุมป่ าช้า
3. โครงการขุดร่ องนํ>ารอบป่ าสาธารณะ
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
5. โครงการขยายเขตประปา
หมู่ที8 3 บ้านแหลมทอง ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการขยายและปรับปรุ งท่อเมนประปา
2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จากถนนสายหลักไปบ้านผูใ้ หญ่บา้ น
3. โครงการขยายไฟส่ องสว่าง
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 3 ไปหมู่ 6
5. โครงการติดตั>งเสี ยงตามสาย
หมู่ที8 4 บ้านคลองสารเพชร ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการขยายและปรับปรุ งระบบประปา
2. โครงการขยายไฟฟ้ าส่ องสว่าง
3. โครงการติดตั>งเสี ยงตามสาย
4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ>า
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
หมู่ที8 5 บ้านหนองลูกควาย ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการซื> อยากําจัดเพลี>ยแป้ ง
2. โครงการก่อสร้างที8พกั ผูโ้ ดยสารหน้าทางเข้าหมู่บา้ น
3. โครงการแสงธรรมนําชีวติ
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
5. โครงการขยายไฟฟ้ าส่ องสว่าง
หมู่ที8 6 บ้านหนองสะแก ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ>า
2. โครงการก่อสร้างศูนย์เด็ก
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าเพื8อการเกษตร
5. โครงการขยายไฟฟ้ าส่ องสว่าง
หมู่ที8 7 บ้านโคกลุงกราด ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
2. โครงการก่อสร้างศูนย์เด็ก
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที8ทาํ เล ไปสระนํ>ากลางบ้าน
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นายสมหวัง ปลอดกระโทก
ประธานสภาฯ
นายเมือง มูลกระโทก
สมาชิ กสภาเทศบาล
นายบุญโรม หนูกลาง
สมาชิ กสภาเทศบาล

นายเดช ด้ วงกระโทก
สมาชิ กสภาเทศบาล

4. โครงการขยายไฟฟ้ าส่ องสว่าง
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หมู่ที8 8 บ้านโพธิ6 ณรงค์ ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางออม ไปสุ ดถนน
2. โครงการปรับปรุ งนํ>าประปาให้สะอาด
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก รร.ประสงค์ไปอ่างหนองแน
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
5. โครงการติดตั>งเสี ยงตามสาย
หมู่ที8 9 บ้านโคกลอย ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
2. โครงการขุดลอกคลอง
3. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
4. โครงการขยายไฟฟ้ าส่ องสว่าง
5. โครงการส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ที8 10 บ้านรวงทอง ได้เสนอความต้องการและจัดลําดับความสําคัญไว้ดงั นี>
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
2. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ>า
3. โครงการปรับปรุ งเสี ยงตามสาย
4. โครงการขยายไฟฟ้ าสาธารณะ
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ครับก็ได้สรุ ปครบทั>ง 10 หมู่บา้ นแล้วนะครับ ต่อจากนี> ทางกองช่างก็จะออกวัดพื>นที8
เพื8อนํามาประมาณการราคา ซึ8 งต้องขอรบกวนให้สมาชิกสภาที8อยูใ่ นพื>นที8ให้ความ
ร่ วมมือในการออกสํารวจร่ วมกันด้วย ขอบคุณครับ
ขอบคุณปลัดครับที8ได้สรุ ปโครงการที8ได้ออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้สภาทราบทั>ง 10 หมู่ มีท่านใดสงสัยเรื8 องนี>หรื อไม่เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแนะนําให้เจ้าหน้าที8แจ้งให้
ชาวบ้านระบุตาํ แหน่ง ความยาว ความกว้างให้ชดั เจนด้วย
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ตามที8ได้เข้าร่ วมประชาคมบ้านครั>ง
ชาวบ้านที8เสนอโครงการขึ>นมา อาจไม่ได้เล็งถึงด้านงบประมาณ กระผมจึงขอให้คณะ
ผูบ้ ริ หารพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมด้วย
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ถ้าหากทางกองช่างจะออกสํารวจพื>นที8ใน
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นายสุ รศักดิ1 ทองเหลือง
ปลัดเทศบาล

วันใดก็ขอให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบด้วย เพราะทางสมาชิกสภาก็
พร้อมที8จะพาออกสํารวจพื>นที8อยูแ่ ล้ว
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภารอง
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอว่าความจําเป็ นของแต่ละ
เขตไม่เหมือนกัน จึงขอฝากให้ทางผูบ้ ริ หารพิจารณาเป็ นแต่ละเขตด้วย เช่น เขต 1 ด้วย
เน้นด้านระบบนํ>าประปา
ครับมีท่านใดสงสัยเรื8 องแผนพัฒนาตําบลอีกหรื อไม่ หากไม่มีกระผมขอเข้าเรื8 องการ
ก่อสร้างถนนข้ามหน้าสํานักงานโดยใช้เงินสํารองจ่าย ขอให้นายกเทศมนตรี ช> ีแจง
เหตุผลครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ โครงการก่อสร้างถนนข้ามหน้าสํานักงาน ตามที8กองช่างได้
ประมาณการเอาไว้ ใช้งบประมาณ 19,500 บาท กว้าง 6 เมตร ยาว 9.5 เมตร
ปริ มาตรดินถม 74 ลูกบาศก์เมตร ถมดินลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ 8 ท่อน
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภาเทศบาลทุกท่าน
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ในเรื8 องการก่อสร้างถนนข้ามหน้าสํานักงาน ซึ8 งตามจริ ง
จะจ่ายจากเงินสํารองจ่าย เป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หารอนุมตั ิจ่ายได้เลย แต่ที8นาํ เข้าที8ประชุ ม
ในวันนี>เพื8อแจ้งให้ที8ประชุมทราบ แต่ถา้ หากสภาเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็จะได้ยตุ ิเรื8 องไว้
ก่อน
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแนะนําไม่ควรก่อสร้าง
เนื8องจากเป็ นถนนเถื8อน และเกรงว่าจะเกิดอุบตั ิเหตุ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภา
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแนะนําว่าไม่ควรก่อสร้าง
เนื8องจากผิดกฎหมาย หาก สตง.มาตรวจทางสภาเราที8อนุมตั ิก็จะผิดไปด้วย
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภารอง
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมคิดว่าทางดังกล่าวเป็ นช่วงที8รถขึ>น
เนินมา การขับจะเร็ วกว่าปกติซ8 ึ งหากเราทําถนนข้ามช่วงนั>น เกรงว่าจะเกิดอุบตั ิเหตุได้
ครับในเรื8 องสร้างถนนข้ามทางหน้าสํานักงานสภาเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายมากกว่า
เรื8 องนี>จึงขอให้ฝ่ายบริ หารกลับไปทบทวนครับ ต่อไปเรื8 องแก้ไขเปลี8ยนแปลงรายการ
จัดซื> อปัS มไดโว้การเกษตร ที8ทางสภาเราได้มีมติเห็นชอบให้ต> งั ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ขอเชิ ญท่านปลัดชี>แจงครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ ตามที8เราได้ต> งั เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ไว้
ในหมวดครุ ภณั ฑ์ทางการเกษตร จัดซื>อปัS มไดโว้ ขนาดท่อดูดไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ>ว ระยะ
ดูด ไม่นอ้ ยกว่า 8 เมตร ระยะส่ งสู งสุ ด 26 เมตร ปริ มาณนํ>า ไม่นอ้ ยกว่า 450 ลิตร
ต่อนาที ตั>งไว้ 7,500 บาท เนื8องจากในภาวะปั จจุบนั ราคาได้ปรับเพิ8มขึ>นทําให้จดั ซื>อ
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ปัS มไดโว้ในขนาดที8ต> งั ไว้ และในราคาเดิมไม่ได้ จึงขอมติจากสภาแก้ไขเปลี8ยนแปลง
รายละเอียด ดังนี> ขนาดท่อดูดไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ>ว ระยะดูด ไม่นอ้ ยกว่า 7 เมตร ระยะ
ส่ งสู งสุ ด 13 เมตร ปริ มาณนํ>า ไม่นอ้ ยกว่า 400 ลิตรต่อนาที ใช้งบประมาณ 7,500
บาท เท่าเดิม
ครับตามที8ท่านปลัดได้ช> ีแจงเหตุผลในการของเปลี8ยนแปลงรายละเอียดของปัSมไดโว้
มีท่านใดสอบถามเพิ8มเติมหรื อไม่ หากไม่มีกระผมขอมติจากสภาเลยนะครับ ท่านใด
เห็นสมควรอนุมตั ิให้เปลี8ยนแปลงรายละเอียดปัSมไดโว้การเกษตร ของให้ยกมือครับ
เห็นควรอนุมตั ิ 10 เสี ยง
ไม่เห็นควรอนุมตั ิ 0 เสี ยง
ไม่ออกเสี ยง 0 เสี ยง
ครับสภามีมติเห็นควรอนุมตั ิให้จดั ซื>อปัS มไดโว้การเกษตรขนาดท่อดูดไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ>ว
ระยะดูด ไม่นอ้ ยกว่า 7 เมตร ระยะส่ งสู งสุ ด 13 เมตร ปริ มาณนํ>า ไม่นอ้ ยกว่า 400
ลิตรต่อนาที ใช้งบประมาณ 7,500 บาท
ระเบียบวาระอืน ๆ (ถ้ ามี)
เนื8องจากกระผมมีภารกิจเร่ งด่วน ต้องขออนุ ญาตสภาออกจากที8ประชุมก่อนเวลา และ
มอบหน้าที8ให้รองประธานสภาปฏิบตั ิหน้าที8แทนครับ ขอบคุณครับ
ในฐานะที8กระผมทําหน้าที8แทนประธานสภาของเข้าวาระเลยนะครับ เรื8 องรายงานผล
การใช้จ่ายเงินสํารองจ่ายเพื8อจัดซื> อชุด อปพร. เชิญเจ้าหน้าที8ครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ เหตุผลที8ตอ้ งจัดซื>อชุด อปพร. เนื8 องจากชุดเดิมเราซื>อตั>งแต่ปี 2550
จึงเห็นสมควรจัดซื>อชุดใหม่ให้กบั สมาชิก อปพร. จํานวน 35 ชุด เป็ นเงิน 56,000 บาท
ขออนุ ญาตสภาครับ กระผมขอเพิ8มเติมจากเจ้าหน้าที8เรื8 องการจัดซื>อชุ ดให้กบั อปพร.
ในปี นี>ทางเทศบาลเราได้จดั โครงการฝึ กอบรมทบทวนให้กบั สมาชิก อปพร.พร้อมกับ
จัดซื> อชุดเครื8 องแบบให้ใหม่เดิมเราตั>งงบประมาณไว้ 50,000 บาท และได้โอนจากเงิน
สํารองจ่ายมาเพิ8มอีก 56,000 บาท รวมเป็ นเงินที8ใช้ในโครงการนี> 106,000 บาท
เนื8องจากสมาชิก อปพร.เราปฏิบตั ิงานด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนให้
กระผมจึงเห็นว่าการจัดซื> อชุ ดเครื8 องแบบให้ใหม่ก็ถือเป็ นแรงใจในการปฏิบตั ิได้
อีกเรื8 องที8ขอแจ้งให้ที8ประชุมทราบถือโครงการหลังฝนตก ถนนดี ซึ8 งเป็ นความร่ วมมือ
กันระหว่างองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มากับเทศบาลตําบลแหลมทอง โดย
ทาง อบจ.ได้สนับสนุนเครื8 องจักรส่ วนเทศบาลแหลมทองเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ8 ง
ขณะนี>เครื8 องจักรก็เตรี ยมพร้อมที8จะปฏิบตั ิงานแล้ว
ขออนุ ญาตประธานสภาครับ กระผมขอฝากท่านนายกเทศมนตรี เรื8 องการจัดทําโครงการ
หลังฝนตกถนนดี กระผมเห็นว่ามันล่าช้าเกินไปด้วยดําเนิ นการเร็ วกว่านี> เพราะผ่านหน้า
ฝนมานานแล้วพึ8งมาทํา และฝากเรื8 องการจัดทําทําเนียบบุคลากรด้วยผ่านมานานแล้วยัง
ไม่เห็นแล้วเสร็ จ
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ขออนุ ญาตสภาครับ กระผมขอชี>แจงเรื8 องการล่าช้าเรื8 องจากทาง อบจ.มีเครื8 องจักรน้อย
และจังหวัดนครราชสี มาเราก็มีดว้ ยกันหลายอําเภอต้องแบ่งโซนออกให้ความช่วยเหลือ
ทําให้เกิดความล่าช้า ส่ วนเรื8 องทําเนียบบุคลากรก็ได้เร่ งไปทางผูร้ ับจ้างแล้ว
รับทราบ
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที8ได้ช> ีแจงครับ มีท่านใดจะเสนอเรื8 องอื8นอีกเชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิสภารอง
เทศบาลทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพุฒ แก้วอุดร ประชาชนหมู่
ที8 2 ขออนุญาตสภาเสนอเรื8 องการขออนุ ญาตใช้ที8สาธารณะเพื8อทําประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม โดยมีพ>ืนที8ท> งั หมด 12 ไร่ เพื8อไม่ให้เป็ นที8รกร้างว่างเปล่า จึงนําเข้าที8ประชุ ม
เพื8อขอให้สภาพิจารณาอนุ ญาตให้ชาวบ้านหมู่ที8 2 ใช้พ>ืนที8ดงั กล่าว
กระผมคิดว่าที8สาธารณะประโยชน์ไม่ใช่พ>ืนที8ของคนใดคนหนึ8ง หากจะขออนุญาตใช้
น่าจะเป็ นกรมที8ดินเป็ นผูอ้ นุ ญาต
ขออนุ ญาตสภาครับ ในเรื8 องนี>กระผมได้รับหนังสื อแจ้งความประสงค์พร้อมรายงานการ
ประชาคมหมู่บา้ นแล้ว แต่รายละเอียดยังไม่ชดั เจน เช่น จํานวนสมาชิก วัตถุประสงค์
แนวทางการสรรหา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ซึ8 งหากชาวบ้านหมู่ที8 2 ต้องการใช้
ประโยชน์จากที8สาธารณะจริ งต้องดําเนินการให้เป็ นขั>นตอน และมีหลักการที8ชดั เจน ซึ8 ง
ขอให้ทางตัวแทนกลับไปดําเนินการมาใหม่ แล้วกระผมจะได้นาํ เข้าที8ประชุมให้ใหม่
หากดําเนินการชัดเจนแล้ว ส่ วนการดําเนินงานในช่วงนี> เทศบาลเราได้วา่ จ้างบุคคลที8มี
ความเชี8ยวชาญด้านนํ>าประปามาให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที8ผปู ้ ฏิบตั ิโดยตรง คงแก้ปัญหา
เรื8 องนํ>าได้บางส่ วน และโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุขณะนี>กาํ ลังดําเนินการ และ
นโยบายเร่ งด่วนของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสี มาคือประกาศปราบปรามเพลี>ยแป้ ง
อย่างจริ งจัง
ขออนุ ญาตสภาครับ ตามที8กระผมได้รับทราบมาทางเทศบาลเราได้จดั ทําโครงการถมที8
หน้าศาลหลวงปู่ คง ตอนนี>ดาํ เนินการถึงไหนแล้ว
ขออนุ ญาตสภาครับ ตอนนี>ยงั ไม่มีงบประมาณครับ
ครับมีท่านใดจะเสนอเรื8 องอื8นเพิ8มเติมหรื อไม่ หากไม่มีกระผมขอปิ ดการประชุมในวันนี>
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที8สละเวลามาประชุมครับ ขอปิ ดประชุมครับ
12.20 น.
(ลงชื8อ)

สุ รศักดิ( ทองเหลือง
บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุ รศักดิ6 ทองเหลือง)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั>งนี>เรี ยบร้อยแล้ว
(ลงชื8อ)

สมโชค สุ ขเกษม ประธานกรรมการ
( นายสมโชค สุ ขเกษม )

(ลงชื8อ)

เดช ด้ วงกระโทก
( นายเดช ด้วงกระโทก )

(ลงชื8อ)

วิชิต ด่ านกระโทก
( นายวิชิต ด่านกระโทก )

ทราบ
สมหวัง ปลอดกระโทก
( นายสมหวัง ปลอดกระโทก )
ประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
****รับรองรายงานการประชุมเมื8อ .....8 สิ งหาคม 2554.............................
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