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บันทึกรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
สมัยสามัญ สมัยที 1/2554
ในวันที 27 มกราคม 2554
ณ ห้ องประชุ มเทศบาลตําบลแหลมทอง


ชื อ-สกุล
นายเมือง มูลกระโทก
นายสมโชค สุ ขเกษม
นายทองแดง เมืองแก
นายวิชิต ด่านกระโทก
นายอุดม พรหมกรณ์
นายอดิศร สร้างกลาง
นายสง่า ดินกระโทก
นายเดช ด้วงกระโทก
นายสมหวัง ปลอดกระโทก
นายแอ๊ส ล้ามกระโทก
นายบิน ด้วงกระโทก
นายหลอด ฆ้องดอน
นายสุ รศักดิ5 ทองเหลือง

ผู้ไม่ มาประชุ ม นายวิชิต ด่านกระโทก

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
เมือง มูลกระโทก
สมโชค สุ ขเกษม
ทองแดง เมืองแก

หมายเหตุ

ไม่มา
อุดม พรหมกรณ์
อดิศร สร้ างกลาง
สง่ า ดินกระโทก
เดช ด้ วงกระโทก
สมหวัง ปลอดกระโทก
แอ๊ ส ล้ ามกระโทก
บิน ด้ วงกระโทก
หลอด ฆ้ องดอน
สุ รศักดิ& ทองเหลือง
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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

นายสนัน; เพ็งทะเล

เลขานายกเทศมนตรี

สนั-น เพ็งทะเล

5

นายอํานวย กลิ;นสุ คนธ์

ที;ปรึ กษานายกเทศมนตรี

อํานวย กลิ-นสุ คนธ์

6

นายเข็มทอง จันสี ดา

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 4

เข็มทอง จันสี ดา

7

นางทะวาย เผอพิมาย

รองประธานแม่บา้ น

ทะวาย เผอพิมาย

8

นางสาวชวน ด้วงกระโทก

ประธาน อสม.

ชวน ด้ วงกระโทก

9

นางบุญร่ วม เย็นดีรัมย์

ประธานแม่บา้ นหมู่ที; 5

บุญร่ วม เย็นดี รัมย์

10

นางสาวสุ ภาพร เพ็งทะเล

ประธาน อสม.หมู่ที; 1

สุ ภาพร เพ็งทะเล

11

นางวาริ ษา พรมพะเนา

ประธาน อสม.

วาริ ษา พรมพะเนา

12

นางวัลลา ด้วงกระโทก

ประธานแม่บา้ น หมู่ที; 10

วัลลา ด้ วงกระโทก

13

นางหวาน บุตรกระโทก

ประธาน อสม.

หวาน บุตรกระโทก

14

นางกรรณิ กา ป้ อกระโทก

ประธาน อสม.

กรรณิ กา ป้ อกระโทก

15

นางศิรินนั ท์ ปั ญญารังสิ มนั ต์

ประธาน อสม.หมู่ที; 7

ศิรินันท์ ปั ญญารั งสิ มนั ต์

16

นางทองดี วงษาเทียม

ประธาน อสม.

ทองดี วงษาเที ยม

17

นายเชื;อ ผันดอนดู่

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 7

เชื- อ ผันดอนดู่

18

นายเส็ ง เซี ยงนอก

กํานันตําบลแหลมทอง

เส็ง เซี ยงนอก

19

นายปราณี ต ชาวป่ า

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 2

ปราณี ต ชาวป่ า

20

นายอดิศกั ดิ5 กลีบกลาง

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 10

อดิศักดิ& กลีบกลาง

21

นายสมาน ลาสามา

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 3

สมาน ลาสามา

22

นายสนัด ปลอดกระโทก

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 5

สนัด ปลอกกระโทก

23

นายชา ด้วงกระโทก

ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที; 6

ชา ด้ วงกระโทก

24

นางบัวลอย รัตนวิชยั

ประธานแม่บา้ นหมู่ที; 8

บัวลอย รั ตนวิชัย

25

นางออม ติดกระโทก

ประธาน อสม.หมู่ที; 8

ออม ติดกระโทก

26

นางตุม้ เกตุสันเทียะ

ประธาน อสม.หมู่ที; 3

ตุ้ม เกตุสันเที ยะ

หมายเหตุ

3

เริมประชุ มเวลา

09.00 น.

นายสุ รศักดิ2 ทองเหลือง
เลขาสภาฯ

เมื;อได้เวลาที;นดั ประชุมแล้ว เรี ยนเชิ ญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และสวดมนต์พร้อมๆกันครับ

ระเบียบวาระที 1

เรืองทีป ระธาน แจ้ งให้ ทปี ระชุมทราบ

นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ

ขอสวัสดีครับทุกท่าน เรี ยนสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี /รอง
นายกเทศมนตรี /เลขานายกเทศมนตรี /ที;ปรึ กษานายกเทศมนตรี วันนีDได้ออกหนังสื อเชิ ญ
ประชุมเรื; อง การจ่ายขาดเงินสะสม ก่อนอื;นกระกระผมขอนับองค์ประชุมก่อนทัDงหมด
10 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม การประชุมในวันนีDถือว่าเป็ นการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที; 1/2554 บัดนีD ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลฯ
และขอเข้าสู่ วาระต่อไป กระกระผมขออ่านประกาศเรี ยกประชุมสภาเทศบาลแหลมทอง
เรื; อง เรี ยกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที; 1 /2554 ตามที;สภาเทศบาลตําบล
แหลมทองได้มีมติกาํ หนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2553
และกําหนดวันเริ; มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2554 ในคราวประชุม
สภาเทศบาลครัDงแรก เมื;อวันที; 14 มกราคม 2553 นัDน ฉะนัDน อาศัยอํานาจตามความ
ใน ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ. 2547 จึงประกาศเรี ยกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที; 1 ประจําปี พ.ศ. 2554
ไว้ตD งั แต่วนั ที; 1 มกราคม 2554 - 30 มกราคม 2554 มีกาํ หนด 30 วัน จึงประกาศมา
เพื;อทราบโดยทัว; กัน ประกาศ ณ วันที; 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที 2

รับรองรายงานการประชุมครั7งทีแ ล้ว

นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ

มติทปี ระชุ ม

- ตามที;ได้ส่งร่ างบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที; 4/2553 เมื;อวันที; 29
พฤศจิกายน 2553 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่ วนไหนหรื อไม่ ถ้าไม่
มี กระผมขอมติจากที;ประชุ มรับรองรายงานการประชุมครัDงที;ผา่ นมาเลยนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญสมัยที;
4/2553 เมื;อวันที; 29 พฤศจิกายน 2553 ขอให้ยกมือด้วยครับ
รับรอง ด้วยคะแนนเสี ยง 10 เสี ยง

ระเบียบวาระที 3

เรืองเสนอเพือ พิจารณา

นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ

สภามีมติที;ประชุมรับรองรายงานการประชุมครัDงที;ผา่ นมา จากนีDไปขอเข้าระเบียบ
วาระที; 3 ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โดยจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ชD ีแจงโครงการ
ต่าง ๆ
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นายเครือ กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี

กราบเรี ยนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล เนื;องจากเทศ
บาลตําบลแหลมทองได้รับหนังสื อจากประชาคมหมู่บา้ น เรื; องความเดือดร้อนจากการ
สัญจร เพื;อเป็ นการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วนให้กบั ประชาชนในเขตตําบลแหลมทอง
เทศบาลตําบลแหลมทองจึงได้เสนอขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 7 โครงการ
เป็ นเงินจํานวน 1,443,200 บาท และขออนุมตั ิยมื เงินสะสม จํานวน 1 โครงการ เป็ น
เงินจํานวน 167,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนีD
1. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง ก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร สู ง 3.50 เมตร มีพDืนที;ใช้สอยรวมไม่
น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทอง
กําหนดให้) พร้อมติดตัDงป้ ายโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 990,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที; 1 บ้านหนองหัวแรต เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่นถนนลูกรังเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร มีพDืนที;เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่น 111.00 ตารางเมตร ให้เรี ยบร้อย และก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพDืนที;ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 111.00 ตารางเมตร พร้อมขัดตบแต่งคอนกรี ตและ
หยอดแอสฟัลท์ผสมทรายรอยต่อคอนกรี ตให้เรี ยบร้อยและลงลูกรังไหล่ทางทัDงสองข้าง
กว้างเฉลี;ยข้างละ 0.30 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี;ย 0.20 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
4.44 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรี ยบร้อย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทองกําหนดให้) งบประมาณ 61,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที; 5 บ้านหนองลูกควาย เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่นถนนลูกรังเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร มีพDืนที;เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่น 180.00 ตารางเมตร ให้เรี ยบร้อย และก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพDืนที;ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมขัดตบแต่งคอนกรี ตและ
หยอดแอสฟัลท์ผสมทรายรอยต่อคอนกรี ตให้เรี ยบร้อยและลงลูกรังไหล่ทางทัDงสองข้าง
กว้างเฉลี;ยข้างละ 0.30 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี;ย 0.20 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
7.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรี ยบร้อย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทองกําหนดให้) งบประมาณ 99,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที; 6 บ้านหนองสะแก เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่นถนนลูกรังเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร มีพDืนที;เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่น 135.00 ตารางเมตร ให้เรี ยบร้อย และก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพDืนที;ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 135.00 ตารางเมตร พร้อมขัดตบแต่งคอนกรี ตและ
หยอดแอสฟัลท์ผสมทรายรอยต่อคอนกรี ตให้เรี ยบร้อยและลงลูกรังไหล่ทางทัDงสองข้าง
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กว้างเฉลี;ยข้างละ 0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี;ย 0.20 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
5.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรี ยบร้อย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทองกําหนดให้) งบประมาณ 75,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที; 3 บ้านแหลมทอง เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่นถนนลูกรังเดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร มีพDืนที;เกรด
ปรับแต่งบดทับแน่น 180.00 ตารางเมตร ให้เรี ยบร้อย และก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพDืนที;ก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมขัดตบแต่งคอนกรี ตและ
หยอดแอสฟัลท์ผสมทรายรอยต่อคอนกรี ตให้เรี ยบร้อยและลงลูกรังไหล่ทางทัDงสองข้าง
กว้างเฉลี;ยข้างละ 0.20 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี;ย 0.20 เมตร ปริ มาตรลูกรัง
4.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดทับแน่นให้เรี ยบร้อย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทองกําหนดให้) งบประมาณ 99,000 บาท
6. โครงการถมดินหน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพหนองหัวแรต ลงดินถมพืDนที;

ภายในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ตําบลหนองหัวแรต มีพDนื ถมดินรวม 2,106
ตารางเมตร หนาเฉลี;ย 0.60 เมตร ปริ มาตรดินถม 1,264 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
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เกลี;ยปรับแต่งบดทับแน่นให้เรี ยบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที;เทศบาลตําบลแหลม
ทองกําหนด) งบประมาณ 100,000 บาท
7. โครงการถมดินเสริ มไหล่ทางถนน หมู่ที; 7 บ้านโคกลุงกราด ถมดินเสริ มไหล่ทาง
ถนน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนาเฉลี;ย 0.40 เมตร ปริ มาตรดินถม
150.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรี ยบร้อย(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที;เทศบาลตําบลแหลมทองกําหนด) งบประมาณ 19,200 บาท
และเนื;องจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง เขต 1 ขอลาออกจากตําแหน่ง ทํา
ให้จาํ เป็ นต้องจัดให้มีการเลือกตัDงใหม่ จึงขออนุมตั ิยมื เงินสะสมเพื;อใช้จ่ายในโครงการ
การเลือกตัDงสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง(แทนตําแหน่งว่าง) งบประมาณ
167,500 บาท
ท่านนายกก็ได้ชD ีแจงทัDง 8 โครงการให้สภาได้ทราบพอสังเขปแล้ว ครับเนื; องจาก
ช่วงที;ผา่ นมาฝนตกชุก ทําให้ถนนชํารุ ด จึงมีผลกระทบต่อการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรเป็ นอย่างมาก และท่านนายกได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้
เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม มาเพื;อให้สภาพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมครัDงนีD ใน
วันนีDขอให้สภาพิจารณาว่าจะรับร่ างจ่ายขาดเงินสะสมทัDง 7 โครงการ และร่ างขออนุมตั ิ
ยืมเงินสะสม 1 โครงการหรื อไม่ ส่ วนวันพรุ่ งนีDจึงจะมาอภิปรายและลงมติอนุมตั ิให้จ่าย
ขาดเงินสะสมและอนุมตั ิให้ยืมเงินสะสมหรื อไม่ ในส่ วนนีDกระผมขอมติจากสภาเลยนะ
ครับ ท่านใดเห็นสมควรรับร่ างหลักการจ่ายขาดเงินสะสมทัDง 7 โครงการ เป็ นเงิน
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มติทปี ระชุ ม
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ระเบียบวาระที 4
นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ
นางศศกนก ประวิเศษ

นางสาวสุ กญ
ั ญา พงษ์ แผนศรี

งบประมาณ 1,443,200 บาท และรับร่ างยืมเงินสะสมจํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
167,500 บาท ขอให้ยกมือครับ
เห็นชอบ 9 เสี ยง
ไม่เห็นชอบ 0 เสี ยง
ครับมติเป็ นเอกฉันท์สภาเทศบาลตําบลแหลมทองเห็นชอบในร่ างจ่ายขาดเงินสะสม
ทัDง 7 โครงการ เป็ นเงินงบประมาณ 1,443,200 บาท และรับร่ างหลักการยืมเงินสะสม
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 167,500 บาทเนื; องจากขณะนีDเวลาเที;ยงแล้ว จึงขอ
พักการประชุมเพื;อรับประทานอาหารเที;ยงก่อนครับ และเริ; มประชุมในเวลา 13.00 น.
เพื;อเข้าสู่ วาระที; 4 ต่อไปครับ
ระเบียบวาระอืน ๆ (ถ้ ามี)
ครับหลังจากพักรับประทานอาหารเที;ยงแล้ว ขณะนีDก็ได้เวลาประชุมแล้วนะครับ
กระผมขอเข้าวาระต่อเลยนะครับ เรื; องรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553
ของนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที;แต่ละกอง เริ; มจากกองคลังครับ
ในปี งบประมาณ 2553 เทศบาลตําบลแหลมทองได้ประมาณการรายรับทัDงสิD น
19,242,960 บาท รายรับจริ งทัDงสิD น 27,694,937.30 บาท ซึ; งสู งกว่ายอดประมาณ
8,451,977.30 บาท ด้านรายจ่ายงบประมาณทัDงสิD น 22,268,422.22 บาท โดยแยกเป็ น
ด้านต่างๆดังนีD ด้านบริ หารทัว; ไป 6,199,701.21 บาท ด้านการรักษาความสงบภายใน
49,000 บาท ด้านการศึกษา 5,467,904.45 บาท ด้านสาธารณสุ ข 1,030,295.00 บาท
ด้านสังคมสงเคราะห์ 74,125.00 บาท ด้านเคหะและชุมชน 1,073,037.15 บาท ด้าน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 176,957.00 บาท ด้านการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 576,200.00 บาท ด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 2,526,138.00 บาท
ด้านการเกษตร 10,000 บาท ด้านการพาณิ ชย์ 652,399.41 บาท และด้านงบกลาง
4,432,665.00 บาท ส่ วนกองคลังขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 เพียงเท่านีD
ขอบคุณค่ะ
ขออนุ ญาตสภาคะ กองช่างขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ดังนีD
ตัDงงบประมาณในเทศบัญญัติ ปี งบประมาณ 2553 จํานวน 100,000 บาท
- โครงการสร้างบ้านท้องถิ;นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ให้กบั นายวรรณ์ชยั คุรุเจริ ญ หมู่ 10
บ้านรวงทอง
จัดทําเทศบัญญัติเพิ;มเติม ปี 2553 งบประมาณ 878,000 บาท
1. โครงการก่อสร้างศาลหลวงปู่ คง หมู่ 6 บ้านหนองสะแก งบประมาณ 85,500 บาท
2. โครงการขุดร่ องระบายนํDา หมู่ที; 8 บ้านโพธิ5 ณรงค์ งบประมาณ 25,500 บาท
3. โครงการ ซ่อมสร้าง ไหล่ทางถนนลาดยางแบบผิวเรี ยบ Cape Seal จากแยกทาง
หลวงแผ่นดินสาย 24 ไป หมู่ที; 6 บ้านหนองสะแก งบประมาณ 200,000 บาท
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4. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที; 5 บ้านหนองลูกควาย งบประมาณ 297,000
บาท
5. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที; 3 บ้านแหลมทอง งบประมาณ 210,000 บาท
6. โครงการ ก่อสร้าง ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที; 6 บ้านหนองสะแก งบประมาณ
60,000 บาท
งบโครงการไทยเข้มแข็ง เทศบาลตําบลแหลมทอง ได้รับเงินงบประมาณทัDงสิD น
5,099,328 บาท โดยแบ่งเป็ น 5 โครงการ แบ่งเป็ นโครงสร้างพืDนฐาน 3 โครงการ
1. โครงการวางท่อเมนสู บนํDาดิบระบบประปาหมู่บา้ น หมู่ 1, 2, 8 ระยะทาง 2,752
เมตร งบประมาณ 789,500 บาท
2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสํานักงานเทศบาล จํานวนเงิน 410,000 บาท
3. ถมดินปรับพืDนที;หลังสํานักงานเทศบาล ช่วงที; 2 จํานวนเงิน 291,000 บาท
4. โครงการจัดซืD ออุปกรณ์ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (ของเล่น) จํานวนเงิน 1,541,500 บาท
5. จัดซืD อรถดับเพลิง 1 คัน จํานวน 1,970,000 บาท
ในจํานวน 5 โครงการนีD มีเงินเหลือจ่าย ทางเทศบาลได้ขออนุมตั ิใช้เงินเหลือจ่ายอีก
137,906 บาท แบ่งเป็ น 2 โครงการดังนีD
- ขยายเขตประปาหมู่บา้ น หมู่ 8 บ้านโพธิ5 ณรงค์ จํานวนเงิน 65,000 บาท
- ขุดลอกคลองโกรกขีDหนู หมู่ 6 บ้านหนองสะแก จํานวน 72,906 บาท
โครงทัDงหมดได้ดาํ เนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มี 1 โครงการยังดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ
คือ โครงการขุดลอกคลองโกรกขีDหนู หมู่ 6 บ้านหนองสะแก จํานวน 72,906 บาท
เนื;องจากผูร้ ับจ้าง ขอขยายเวลาการก่อสร้างเพราะเป็ นฤดูนD าํ และช่วงทําการเกษตร
ขออนุ ญาตสภาคะ ขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ของสํานักปลัด ดังนีD
1. โครงการออกหน่วยบริ การเคลื;อนที; ณ หมู่ที; 9 บ้านโคกลอย
2. การมอบเบีDยยังชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ทุกเดือน
3. โครงการออกประชาคมรับทราบปั ญหาทุกหมู่บา้ น
4. โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริ เวณสํานักงานเทศบาลตําบลแหลมทอง
5. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ;นสัมพันธ์อาํ เภอหนองบุญมาก
6. การดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ;นเสร็ จตามระยะเวลาที;ระเบียบกําหนดและ
ดําเนินการตามระเบียบ
7. การจัดทําร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ดําเนินการแล้วเสร็ จ
ภายในวันที;สิบห้าสิ งหาคม ซึ; งเป็ นไปตามระเบียบ
8. การจัดทําแผนชุมชนต่อเนื;องจากปี ที;แล้ว
9. โครงการประกวดหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ได้ส่งหมู่ที; 7 บ้านโคกลุงกราด เข้า
ร่ วมประกวดที;อาํ เภอหนองบุญมาก
10. โครงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผูย้ ากไร้ ไม่มีผดู ้ ูแล
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11. สนับสนุนงบประมาณให้กบั กลุ่มแม่บา้ น อสม. ทัDง 10 หมู่บา้ น
12. รณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
13. จัดกําลัง อปพร. ร่ วมเดินเวรยามกับสถานีตาํ รวจหนองบุญมาก เพื;อต่อต้านยาเสพติด
14. สนับสนุนงบประมาณให้กบั สถานีตาํ รวจหนองบุญมากในการจัดอบรมลูกเสื อ
นางเกษมศรี นาคมณี
เรี ยนประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน กอง
การศึกษาขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ดังนีD
1. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิงานการจัดการเรี ยนการสอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
อปท. ณ จังหวัดตราด-จันทบุรี ในระหว่างวันที; 25-26 มีนาคม 2553
2. โครงการประเพณี ลอยกระทง ในวันที; 21 พฤศจิกายน 2553
3. โครงการประเพณี สงกรานต์ ในวันที; 13 เมษายน 2553
4. โครงการจัดงานวันเด็ก ในวันที; 9 มกราคม 2553
5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลแหลมทอง
6. โครงการจัดงานฉลองวันแห่ งชัยชนะท้าวสุ รนารี
7. โครงการแห่ เทียนเข้าพรรษาในวันที; 24 กรกฎาคม 2553
สิ บเอกหญิงศุภิสรา คงเสถียรพงษ์ ขออนุ ญาตสภาคะ กองสาธารณสุ ขขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ดังนีD
1 เม.ย. 53
ได้ดาํ เนิ นโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ดําเนินโครงการในลักษณะ
1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี;ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
2. แจกวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั – แมว บ้า
3. แจกยาคุมกําเนิน สุ นขั – แมว
1 พ.ค. 53
ดําเนินโครงการเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ดําเนินโครงการในลักษณะ
1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี;ยวกับโรคไข้เลือดออก
2. รณรงค์ใส่ ทรายอะเบทในหมู่บา้ น
3. ฉี ดพ่นหมอกควันเพื;อกําจัดลูกนํDายุงลาย
จากการป้ องกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกในปี งบประมาณที; ผ่ า นมา พบผู ้ป่ วยเป็ นโรค
ไข้เลือดออกโดยพบมาดในหมู่ 8 ทางกองสาธารณสุ ขร่ วมกับสถานี อนามัยหนองหัวแรด
และ อสม. ได้ดาํ เนินการรณรงค์ใส่ ทรายอะเบทและฉี ดพ่นหมอกควันซํDาเพื;อป้ องกันการ
แพร่ ระบาดและไม่มีรายงานการเสี ยชีวติ จากโรคไข้เลือดออก
14 – 15 พ.ค. 53
ทางสาธารณสุ ข ได้ ส่ ง เจ้า หน้ า ที; กู้ ชี พ พืD น ฐาน เข้า ร่ ว มฝึ ก
ทบทวนทัก ษะ ในโครงการพัฒ นามาตรฐานหน่ ว ยกู้ชี พ ระดับ พืD น ฐาน ซึ; งจัด โดย
โรงพยาบาลหนองบุ ญมาก ได้รับประโยชน์จากโครงการนีD คือ เจ้าที; ที;ปฏิ บตั ิ งานด้าน
การกูช้ ีพ มีความรู ้ในการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยบาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง ลดอัตราการเสี ยชีวติ
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นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ
นายเครือ กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี
นายอรรถพล วงศ์ กรี ติจินดา
รองนายกเทศมนตรี
มติสภา
นายสุ รศักดิ2 ทองเหลือง
ปลัดเทศบาล
มติสภา
นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ

1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53 เทศบาลตําบลแหลมทองได้ตD งั ศูนย์รับเรื; องร้องทุกข์เกี;ยวกับ
ผูบ้ ริ โภคประจําเทศบาล โดยผลการดําเนิ นงานในปี ที;ผา่ นมาปรากฏไม่มีผรู ้ ้องเรี ยน
1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 53 แก้ไขปั ญหาเหตุร้องเรี ยนที;ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ มี 2 เรื; อง
1.เหตุร้องเรี ยนการทิDงเศษซากไก่ ในเขตพืDนที;ตาํ บลท่าเยี;ยม ซึ; งพืDนที;ดงั กล่าวอยู่ใกล้กบั
พืD น ที; ตํา บลแหลมทอง ซึ; งเศษซากไก่ ไ ด้ส่ ง กลิ; น เหม็ น เน่ า รบกวนต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนหมู่ 5 ซึ; งเป็ นหมู่บา้ นที;อยู่ใกล้กบั บ่อทิDงเศษซากไก่ ทางกองสาธารณสุ ขได้
ประสานไปยังกองสาธารณสุ ขของ เทศบาลท่าเยี;ยมให้เข้ามาแก้ไขปั ญหากลิ; นเหม็นให้
ลดลง
2.เหตุร้องเรี ยนเรื; องแมลงวันรบกวนร้านก๋ วยเตี[ยวเป็ ดแปะฮวด โดยสัณนิฐานว่าสาเหตุ
น่าจะเกิดมาจากโรงปุ๋ ย ทีทีวี ซึ; งมีมูลไก่มากองไว้ ซึ; งทางสาธารณสุ ขและสิ; งแวดล้อม ได้
ดําเนินการประสานไปยังกองสาธารณสุ ขและสิ; งแวดล้อมของเทศบาลหนองหัวแรด ให้
ดําเนินการแจ้งผูป้ ระกอบการโรงปุ๋ ย ทีทีวี ในการแก้ไขปั ญหา
ดําเนินโครงการเมืองน่าอยูด่ า้ นสุ ขภาพ ประจําปี 2553 ตามนโยบายของกรมอนามัย ซึ; ง
ตําบลแหลมทองได้รับการประเมินอยูใ่ นระดับดี
ออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการร้ านค้า และโรงงานอุ ตสาหกรรมในพืDนที; ตาํ บลแหลม
ทอง ประจําปี งบประมาณ 53 มีผมู ้ าแจ้งขอรับ ใบอนุ ญาตรับรองการแจ้งจํานวน 59 ราย,
ขอรับใบอนุญาตสะสมอาหารจํานวน 4 ราย และ ขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการที;เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพจํานวน 17 ราย
ครับเจ้าหน้าที;ก็ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ครบทุกกองแล้ว ต่อไป
เรื; องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลแหลมทอง ประจําปี 2554 เชิญท่านนายกครับ
ขออนุ ญาตสภาครับ ปี นีD เราได้ตD งั งบประมาณด้านการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล
แหลมทองไว้ 70,000 บาท ในวันนีDจึงขอให้สภาพิจารณาว่าจะจัดการแข่งขันในวันใด
และมีกีฬาประเภทใดบ้าง
ขออนุ ญาตสภาครับ กระผมเสนอให้มีกีฬาฟุตซอล เปตอง ตะกร้อ ครับ
รับทราบ
ขออนุ ญาตสภาครับ เนื;องช่วงเดือนมีนาคม เรามีการจัดการเลือกตัDงสมาชิกสภาเทศบาล
ซ่อมแทนตําแหน่งว่างกระผมจึงขอเสนอให้จดั ในวันที; 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนาม
โรงเรี ยนบ้านหนองสะแกครับ
รับทราบ
ครับสภาก็ได้รับทราบแล้วว่าการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลแหลมทอง ในปี นีDจะจัด
ในวันที; 25 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรี ยนบ้านหนองสะแก ต่อไปเรื; องการแจกจ่ายถังขยะ
เชิญนายกเทศมนตรี ชD ีแจง
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นายเครือ กรึมกระโทก
นายกเทศมนตรี

นายเมือง มูลกระโทก
ประธานสภาฯ
ปิ ดการประชุ ม

ขออนุ ญาตสภาครับ เนื;องจากสภาเราได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสมเพื;อจัดซืDอถังขยะในคราว
ประชุมสมัย สามัญสมัยที; 4/2553 ที;ผา่ นมานัDน ขณะนีDทางเทศบาลได้จดั ซืDอเรี ยบร้อย
แล้วจํานวน 72 ถัง จึงขอให้แต่ละหมู่บา้ นสํารวจความต้องการของประชาชนใน
หมู่บา้ นแล้วแจ้งให้กองสาธารณสุ ขทราบโดยเร็ ว เพื;อจะได้แจกจ่ายต่อไป
ครับมีท่านใดจะเสนอเรื; องอื;นเพิ;มเติมหรื อไม่ หากไม่มีกระผมขอปิ ดการประชุมในวันนีD
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที;สละเวลามาประชุมครับ ในวันพรุ่ งนีDขอให้ทุกท่านตรงต่อ
เวลาด้วย เนื; องจากยังมีอีกหลายหัวข้อที;ตอ้ งพิจารณา ขอปิ ดประชุมครับ
15.20 น.

สุ รศักดิ5 ทองเหลือง
บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุ รศักดิ5 ทองเหลือง)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครัDงนีDเรี ยบร้อยแล้ว
(ลงชื;อ)

(ลงชื;อ) สมโชค สุ ขเกษม
( นายสมโชค สุ ขเกษม )

ประธานกรรมการ

(ลงชื;อ)

เดช ด้ วงกระโทก
( นายเดช ด้วงกระโทก )

กรรมการ

(ลงชื;อ)

วิชิต ด่ านกระโทก
( นายวิชิต ด่านกระโทก )

ทราบ
สมหวัง ปลอดกระโทก
( นายสมหวัง ปลอดกระโทก )
ประธานสภาเทศบาลตําบลแหลมทอง
****รับรองรายงานการประชุมเมื;อ ...........................................

กรรมการ/เลขานุการ

