
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

สมัยสามัญ  สมัยที่   ๔   ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
วันจันทร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

..................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอนุชา  เจนถั่ว สมาชิกสภาเทศบาล อนุชา  เจนถั่ว  
๒ นายมานพ  ดีสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาล มานพ  ดีสืบชาติ  
๓ นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล นิยม  แสนศักดิ์  
4 นายบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล บุญเรือน ทองสะอาด  
5 นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล ชัชวาลย์ กลิ่นบุหงา  
6 นายสมัย  บุญประกอบ สมาชิกสภาเทศบาล สมัย  บุญประกอบ  
7 นายเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ  หลอดแก้ว  
8 นายเอม  โสมก าสด สมาชิกสภาเทศบาล เอม โสมก าสด  
9 นายสุที   ค าสอน สมาชิกสภาเทศบาล สุที  ค าสอน  

10 นายพราม   แก้วยก สมาชิกสภาเทศบาล พราม แก้วยก  
๑1 นายมงคล  ดวงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ดวงเดือน  
๑2 นายเทียม  ชอบทดกลาง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล เทียม  ชอบทดกลาง  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไสว  สระปัญญา นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ไสว  สระปัญญา  
๒ นายอนวัช  ภูละ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว อนวัช  ภูละ  
๓ นายนารี  นันทพันธ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว นารี  นันทพันธ์  
๔ นายวรา  แหวนวิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว วรา  แหวนวิเศษ  
๕ นายสานิตย์  เอี้ยงโสนก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว สานิตย์  เอ้ียงโสนก  
๖ นายสนอง  กรรโณ ราษฎรบ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 สนอง  กรรโณ  
๗ นายวิเชียร  ท้าวญาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ วิเชียร  ท้าวญาติ  
๘ นายถนอม  อยู่รัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ถนอม  อยู่รัมย์  
๙ นายประกอบ  ทันค้า ประธานชุมชนหมู่ที่  8 ประกอบ  ทันค้า  

๑๐ นายจิรพนธ์  การะเกต นายช่างโยธา   จิรพนธ์  การะเกต  
๑๑ นายภาณุพงษ์  มงคลชาติ นายช่างโยธา  ภาณุพงษ์  มงคลชาติ  
12 นางอรุณ  ไชยชาติ หัวหน้ากองการศึกษา อรุณ  ไชยชาติ  
13 นายเทิศ  ค าสอน ประธานชุมชนหมู่ที่ 7 เทิศ  ค าสอน  
14 นายวันชัย  เมาล ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 วันชัย  เมาล ี  

 
 
 
 



 
-๒- 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑5 นายค าผอง  เผือกนอก สารวัตรก านันต าบลโกรกแก้ว ค าผอง  เผือกนอก  
๑6 นางสาวญาณิศา  สุขวงกฎ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ญาณิศา  สุขวงกฎ  
๑7 นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจนจิรา เสาวพันธ์  
๑8 นางสาวศิริอาภา ปริงปราง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศิริอาภา  ปริงปราง  

เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๐๐ น. 
นายเทียม   ชอบทดกลาง  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุมากที่สุดคือ นายเอม  
เลขานุการสภาเทศบาล  โสมก าสด ท าหน้าทีป่ระธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย    

เชิญครับ 
นายเอม  โสมก าสด  ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว โกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่  4  ขอเชิญครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง      ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  4   

ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๗ 
....................................... 

    ด้วย  สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภา      
สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ 
๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว  และรองประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพ่ือพิจารณา        
โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการอุทิศที่ดินให้ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เ พ่ือพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล และพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ในกิจการของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

      ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๒  ข้อ ๒๒ ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่     
24  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  จึงให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุมใน
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่  31  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
            เทียม  ชอบทดกลาง 

        (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเอม  โสมก าสด   ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  1.1  เรื่องขออนุญาตลา ของ นายทองดี  การะเกษ ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  ต าบลโกรกแก้ว  เขต  1 

    เรื่อง  ขออนุญาตลา   

    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ด้วยข้าพเจ้า  นายทองดี  การะเกษ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว เขต 1  ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
จึงขออนุญาตลา จ านวน  1  วัน คือในวันจันทร์ที่  24  พฤศจิกายน  2557 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 
    ทองดี  การะเกษ 

                (นายทองดี  การะเกษ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

1.2  รายงานการขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว    
และต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เรื่อง  รายงานการขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   
และต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

เรียน  นายอ าเภอโนนสุวรรณ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งประธานสภาฯและรอง
ประธานสภาฯ          จ านวน   2    ฉบับ 

ด้วยนายอนุชา  เจนถั่ว  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
และนายมานพ  ดีสืบชาติ ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากต าแหน่งต่อนายอ าเภอโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 
2557  และอ าเภอโนนสุวรรณได้ลงทะเบียนรับเลขที่ 3800 – 3801/2557   
ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2557  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6489/2555  ลงวันที่  11  
ธันวาคม  2555  เรื่องการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน และตาม
มาตรา 20 ทวิ (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 13 )พ.ศ. 2552  นายอ าเภอโนนสุวรรณจึงรับใบลาออกของประธานสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้วและรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
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 ได้ด าเนินการตามมาตรา 20  ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  แล้วรายงานให้อ าเภอทราบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

     สมบูรณ์  ด่านรัชตกุล 
           (นายสมบูรณ์  ด่านรัชตกุล) 
      นายอ าเภอเรณูนคร  รักษาการในต าแหน่ง 
       นายอ าเภอโนนสุวรรณ 

1.3  รายงานการประกาศใช้แผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง   แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๕๘ 
......................................................... 

   ด้วย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้วได้จัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เพ่ือพิจารณาและมีมติเห็นชอบในคราวประชุม
เมื่อวันที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ไปเรียบร้อยแล้วนั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ 
ข้อ  ๒๖ (๒)  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดกับประชาชน  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ไสว  สระปัญญา 
(นายไสว  สระปัญญา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

1.4  รายงานการประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต าบลโกรกแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557   

    ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้วประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
      ...................................................................... 
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  ด้วย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว พร้อมได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2557  เสนอความเห็นและรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้วและสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้วทราบแล้ว นั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29(3) ดังนั้น 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

ไสว  สระปัญญา 
(นายไสว  สระปัญญา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

  ก าหนดหลักเกณฑ์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่  19  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 
2557  รายละเอียด ดังนี้  

1. ให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามไตรมาส โดยแบ่ง 
ออกเป็น  4  ไตรมาส  ดังนี้ 
- ไตรมาสที่  1  เริ่ม  1  ตุลาคม  2557  ถึง  31  ธันวาคม  2557 
- ไตรมาสที่  2  เริ่ม  1  มกราคม 2558  ถึง  31  มีนาคม  2558 
- ไตรมาสที่  3  เริ่ม  1  เมษายน  2558  ถึง  30  มิถุนายน  2558 
- ไตรมาสที่  4  เริ่ม  1  กรกฎาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2558 

โดยใช้แบบประเมิน  2  ประเภท  คือ 
1.  แบบ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
2. แบบ  3/3 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ท้องถิ่นก าหนดไว้  โดยแยกเป็นโครงการ 
3.   แบบประเมิน  ทั้ง  2  ประเภท  จะแยกตามกลุ่มเป้าหมายที่คละแต่ละช่วง

อายุและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ในพ้ืนที่ด าเนินการ 
4.   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  นัดประชุม

ประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ละไตรมาสทุกครั้งที่
สิ้นสุดในการประเมินแต่ละไตรมาส โดยในรอบปีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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    1.5  รายงานการก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
     

 
   ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2557  เสนอความเห็นและรายงานผลการประชุมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว นั้น 

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29(3) ดังนั้น 
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ  วันที่  19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 
      ไสว  สระปัญญา 
            (นายไสว  สระปัญญา) 
            นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  
1.6 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

   ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ...................................................................... 

   ด้วย  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๔๘  
ทศ วรรคสี่และวรรคห้า  ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
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เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๘ ทศ วรรคสี่และวรรคห้า 
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ให้ประชาชนทราบ  
โดยทั่วกัน   

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๙  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
 

     ไสว  สระปัญญา 
( นายไสว  สระปัญญา) 

 นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
1.7  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2557 

ประกาศเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

    ...................................................................... 
 

   ด้วย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อประชาชน  ในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค  ๓  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงประกาศผลการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ต่อไป 

  ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๙   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
          ไสว  สระปัญญา 

(นายไสว  สระปัญญา) 
 นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

นายเอม  โสมก าสด   เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งเรื่องเพ่ือทราบให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้ว           
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   ต่อไปขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  
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ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  
ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

นายเอม  โสมก าสด   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว           
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  2  ประจ าปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุม ผมขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน สมาชิกสภา 

เทศบาลลา  1  ท่าน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ                 
นายเอม  โสมก าสด    เมื่ อ เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่ า   
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ครบองค์ประชุมแล้วผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าเห็นควรรับรองรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๕๗ วันที่ 
25  สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี   ๒๕๕๗  วันที่  25  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม   มีมติเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  สมัยสามัญ               
สมัยที่  ๓ ครั้ งที่   2  ประจ าปี   ๒๕๕๗ วันที่   25  สิ งหาคม  ๒๕๕๗            
ด้วยคะแนนเสียง  ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑  เสียง          
มติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องด่วน  (เรื่องแจ้งเพื่อทราบ) 
นายเอม  โสมก าสด  ไม่มี 
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    ญัตติข้อบัญญัติค้างเพื่อพิจารณา  (เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว) 
นายเอม  โสมก าสด  ไม่มี 
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   ร่างเทศบัญญัติท่ีเสนอใหม่  (เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา) 
    5.1  พิจารณาคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  และรองประธานสภา 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
นายเอม  โสมก าสด  ขอเชิญปลัด เทศบาล  เลขานุการสภาท้องถิ่ นชั่ วคราว   ชี้ แจงระเบียบ     
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว กระทรวงมหาดไทยและข้ันตอนการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิก 
                              สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วได้รับทราบ  เชิญครับ        
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายก       
เลขานุการสภาเทศบาล     เทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ปลัดเทศบาล  ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๗(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔) ข้อ ๘  ความว่า        
“วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควร ให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  
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โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ ชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้   รับเลือก ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหม่
เฉพาะคนที่ได้คะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม  แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลาก และข้อ 14 ความว่าในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
ต าแหน่งละหนึ่งคน    ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายเอม  โสมก าสด  ตามที่ ป ลั ด เ ทศบาล  เ ล ขานุ ก า รสภ า เทศบาล   ไ ด้ ชี้ แ จ ง ร ะ เบี ยบและ        
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ขั้นตอนการเลือกตั้งแล้ว  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดเหมาะสมที่จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว       
ก็ขอให้เสนอชื่อขึ้นมา  และจะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
เชิญครับ 

นายอนุชา เจนถั่ว เรียนท่านประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว  และสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้น าชุมชนทุกท่าน ผมนายอนุชา  เจนถั่ว  สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต  2  ขอเสนอ  นายบุญเรือน  ทองสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต  ๒  ครับ  

นายเอม  โสมก าสด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
ผู้รับรอง 1. นายมานพ  ดีสืบชาติ 

2. นายสมัย  บุญประกอบ 
นายเอม  โสมก าสด   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่ เชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะขอมต ิ
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว   การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล    

ได้นับองค์ประชุมก่อนขอเชิญครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน สมาชิกสภา 

เทศบาลลา  1  ท่าน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ                 
นายเอม  โสมก าสด    เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว องค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วว่าท่านใดเห็นควร 

ให้นายบุญเรือน ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรให้ นายบุญเรือน  ทองสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ด้วยคะแนนเสียง  ๑0 เสียง      
ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑  เสียงมติเป็นเอกฉันท์  

นายเอม  โสมก าสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ  ๑๔ 

          ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน      
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ดังนั้น  นายบุญเรือน  ทองสะอาด  เป็นผู้ได้รับเลือก     
ให้เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   
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นายเอม  โสมก าสด  เมื่อการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วได้ด าเนินการเสร็จ  
ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่า  นายบุญเรือน  ทองสะอาด  ได้รับเลือกให้ เป็น

ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และผมขอให้ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาล ท าหนังสือรายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว      
ต่อท่านนายอ าเภอโนนสุวรรณ  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์           
ลงนามประกาศแต่งตั้งเมื่อท่านนายอ าเภอได้ลงนามประกาศแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ขอให้ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น        
อ่านประกาศต่อไป 

นายเทียม  ชอบทดกลาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านค าสั่ง อ าเภอ       

โนนสุวรรณ  ดังนี้          
    ค าสั่งอ าเภอโนนสุวรรณ 

    ที่  272/2557 
เรื่อง   แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ        
จังหวัดบุรีรัมย์ 

....................................... 
ตามที่อ าเภอโนนสุวรรณ  ได้รายงานการขอลาออกจากต าแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2557 และขอให้เทศบาลต าบล  โกรกแก้ว
ด าเนินการตามมาตรา  20  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  นั้น 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่  6489/๒๕๕๕  ลงวันที่  
11  ธันวาคม  2555 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  ในวันที่  2๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  จึงแต่งตั้งให้  นายบุญเรือน  
ทองสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เขต 1   ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับก าหนดไว้  

   ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  เป็นต้นไป   

                              สั่ง   ณ   วันที่   2๔  เดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๕7   
                 สมบูรณ์  ด่านรัชตกุล 
                                        (นายสมบูรณ์  ด่านรัชตกุล) 
                                นายอ าเภอเรณูนคร  รักษาการในต าแหน่ง 
            นายอ าเภอโนนสุวรรณ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                         ผูว้่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
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นายเอม   โสมก าสด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว      พ.ศ. 2547(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ) ข้อ 10(2) ประธานสภา

เทศบาลชั่วคราว พ้นจากต าแหน่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภา
เทศบาลดังนั้น ผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาคนใหม่ได้ท าหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมเลือกรองประธาน สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  และด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป   ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ก่อน อ่ืนผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว             
ประธานสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ที่เลือกผมเป็นประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ซึ่งผมจะปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด และร่วมพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
โดยร่วมกับนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และพ่อแม่พ่ีน้อง
ชาวเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ต่อไปขอเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
ซึ่งระเบียบและขั้นตอนการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว          
ให้ด าเนินการเหมือนกับการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว           
ทุกประการสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่ามีใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ก็ขอให้สมาชิกเสนอชื่อขึ้นมา           
และจะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม้น้อยกว่าสองคน เชิญครับ 

นายมานพ  ดีสืบชาติ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล            
สมาชิกสภาเทศบาล  โกรกแก้วทุกท่าน  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน ผมนายมานพ ดีสืบชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว     
เขต  1  ขอเสนอ  นายเสนอ  หลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2           
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วครับ                                                            

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
ผู้รับรอง    ๑.  นายชัชวาลย์  กลิ่นบุหงา 
      ๒.  นายมงคล  ดวงเดือน 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วท่านใดจะเสนออีกครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล เมือ่ไม่มีก่อนที่จะขอมตทิี่ประชุม  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุม

ก่อนขอเชิญครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง เลขานุการสภา
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน สมาชิกสภา 

เทศบาลลา  1  ท่าน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ                 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล  องค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วท่านใดเห็นสมควร 

ว่าให้นายเสนอ  หลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ให้ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นควรให้ นายเสนอ  หลอดแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ด้วยคะแนนเสียง  ๑0  เสียง      
ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง งดออกเสียง ๑  เสียงมติเป็นเอกฉันท์  
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นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ  ๑๔ 

          ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่า
ผู้นั้นได้รับเลือก  ดังนั้น  นาย เสนอ  หลอดแก้ว   เป็นผู้ ได้รับเลือกให้ เป็น           
รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   

    เมื่อการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วได้ด าเนินการเสร็จ  
 เรี ยบร้ อยแล้ ว   ปรากฏว่ า   นาย เสนอ  หลอดแก้ ว   ได้ รั บ เลื อกให้ เป็น               

รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และผมขอให้ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาล ท าหนังสือรายงานผลการคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ต่อท่านนายอ าเภอโนนสุวรรณ  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์           
ลงนามประกาศแต่งตั้งเมื่อท่านนายอ าเภอได้ลงนามประกาศแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ขอให้ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน
ประกาศต่อไป 

นายเทียม  ชอบทดกลาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  เลขานุการสภาเทศบาล ขออ่านค าสั่ง อ าเภอ       

โนนสุวรรณ  ดังนี้          
    ค าสั่งอ าเภอโนนสุวรรณ 

    ที่  273/2557 
เรื่อง   แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ        
จังหวัดบุรีรัมย์ 

....................................... 
ตามที่อ าเภอโนนสุวรรณ  ได้รายงานการขอลาออกจากต าแหน่ง

ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2557 และขอให้เทศบาลต าบล  โกรกแก้ว
ด าเนินการตามมาตรา  20  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552  นั้น 

อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่  6489/๒๕๕๕  ลงวันที่  
11  ธันวาคม  2555 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  ในวันที่  2๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  จึงแต่งตั้งให้  นายเสนอ  
หลอดแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เขต 2  ด ารงต าแหน่ง            
รองประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับก าหนดไว้  

   ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  เป็นต้นไป   

                              สั่ง   ณ   วันที่   2๔  เดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๕7  
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                สมบูรณ์  ด่านรัชตกุล 
                                        (นายสมบูรณ์  ด่านรัชตกุล) 
                                นายอ าเภอเรณูนคร  รักษาการในต าแหน่ง 
            นายอ าเภอโนนสุวรรณ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                         ผูว้่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น        
 ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ข้อ  ๑๔  ในการเลือก  

รองประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น   
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก  ดังนั้น  นายเสนอ  หลอดแก้ว  เป็นผู้ได้รับเลือก และขอเชิญ         
รองประธานสภาเทศบาลกล่าวต่อที่ประชุม 

นายเสนอ  หลอดแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบล             
รองประธานสภาเทศบาล  โกรกแก้วทุกท่าน ผมนายเสนอ  หลอดแก้ว  ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผม   
                                               ผมจะท าหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลโกรกแก้ว    
    ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ 
    5.2 พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอให้ทางท่านผู้บริหารได้อ่านเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

ขอเสนอญัตติ 
                                                                                         ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
                    ถนนหัวถนน – ดอนอะราง บร  

   ๓๑๑๑๐ 

วันที่  3  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

   ข้าพเจ้า ขอเสนอ ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว ในสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2557  ซึ่งได้น าเสนอ
รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังกล่าว
มาด้วยแล้ว 
     ขอแสดงความนับถือ 
       ไสว  สระปัญญา 
             (นายไสว สระปัญญา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
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   รายการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1.  กองการศึกษา 
 แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  งบลงทุน 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    อาคารต่างๆ 

 1.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
ขนาด 81 – 100  คน (สถ.ศพด.3) สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ตามหนังสือ   
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0023.5/ว 18950 ลงวันที่  3  ตุลาคม  
2557)เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดินกว้าง 32.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,153.75 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว       จ านวน    100,000   บาท 
 2.  โครงการทดสอบน้ าหนักบรรทุกดินในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว ขนาด 81 – 100  คน (สถ.ศพด.3)สมทบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ(ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่บร 0023.5/ว
1850 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 )       จ านวน  125,000  บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าทดสอบน้ าหนักบรรทุกดินในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว ขนาด 81-100 คน(สถ.ศพด.3)ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้า 
143 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษา) 
โอนลด 
กองการศึกษา 
2.  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

 งบบุคลากร 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 

3. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง               จ านวน  75,050  บาท 
  ขออนุมัติงบประมาณโอนลด            จ านวน  50,000  บาท 
  ยอดตั้งจ่ายหลังโอน                                      จ านวน  25,050  บาท 

4. แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - ค่าถมดิน 
    โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว          จ านวน   35,000  บาท 
    ขออนุมัติงบประมาณโอนลด    จ านวน       0      บาท 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

  งบด าเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
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  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             จ านวน  216,000  บาท 
     ขออนุมัติงบประมาณโอนลด   จ านวน   10,000   บาท 
     ยอดตั้งจ่ายหลังโอน       จ านวน 206,000  บาท  

4.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและ
นันทนาการ 

    งบเงินอุดหนุน 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

 1.1  อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลต าบล   
โกรกแก้ว ตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน    
เพ่ือการแข่งขันกีฬาของนักเรียน – ประชาชน       จ านวน  60,000   บาท 
 จ านวน  60,000   บาท 
 จ านวน 0 บาท 
โอนลด 

 ส านักปลัด 
  5.  แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง 
  ส ารองจ่าย จ านวน  214,528 บาท
       ขออนุมัติงบประมาณโอนลด จ านวน   70,000 บาท
       ยอดตั้งจ่ายหลังโอน จ านวน  144,528 บาท 
 

        หลักการและเหตุผล 
 

             หลักการ 
 ตามที่เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ให้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน(สถ.ศพด.3) 
งบประมาณ  2,274,000  บาท และเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับมอบที่ดินจาก 
นายสนอง  กรรโณ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  และที่ดินดังกล่าว
มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ยาวประมาณ  38  เมตร  ติดต่อกับทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  ยาวประมาณ  33  เมตร  ติดต่อกับเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 ทิศตะวันออก  ยาวประมาณ  32  เมตร  ติดต่อกับเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 ทิศตะวันตก  ยาวประมาณ  33  เมตร  ติดต่อกับที่มีการครอบครอง 
ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีสภาพพ้ืนที่เป็นแอ่งลึกจากระดับพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 0.70 เมตร 
ท าให้มีน้ าเข้าเป็นดินเลนซึ่งอาจไม่สามารถรับน้ าหนักของอาคารที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง 
   เหตุผล 

 
 เพ่ือความสวยงาม  แข็งแรง และปลอดภัย เห็นสมควรด าเนินการเพ่ิมงาน
ถมดินและปรับสภาพพ้ืนที่และงานเสาเข็มให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง 
 และเพ่ือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่ 3   
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พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อไป 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    พ.ศ. 2558 มีท่านสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีก่อนผมจะขอมติ 

สภาเทศบาลในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 นั้น ผมขอให้ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน  สมาชิก 

ลา  1  ท่าน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่อเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่าครบ
ประธานสภาเทศบาล    องค์ประชุมแล้ว  ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 ถ้าท่านใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณ 
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕8  ขอได้โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  
ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง ไม่เห็นด้วย ๐ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียงมติ      
เป็นเอกฉันท ์

 5.3  พิจารณาขอความเห็นชอบการอุทิศท่ีดินให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอให้ทางท่านผู้บริหารได้อ่านเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

ขอเสนอญัตติ 
                                                                                                ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
                     ถนนหัวถนน – ดอนอะราง บร  

   ๓๑๑๑๐ 

วันที่  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  
ฉบับนี้เพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในสมัยประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2557  ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลมาพร้อมแล้ว 
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      ขอแสดงความนับถือ 
       ไสว  สระปัญญา 
             (นายไสว สระปัญญา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

       หลักการและเหตุผล 
 

             หลักการ 
 ตามที่เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ให้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 – 100 คน(สถ.ศพด.3) 
งบประมาณ  2,274,000  บาท และเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้รับมอบที่ดินจาก 
นายสนอง  กรรโณ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  และที่ดินดังกล่าว
มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ยาวประมาณ  38  เมตร  ติดต่อกับทางสาธารณะ 
 ทิศใต้  ยาวประมาณ  33  เมตร  ติดต่อกับเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 ทิศตะวันออก  ยาวประมาณ  32  เมตร  ติดต่อกับเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 ทิศตะวันตก  ยาวประมาณ  33  เมตร  ติดต่อกับที่มีการครอบครอง 
ตามหนังสือเขียนที่  70  หมู่ที่  11  ต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง ขออุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
   เหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 หมวด 
2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์     
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ 
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ และไม่มี
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือ  ปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบในการอุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลโกรกแก้วเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้วต่อไป 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามท่ีทางท่านผู้บริหารได้อ่านขอเสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการอุทิศท่ีดิน 
ประธานสภาเทศบาล ให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว

ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด เห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  เชิญท่านมานพ  ดีสืบชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ 
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นายมานพ  ดีสืบชาติ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายมานพ  ดีสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ขอเป็นตัวแทน กล่าวขอบคุณ นายสนอง  กรรโณ ที่ได้อุทิศที่ดินให้กับเทศบาล 
 ต าบลโกรกแก้ว ซึ่งมีราคาประเมิน  จ านวน   200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ทางสมาชิกสภาเทศบาล จึงขอขอบคุณท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มี ก่อนที่จะขอมติเห็นชอบการอุทิศ 
ประธานสภาเทศบาล  ให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพ่ือใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  

นั้น ผมขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน  มีสมาชิก 

ลา  1  ท่าน  ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านว นสมาชิกสภาเทศบาลว่ า  
ประธานสภาเทศบาล  ครบองค์ประชุมแล้ว  ดังนั้นผมจะขอมติที่ประชุมในการอุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบล    

โกรกแก้วเพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว ถ้าท่านใด
เห็นชอบในการอุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว ขอได้โปรดยกมือ   

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบกับการอุทิศที่ดินให้เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว   ด้วยคะแนนเสียง ๑0 เสียง           
ไม่เห็นด้วย  ๐  เสียง  งดออกเสียง ๑  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

 5.4  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ต่อสภาเทศบาล 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอให้ทางท่านผู้บริหารได้อ่านเสนอญัตติต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
    ขออ่านแบบขอเสนอญัตติ ฯ  ดังนี้ 

แบบขอเสนอญัตติ 
      ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
      ถนนหัวถนน-ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐ 

     วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

  ข้าพเจ้า  นายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว  ขอเสนอ 
ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

                                   ขอแสดงความนับถือ 
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      (ลงชื่อ)    ไสว  สระปัญญา  
         (นายไสว  สระปัญญา) 
                นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 1 ข้อ  8 (1) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
กรรมการตามข้อ 8(3) (4) (5) และ (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  และตามค าสั่งเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ที่ ๖๑๖/255๕  
ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่  2๑ 
พฤศจิกายน 255๕ และได้หมดวาระแล้วนั้น และหมวด 6 ข้อ  28  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น  
ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ
ตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
และตามค าสั่งเทศบาลต าบลโกรกแก้วที่ ๖๑๗/255๕  ได้แต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตามมติสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เมื่อวันที่ 2๑ พฤศจิกายน 255๕   
และได้หมดวาระแล้วนั้น 

    เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ  8 (1)  และหมวด 6 ข้อ 28 (1) ขอเสนอญัตติการ
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตามระเบียบดังกล่าวต่อไป 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว     
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไปแล้วนั้น ผมขอให้ทาง

ท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ทราบด้วย ขอเชิญครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล 
 ขอชี้แจงระเบียบดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
 ปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๘   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 

           (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ           
                                                  (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 

            (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน       กรรมการ 
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  (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
       จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน       กรรมการ                      

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า   
                สามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ 
 (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ 
            (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาที่มาจากสมาชิกที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกนั้น ได้หมด
วาระลง  ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว 

  **************************************** 
   ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                              
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                                       
            โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาที่มาจากสมาชิกท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกนั้น ได้หมด
วาระลง  ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาได้ทราบไปแล้วนั้น ขอให้
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน  3  ท่าน ให้สมาชิก 
 สภาเทศบาลได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่  1  ก่อน  เชิญครับ 
นายนิยม  แสนศักดิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายนิยม  แสนศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายบุญเรือน  
 ทองสะอาด ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ 1  ครับ 
นายบุญเรือน ทองสะอาด  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายเอม  โสมก าสด 
    ๒.  นายสมัย  บุญประกอบ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มี สมาชิ กสภา เทศบาลท่ าน ใดจะ เสนอคณะกรรมกา ร พัฒนา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    คนที่ ๑  อีกหรือไม ่ ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล คนที่  ๑  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุม     
ก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
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นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุ การสภา เทศบาลได้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิ กสภา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้นายบุญเรือน  ทองสะอาด  ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  คนที่  ๑  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้นายบุญเรือน  ทองสะอาด ประธานสภาเทศบาล               
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่ ๑  ด้วยคะแนนเสียง ๑๐  เสียง        
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ต่ อ ไป เป็ น ก า ร เ สน อชื่ อ ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บา ลที่ มี ค ว า ม เห มา ะส ม เ ป็ น               
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่ ๒  เชิญครับ 
นายเสนอ  หลอดแก้ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านก านัน  ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายเสนอ  หลอดแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายนิยม แสนศักดิ์ 
 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่  2   ครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายมานพ  ดีสืบชาติ 
    ๒.  นายพราม  แก้วยก 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มี สมา ชิ กสภา เทศบาลท่ าน ใดจะ เสนอคณะกรรมกา ร พัฒนา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    คนที่ 2  อีกหรือไม ่ ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล คนที่  2  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุม     
ก่อนครับ 

นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวน สมาชิกสภาเทศบาลว่ า   
ประธานสภาเทศบาล    ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  คนที่  2  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้นายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่ 2  ด้วยคะแนนเสียง ๑๐  เสียง        
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร เ ส น อ ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ที่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม               
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที ่ 3  เชิญครับ 
นายมานพ  ดีสืบชาติ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านก านัน  ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายมานพ  ดีสืบชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ขอเสนอ นายสุที  ค าสอน 
 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนที่  3  ครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายนิยม  แสนศักดิ ์
    ๒.  นายเสนอ  หลอดแก้ว 
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นายบุญเรือน  ทองสะอาด มี สมาชิ กสภา เทศบาลท่ าน ใดจะ เสนอคณะกรรมกา ร พัฒนา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    คนที่ 3 อีกหรือไม ่ก็ขอเชิญครับเมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล คนที่ 3 ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุ การสภา เทศบาลได้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิ กสภา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้นายสุที  ค าสอน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เป็นคณะกรรมการ  
พัฒนาเทศบาล  คนที่ 3  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติ เ ห็นชอบ ให้   น ายสุที   ค าสอน   สมาชิ กสภา เทศบาล  เขต   2                 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่ 3  ด้วยคะแนนเสียง ๑๐  เสียง        
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด บัดนี้ก็ไดค้ณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครบ ทั้ง  3  คน แล้ว ดังนั้นผมขอรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ทุกท่านได้ทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   

อีกครั้ง  ดังนี้ 
1. นายบุญเรือน   ทองสะอาด คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 1 
2. นายนิยม   แสนศักด์ คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 2 
3. นายสุที   ค าสอน คณะกรรมการพัฒนาฯ คนที่ 3 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด   เมื่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครบตามจ านวนแล้ว  ต่อไปเป็นการ
ประธานสภาเทศบาล    คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  3  คน 

และขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  1  เชิญครับ 
นายนิยม  แสนศักดิ์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ผมนายนิยม  แสนศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายอนุชา   

เจนถั่ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 1  ครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายสุที  ค าสอน 
    ๒.  นายสมัย  บุญประกอบ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ ๑  อีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล    ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการติดตามฯ 

คนที่  ๑  ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลว่ า   
ประธานสภาเทศบาล    ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้นายอนุชา  เจนถั่ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามฯ  คนที่  ๑  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม     มีมติเห็นชอบให้นายอนุชา  เจนถั่ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
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เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คนที่ ๑  ด้วยคะแนนเสียง ๑๐  เสียง        
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ต่ อ ไป เป็ น ก า ร เ สน อชื่ อ ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บา ลที่ มี ค ว า ม เห มา ะส ม เ ป็ น               
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการติดตามฯ คนที่ ๒  เชิญครับ 
นายอนุชา  เจนถั่ว  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายอนุชา  เจนถั่ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายมานพ  ดีสืบชาติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  2 ครับ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายเอม  โสมก าสด 
    ๒.  นายมงคล  ดวงเดือน 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 2  อีกหรือไม่          
ประธานสภาเทศบาล    ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  2      

ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุ การสภา เทศบาลได้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิ กสภา เทศบาล     
ประธานสภาเทศบาล    ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบให้นายมานพ  ดีสืบชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการ
ติดตามฯ  คนที่  2  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติ เห็นชอบให้นายมานพ  ดีสื บชาติ  สมาชิกสภา เทศบาล เขต  1                
เป็นคณะกรรมการติดตามฯ   คนที่  2   ด้ วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง               
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร เ ส น อ ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ที่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม               
ประธานสภาเทศบาล    เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  3  เชิญครับ 
นายสมัย  บุญประกอบ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมนายสมัย บุญประกอบ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  ขอเสนอ นายชัชวาลย์  
กลิ่นบุหงา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  3  ครับ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง     ๑.  นายอนุชา  เจนถั่ว 
    ๒.  นายเสนอ  หลอดแก้ว 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 3  อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    ก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีก่อนที่จะมีมติเห็นชอบคณะกรรมการติดตามฯ คนที่  3      

ผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุมก่อนครับ 
นายเทียม  ชอบทดกลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายเทียม  ชอบทดกลาง  ท าหน้าที่เลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาเทศบาล  ขอเรียนว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม  ๑1  ท่าน มีสมาชิก 

สภาเทศบาลลา  1  ท่าน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมครับ 
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นายบุญเรือน  ทองสะอาด เมื่ อ เลขานุ การสภา เทศบาล ได้ ตรวจสอบจ านวนสมาชิ กสภา เทศบาล      
ประธานสภาเทศบาล    ว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมก็ขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เ ห็ นชอบ ให้ น า ยชั ช ว า ลย์   ก ลิ่ น บุ ห ง า   สม าชิ ก สภ า เทศบาล  เ ขต  1                   
เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนที่ 3  ก็ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม     มีมติเห็นชอบให้นายชัชวาลย์ กลิ่นบุหงา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1                  
เป็นคณะกรรมการติดตามฯ   คนที่  3   ด้ วยคะแนนเสียง  ๑๐  เสียง               
ไม่เห็นด้วย ๐  เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด บัดนี้ก็ได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล              
ประธานสภาเทศบาล   ครบทั้ง  3  คน แล้ว ดังนั้นผมขอรายงานให้ทุกท่านได้ทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อีกครั้ง  ดังนี้ 
1.  นายอนุชา  เจนถั่ว  คณะกรรมการติดตามฯ  คนที่ 1 
2.  นายมานพ  ดีสืบชาติ  คณะกรรมการติดตามฯ  คนที่ 2 
3.  นายชัชวาลย์   กลิ่นบุหงา      คณะกรรมการติดตามฯ  คนที่ 3 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติอื่น ๆ  (เรื่องอ่ืนๆ) 
นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีท่านใดจะพูดคุยหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสนอ  หลอดแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเสนอ  หลอดแก้ว  รองประธานสภาเทศบาล 
 ขอเรียนถามทางท่านผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการสร้างถนนคอนกรีต เข้าวัดโคกรักที่ได้

น าเสนอไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น มีความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วครับ 
ขอบคุณครับ 

นายไสว  สระปัญญา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ
นายกเทศมนตรี     ผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้ใหญ่บ้าน  ท่านประธานชุมชน  และ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายไสว  สระปัญญา  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
 ขอตอบข้อซักถามของท่านเสนอ หลอดแก้ว รองประธานสภาเทศบาล เกี่ยวกับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัดโคกรักรวมทั้งโครงการอ่ืนๆ ซึ่ง ขณะนี้      
ทางเทศบาลของเรายังรองบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ   
พ.ศ.2558 อยู่คาดว่าคงจะได้ในอีกไม่ช้าหากมีเงินประมาณเข้ามาทางฝ่ายบริหาร
จะรีบด าเนินการต่อไปครับ 

นายบุญเรือน ทองสะอาด  มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิยม  แสนศักดิ์          เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติ                   
สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมนายนิยม  แสนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอสอบถามเรื่องการจ่ายเงิน
อุดหนุนสนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่     
ได้ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ  

นางอรุณ  ไชยชาติ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                 
หัวหน้ากองการศึกษา ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ดิฉันนางอรุณ  ไชยชาติ ส าหรับเงินอุดหนุนเรื่องสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่ไม่สามารถ
ท าได้นั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ไขโครงการดังกล่าวไปยังจังหวัดแต่ ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากอนุกรรมการกระจายอ านาจเนื่องจากการจัดซื้อวัสดุกีฬาให้ชุมชน
ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถท าได้ 
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และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทางเทศบาลต าบลโกรกแก้วจะหาแนวทางในการ
จ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้องตามระเบียบ และขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการที่เทศบาลต าบลโกรกแก้วจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชน ขอให้ทางผู้น า
ชุมชนได้รายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้วย การขอเงินรับเงินอุดหนุนต้องส่งโครงการมายังเทศบาล ก่อน
ด าเนินการอย่างน้อย  2  สัปดาห์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการนั้น ขอให้ท่านผู้น าชุมชนได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันด้วยนะคะ 
ขอขอบคุณค่ะ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิศ  ค าสอน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  และ 

ประธานชุมชนหมู่ 7 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายเทิศ  ค าสอน ประธาน
ชุมชนหมู่ที่  7   ผมมีเรื่องจะฝากถึงท่านผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายหมู่ที่ 7 ซอยหลังโรงเรียนยังมีหลายหลอดที่ไม่สว่าง และเรื่องการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงยังไม่ค่อยได้ผลเท่าท่ีควรขอให้ทางท่านผู้บริหารได้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 
ขอขอบคุณครับ 

นายบุญเรือน  ทองสะอาด มีท่านใดจะเสนอหรือพูดคุยอีกก็ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และผมขอปิดประชุม 
เลิกประชุม      เวลา   ๑1.๐๐  น. 
 
     ************************************ 
 
 

 (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึกการประชุมสภาฯ 
                                                    (นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ์) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเมื่อวันที่….................เดือน....................................พ.ศ.................... 
 

                                                     (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการ 
                                                              (นายเอม  โสมก าสด) 
                                                    (ลงชื่อ)                             กรรมการ 
                                                              (นายพราม  แก้วยก) 

 
                                                      (ลงชื่อ)                           กรรมการ/เลขานุการ 
                                                               (นายมงคล  ดวงเดือน) 

 
สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาแล้ว  เมื่อวันที่…........เดือน……………………………….พ.ศ......... 
 

                                                        (ลงชื่อ)                        ประธานสภาเทศบาล 
                                                            (นายบุญเรือน  ทองสะอาด) 
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       ขอรับรองว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม 
 
 
 
            (นายเทียม  ชอบทดกลาง) 
                  ปลัดเทศบาล 
     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
 


