๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ ที่ 1 ประจําป" ๒๕๖3
๒๕๖3
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
๒๕๖3
ณ ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ (ชัน้ ๒)
ผูเ- ข-าประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบ5าย ยกครบุรี
๒. นายสํารวม ฤทธิ์กระโทก
๓. นายสมพร ลาภกระโทก
๔. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน
๕. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
6. นายสนั่น เอิบผักแว5น
7. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย
8. นายเดช ไหวจังหรีด
9. นายห5วง สินธุวงศสานนท
10. นายเสรี กรุดครบุรี

ตําแหน5ง
ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชือ่
บ5าย ยกครบุรี
สํารวม ฤทธิ์กระโทก
สมพร ลาภกระโทก
นุชรดา สุขสูงเนิน
ขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
สนั่น เอิบผักแว5น
สรรเพชญ สรเพชญพิสัย
เดช ไหวจังหรีด
ห5วง สินธุวงศสานนท
เสรี กรุดครบุรี

หมายเหตุ

ผู-ไม5มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายณรงค โสบกระโทก

ตําแหน5ง
สมาชิกสภาฯ

เหตุที่ไม5มาประชุม
ณรงค โสบกระโทก

หมายเหตุ

ผูเ- ข-าร5วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบุญเติบ ชัชวาล
๒. นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน
๓. นายแป พินิจกิจ
๔. นายออน ชุมกระโทก
5. นายสมชาย นามเกษม
6. นายสมชาย ความหมั่น
7. นางสาวพงษนัดดา รัตนวิไลศักดิ์
8. นายสันติพงษ สีมาพล
9. นายเชน วิชาภรณ
10. นางสุมาลี รุ5มนุ5ม
11. นางอภิญญา แสนมี
12. นายประทวน ไสวครบุรี
13. นายชวลิต ปIดจตุรัส

ตําแหน5ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน-าสํานักปลัดเทศบาล

ลายมือชือ่
บุญเติบ ชัชวาล
มาลาศรี ทอนสูงเนิน
แป พินิจกิจ
ออน ชุมกระโทก
สมชาย นามเกษม
สมชาย ความหมั่น
พงษนัดดา รัตนวิไลศักดิ์
ผู-อํานวยการกองการศึกษา
สันติพงษ สีมาพล
ผู-อํานวยการกองช5าง
เชน วิชาภรณ
ผู-อํานวยการกองคลัง
สุมาลี รุ5มนุ5ม
ผู-อํานวยการกองสวัสดิการสังคม อภิญญา แสนมี
ผู-ใหญ5บ-านหมู5ที่ 3
ประทวน ไสวครบุรี
ผู-ใหญ5บ-านหมู5ที่ 5
ชาลิต ปIดจตุรัส

หมายเหตุ

๒

ลําดับ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ – สกุล

ตําแหน5ง
ผู-ใหญ5บ-านหมู5ที่ 6

ลายมือชื่อ

นายอรุณ เฉียดพรมราช
นางสาวสมพร สุริยะ
นายสาทิศ แขนโพธิ์
นายธนพัฒร กองขุนทด

ผู-ใหญ5บ-านหมู5ที่ 7
สารวัตรกํานัน
เจ-าพนักงานปMองกันภัยฯ

อรุณ เฉียดพรมราช
สมพร สุริยะ
สาทิศ แขนโพธิ์
ธนพัฒร กองขุนทด

นางสาวศิรลิ ักษณ อภิบาลบรรจง
นางสมลักษณ แซ5ปOง
นายฤทธิพงษ ปุยกระโทก
นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี
นางสาววิไลลักษณ ไสวครบุรี
นายปรัชญากรณ ฦาชา

ผช.นักวิเคราะหฯ
อ.ป.พ.ร
ผช.นายช5างไฟฟMา
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายฯ

ศิริลักษณ อภิบาลบรรจง
สมลักษณ แซ5ปOง
ฤทธิพงษ ปุยกระโทก
ชลธิชา ซึมครบุรี
วิไลลักษณ ไสวครบุรี
ปรัชญากรณ ฦาชา

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา

09.
09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาชิกสภานและ
ผู-เข-าร5วมประชุมพร-อมใจกันสวดมนตไหว-พระ
ให-นายสมพร ลาภกระโทก เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ตรวจนับองค
ประชุม

นายสมพร
เลขานุการสภาฯ

ตรวจนับองคประชุม พบว5า
๑. ผู-มาประชุม
๑0 คน
2. ผู-ไม5มาประชุม
1 คน
3. ผู-เข-าร5วมประชุม 23 คน
สามารถดําเนินการประชุมไดเรียน ท5านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ คณะผู-บริหาร ผู-นําฝTายปกครอง ( ป ร ะ ธ า น
หัวหน-าส5วนราชการและผู-เข-าร5วมประประชุมทุกท5านครับ บัดนี้ได-เวลา อันสมควร
แล-วกระผมขอเปIดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป" 2563

นายบ5าย
สภาฯ)
สภาฯ)

เปIดประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

นายปรัชญากรณ
(นักวิเคราะหฯ)
คราะหฯ)

09.
09.๓๐ น.
เรื่องทีป่ ระธานจะแจ-งต5อทีป่ ระชุม
- ไม5มี รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า5 นมา
- รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป" ๒๕๖2
เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนนายปรัชญากรณ ฦาชา ทําหน-าที่ผู-ช5วยเลขานุการ
สภาเทศบาล สรุปรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป" ๒๕๖2 ต5อที่ประชุมสภา
ครับ สําหรับรายละเอียดรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป" 2562
ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ5านมา มีสาระสําคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ครับ
เรื่องที่ 1 การขออนุมัติจ5ายขาดเงินสะสม 3 โครงการ
/1.)โครงการ….

๓

1.)โครงการซ5อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟOลติกคอนกรีต หมู5 1
งบประมาณ 490,000 บาท
2.)โครงการก5อสร-างถนน คสล. จากสระหนองสะแก บ-านใหม5หนองเสือบอง
หมู5ที่ 8 งบประมาณ 490,000 บาท
3.)โครงการก5อสร-างถนนหินคลุก จากนานายช5อ ถึง ไร5นายโบ หมู5 1
งบประมาณ 450,000 บาท
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจ5ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 1,430,000 บาท
เรื่องที่ 2 การปรึกษาหารือเรื่อง ที่ทิ้งดินจากโครงการขุดสระน้ําประปา บ-านนาราก หมู5
2 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได- เห็ น ชอบ ให- นํ า ดิ น ไปทิ้ งในเขตบ5 อ ขยะของทางเทศบาลตํ า บล
อรพิมพ ไดเรื่องที่ 3 เรื่องที่แจ-งให-ที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง
1.เรื่องประกาศใช-แผนการนําเนินงาน
2.เรื่องแจ-งการสํารวจแผนที่ภาษี
ส5วนรายละเอียดต5างๆ ตามรายงานการประชุมสภาฯ ที่ส5งไปให-ทุกท5านครับ
นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท5านใดจะซักถามอะไรเพิ่มหรือไม5ครับ…
ถ-าไม5มีเชิญเลขาประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุม รับรอง หรือ ไม5รับรอง รายงานการ
ประชุมด-วยครับ

นายสมพร
(เลขานุการสภาฯ)
ารสภาฯ)

มีท5านใดสงสัยจะซักถามหรือแก-ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส5วนใดหรือไม5 ถ-าไม5มี
ให-สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพลงมติเป\น ๒ กรณี คือ “รับรอง” หรือ “ไม5รับรอง”
รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1
ประจําป" ๒๕๖2 โดยเปIดเผย ด-วยวิธีการยกมือพ-นศีรษะ
“รับรอง”
9 เสียง
“ไม5รับรอง”
- เสียง
“งดออกเสียง” ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
สรุปว5าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ “รับรอง” รายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป" ๒๕๖2

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถ- าม
- ไม5มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท-องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล-ว
- ไม5มี -

/ระเบียบ......

๔

ระเบียบวาระที่ 5
นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

เรื่องที่เสนอใหม5 (เพื่อพิจารณา)
ารณา)
วาระที่ 5.1 การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจําป" 2563 และวันเริ่มประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป" 2564
เชิ ญ นั ก วิ เ คราะหนโยบายและแผนทํ า หน- า ที่ ผู- ช5 ว ยเลขานุ ก ารสภาเทศบาลชี้ แ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสภา ต5อที่ประชุมสภา เชิญครับ

นายปรัชญากรณ
(นักวิเคราะหฯ)
คราะหฯ)

เรียนท5านประธานสภา ท5านสมาชิกสภา คณะผูบ- ริหาร ผูน- าํ ฝTายปกครอง ตลอดถึง
หัวหน-าส5วนราชการทุกท5านครับ
สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป" 2563 และการกําหนดวันเริ่ม
ประชุ มสมั ย สามั ญ ประจํ า ป" ส มั ย แรกของป" ถัดไปจึ งขอหารื อในที่ ป ระชุ มเกี่ ย วกั บ การ
กํา หนดสมั ย ประชุมสมั ย สามั ญ ประจํ า ป" ๒๕๖3 ซึ่ งมี จํ า นวนสี่ ส มั ย ว5 า จะเริ่ มประชุ ม
เมื่อใดและมีกําหนดกี่วัน ซึ่งในป"ที่ผ5านมามีการกําหนดสมัยประชุมดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป" ๒๕๖2 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ มกราคม เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป" ๒๕๖2 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ เมษายน เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป" ๒๕๖2 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ สิงหาคม เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป" ๒๕๖ เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ ตุลาคม เป\นต-นไป มี
กําหนด ๓๐ วัน
แ ล ะ วั น เ ริ่ ม ส มั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ส มั ย แ ร ก ป ร ะ จํ า ป" ๒ ๕ ๖ 3 เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต5
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป\นต-นไป มีกําหนด ๓๐ วัน
มีสมาชิกสภาฯ ท5านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม5 ครับ
ถ-าไม5มีท5านใดเสนอเป\นอย5างอื่นการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป" ๒๕๖3
ให-คงไว-เช5นเดิม ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป" ๒๕๖3 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ มกราคม เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป" ๒๕๖3 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ เมษายน เป\นต-นไป มี
กําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป" ๒๕๖3 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ สิงหาคม เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป" ๒๕๖3 เริ่มตั้งแต5วันที่ ๑ ตุลาคม เป\นต-นไป
มีกําหนด ๓๐ วัน
และวั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ป" ๒๕๖4 เริ่ ม ตั้ ง แต5
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เป\นต-นไปมีกําหนด ๓๐ วัน
ขอเชิญท5านประธาน ขอมติ กําหนดการดังกล5าว ด-วยครับ
/นายบ5าย.....
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นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให-ความเห็นชอบใน
การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป" ๒๕๖3 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัย
แรกประจําป" ๒๕๖4 เชิญครับ

นายสมพร
(เลขานุการสภาฯ)
ารสภาฯ)

มีท5านใดสงสัยจะซักถามหรือแก-ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส5วนใดหรือไม5 ถ-าไม5มี
ให- ส มาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พลงมติ เ ป\ น ๒ กรณี คื อ “เห็ น ชอบ” หรื อ
“ไม5เห็นชอบ” การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป" ๒๕๖3 และวันเริ่มประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยแรกประจําป" ๒๕๖4
โดยเปIดเผย ด-วยวิธีการยกมือพ-นศีรษะ
“เห็นชอบ”
9 เสียง
“ไม5เห็นชอบ”
- เสียง
“งดออกเสียง” ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
สรุปว5าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ “เห็นชอบ” การกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจําป" ๒๕๖3 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจําป" ๒๕๖4

นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ5ายรายการใหม5 จํานวน 3 รายการ ขอเชิญ
ท5านนายกบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ได-ชี้แจงรายละเอียดด-วยครับ

นายบุ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

เรียน ท5านประธานสภา ท5านรองประธานสภา และท5านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอร
พิมพ ทุกท5านกระผม นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ และคณะ
ผู-บริหารฯ มีความจําเป\นที่จะขอความเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป" 2563
ในวันนี้ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด-วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส5วน
ท-องถิ่น พ.ศ. 2541 แก-ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน
และการแก-ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข-อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ5ายในหมวด
ค5าครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งก5อสร-าง ทําให-ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ5ายเป\นรายการใหม5ให-เป\นอํานาจอนุมัติของสภาท-องถิ่น คณะผู-บริหารมีความจําเป\นที่
จะขอความเห็นชอบอนุมัติ เพื่อโอนตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 จํานวน 3 รายการ
1. โอนเพื่ อตั้งจ5ายเป\ นรายการใหม5 สํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน
ทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑไฟฟM า และวิ ท ยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร-อมแร็กสําหรับใส5มิกเซอร งบประมาณที่ขอ
อนุมัติตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 จํานวน 14,500 บาท
2. โอนเพื่อตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 กองช5าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก5อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค5าที่ดินและสิ่งก5อสร-าง ประเภทค5าก5อสร-าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก5อสร-างถนน คสล. ซอยบ-านยายเกิด หมู5 1 ถนนกว-าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร และกว-าง 3.5 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ไม5น-อยกว5า 60 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร งบประมาณที่ขออนุมัติ ตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 จํานวน 39,000 บาท
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3. โอนเพื่อตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 กองช5าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก5อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค5าที่ดินและสิ่งก5อสร-าง ประเภทค5าก5อสร-าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก5อสร-างถนน คสล. บ-านปMาเลน หมู5 1 ถนนกว-าง 3 เมตร ยาว
74 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณที่ขออนุ มัติตั้งจ5ายเป\ นรายการใหม5 จํานวน
140,000 บาท
รวมงบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ5 า ยรายการใหม5 193,500 บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก5อสร-างโครงสร-างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค5าที่
ดินและสิ่งก5อสร-าง ประเภทค5าก5อสร-างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก5อสร-างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กอเนกประสงค หมู5 3 งบประมาณที่ตั้งไว-ใน เทศบัญญัติฯ จํานวน 830,000
บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก5การโอนเพื่อตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5
(รายละเอียดการโอนฯ ตามเอกสารการขอความเห็นชอบตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ5าย ที่เสนอต5อสภาฯ)
คณะผู-บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ ได-พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ5ายเป\นรายการใหม5 จากสภาฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงสร-างพื้นฐานในพื้นที่ รวมทั้งนํา
ครุภัณฑดังกล5าวไปใช- ในการปฏิบั ติหน-าที่ด-า นบริหารงานทั่วไปการโอนเพื่อตั้งจ5ายเป\ น
รายการใหม5ในครั้งนี้ เป\นอํานาจอนุมัติของสภาท-องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว5าด-วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส5วนท-องถิ่น พ.ศ.2541 และแก-ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข-อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ5 ายใน
หมวดค5าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก5อสร-างที่ทําให-ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ5ายเป\นรายการใหม5 ให-เป\นอํานาจอนุมัติของสภาท-องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และเสนอสภาฯ ให-ความเห็นชอบอนุมัติ ต5อไป
คณะผู-บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ท5านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท5 านคงได-ทราบและเข-าใจดี แล-วมีสมาชิกสภาฯท5านใดจะ
อภิปรายหรือสอบถาม ขอเชิญครับ...
ถ-าไม5มีข-อซักถามขอให-ท5านเลขานุการสภาฯ ดําเนินการขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ5ายรายการใหม5 ในครั้งนี้ด-วยครับ

นายสมพร
(เลขานุการสภาฯ)
ารสภาฯ)

ให- ส มาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พลงมติ เ ป\ น ๒ กรณี คื อ “เห็ น ชอบ” หรื อ
“ไม5เห็นชอบ”การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ5ายรายการใหม5 โดยเปIดเผย ด-วย
วิธีการยกมือพ-นศีรษะ
“เห็นชอบ”
“ไม5เห็นชอบ”
“งดออกเสียง”

นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

9 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

สรุปว5าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเป\นเอกฉันท “เห็นชอบ”การขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพื่อตั้งจ5ายรายการใหม5
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายปรัชญากรณ
(นักวิเคราะหฯ)
คราะหฯ)

6.1 การแจ-งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถิ่น ประจําป" 2562
เชิญนายปรัชญากรณ ฦาชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ได-ชี้แจงต5อที่ประชุมเชิญครับ
เรียน ท5านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ คณะผู-บริหาร ตลอดจนผู-นํา
ฝTายปกครอง หัวหน-าส5วนราชการ และผู-เข-าร5วมประชุมสภาเทศบาลตําบล อรพิมพ
ทุกท5านครับ
สําหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป"งบประมาณ
พ.ศ. 25๖2 ด-วยเทศบาลตําบลอรพิมพ ได-จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 25๖2 (ระหว5างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง
กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖2) โดยผ5 า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอรพิมพ ในการประชุมครั้งที่ 1/25๖2 เมื่อวัน
จันทร ที่ 9 ธันวาคม 25๖2 โดยผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถิ่น
ประจําป"งบประมาณ 2562
สรุปได- ดังนี้ครับ
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พได- ดํ า เนิ น โครงการตามแผนพั ฒ นาท- อ งถิ่ น ประจํ า ป"
งบประมาณ 2562 จํานวน 80 โครงการ จากทั้งหมด 87 โครงการ ซึ่งคิดเป\นร-อยละ
92 ของจํานวนโครงการที่บรรจุอยู5ในแผนพัฒนาท-องถิ่น ประจําป"งบประมาณ 2562
ซึ่งบ5งบอกได-ถึงประสิทธิภาพในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม ที่ทางเทศบาลได-จัดทํา
ขึ้น ตามแผนพั ฒ นาท- องถิ่ น โดยในด- า นคุ ณภาพของการดํ า เนิ นงาน วั ด จากภาพรวม
ประชาชนที่เป\นกลุ5มตัวอย5างมีความพึงพอใจต5อการให-บริการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
คิดเป\นร-อยละ 95.3 เมื่อพิจารณาในแต5ละด-าน พบว5า ประชาชนมีความพึงพอใจ ด-าน
ช5องทางการให- บริ การมากที่สุ ด คิด เป\ นร- อยละ 96.5 รองลงมา คื อ ด-า นเจ-า หน- าที่ ผูให-บริการ คิดเป\นร-อยละ 94.3 ตามลําดับ
ข-อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท-องถิ่นในอนาคต
มีข-อเสนอแนะดังนี้
ข-อแก-ไข
(๑) บางพื้นที่ในหมู5บ-านยังไม5มีไฟฟMาส5องสว5าง
(๒) การขยายเขตไฟฟMายังไม5เพียงพอต5อความต-องการขอประชาชน
(3) ถนนยังไม5สามารถดําเนินการได-ครบทุกเส-นในหมู5บ-าน
ข-อเสนอแนะ
(๑) เห็น ควรพิ จารณาดํ าเนิน การติด ตั้งไฟฟMา ส5องสว5า งในหมู5บ- านใหเพียงพอ เพื่อให-การสัญจรไปมาได-สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยามวิกาล
(๒) เห็นควรพิจารณาดําเนินการซ5อมแซม/ปรับปรุง/ก5อสร-างถนนใหสามารถสัญจรไป-มาได-สะดวก
งานแผนและนโยบายขอจบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนไว-เพียงเท5านี้ครับ ขอบคุณครับ
/นายบ5าย.....
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นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

นายบุ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตท5านประธานครับ ผมอยากจะฝากเรื่องรางระบายน้ํา อยากจะให-เราระงับไวก5อนนะครับ เปลี่ยนไปทําอย5างอื่นก5อนครับเพราะว5าพอทําขึ้นมาแล-วก็มีปOญหาตามมา
เยอะ ทั้ งการอุ ดตั น จากขยะที่ พวกเราทิ้งกั น ไหนจะดิ น ที่ต กลงไป ทําให- น้ํา ระบายไม5
สะดวก ลําพังจะให-แต5เทศบาลไปทําให-อย5างเดียวคงจะไม5ไหว อยากให-ทุกท5านช5วยกัน
สอดส5อง คอยบอก คอยเตือนชาวบ-าน ให-ช5วยกันดูแลความสะอาดด-วยนะครับ ผมว5าเรา
เปลี่ ย นมาทํ า เป\ น แอสฟO น ติ ก เททั บ รางเลยจะดี ก ว5 า ครั บ ถนนจะได- ก ว- า งขึ้ น ด- ว ย
การสัญจรไปมาจะได-สะดวกขึ้น ทุกท5านว5าดีหรือไม5ครับ

สท.
สท.เสรี
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท5านประธานครับ ผมขอฝาก 3 เรื่องด-วยกันนะครับ
1.การปล5อยปลา ซึ่งกิจกรรมตรงนี้เ รายั งไม5ได-จัด และโครงการคลองสวยน้ํ าใส อยาก
ทราบว5า เราจะมีการดําเนินการกันอย5างไรต5อไป ป"นี้จะดําเนินการอะไรต5อไป ช5วยชี้แจง
ด-วยนะครับ
2.การขยายเขตไฟฟMา อยากให-เร5งเข-าไปสํารวจและดําเนินการด-วยนะครับทั้งในหมู5บ-าน
และทางไปวัดปTาชัยเกษมฯด-วยครับ
3.การจั ดการขยะ ตามที่เ ราได-ไปศึกษาดูงานมานั้น ทางเรามี แผนที่จ ะดํา เนิ นการกั น
อย5างไรต5อครับ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตท5านประธานครับ คืออย5างนี้ครับ เนื่องจากโครงการของเรามันไปตรงกับทาง
อําเภอ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ ผ5านมา ทางรองปลัด ก็ ได-ป รึกษาหารือ กับทางผู- ใหญ5
ไพโรจน ซึ่งผู-ใหญ5ก็ให-ความเห็นว5าให-งดก5อนก็ได- แต5ว5าเราคงไม5เลิกหรอกครับ เราคงจะ
ทําต5อแต5ว5าป"นี้เราอาจจะหยุดไปก5อน ส5วนเรื่องโครงการคลองสวยน้ําใส ทางรองปลัด ก็
ได-ประสานงานกับทางผู-ใหญ5บ-านอยู5นะครับ ว5าพื้นที่บริเวณรอบคลองใครเป\นเจ-าของซึ่ง
ทางเราต-องเข-าไปขอกับทางเจ-าของเขาก5อนนะครับ ส5วนเรื่องขยะ ตรงนี้บอกตรงๆเลย
ว5าอยากทํามาก ซึ่งเทศบาลรอบข-างเราเขาก็เริ่มทําแล-ว แต5ได-รับผลกระทบกลับมามาก
เหมือนกัน ซึ่งชาวบ-านเขาไม5รับเลย แต5ยังไงเราก็ต-องเริ่มแต5ว5าเราต-องค5อยๆเป\นค5อยๆไป
ซึ่งก็ ต-องขอความร5ว มมื อจากทั้ง ท5า นสมาชิกและผู-ใหญ5 บ-า นช5 วยกับบอกต5อให- ความรูความเข-าใจกับลูกบ-านท5านด-วย ซึ่งถ-าทุกท5านช5วยเราในตรงนี้ผมว5าเราทําได-แน5นอนครับ
ขอบคุณท5านประธานครับ

นายบ5าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ครับ ขอบคุณท5านนายกครับ มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

สท.
สท.สนัน่
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตประธานครับ ติดตามโครงการเก5าๆ อยากจะสอบถามเกี่ยวกับไฟฟMาส5องสว5าง
ด-วยครับว5ามันติดอะไร อยากให-เร5งดําเนินการด-วยครับ เพราะยังมีหลายพื้นที่ๆ ยังไม5มี
ไฟฟMาส5องสว5าง อีกเรื่องคือ ขอให-กองช5างได-ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก5อสร-าง เช5น มุมโค-ง
ร5องน้ํา ในซอยหมู5บ-าน เพราะรถเลี้ยวลําบากที่อยู5ในแผน จะดําเนินการได-ในช5วงใดและ
เรื่องสุดท-ายเรื่องการจัดการขยะอยากให-ลองดําเนินการอย5างที่อื่นดู อยากให-ทางเทศบาล

๙

ผู-นําฝTายปกครอง ร5วมมือกัน ลงพื้นที่ให-ความรู-เป\นระยะๆ ลองดูสักป"ครับ ได-ผลไม5ได-ผล
ยังไง ค5อยมาหาแนวทางแก-กันอีกที อยากให-เริ่มดําเนินการครับ
นายสมชาย
(ปลัดเทศบาลฯ)
เทศบาลฯ)

ขออนุญาต ชี้แจงครับ ที่ๆเป\นหูช-างนะครับ ตอนนี้เราได-ให-ทางกองช5างเข-าไปสํารวจแล-ว
นะครับ
ส5วนเรื่องขยะ ทางเทศบาลก็เคยออกไปให-ความรู-มาบ-างแล-วครับ แต5ชาวบ-านไม5ค5อยใหความสนใจ และที่เราจะเก็บถังขยะจุดประสงคก็เพื่อให-ชาวบ-านคัดแยกขยะ และเหตุที่ว5า
ถ-าไม5มีถังขยะให-วางถุงขยะไว-หน-าบ-านแทน สุนัขมันก็คุ-ยก็เขี่ย นั้นเป\นเพราะท5านแยก
ขยะกันไม5ดีมีเศษอาหารปนมาด-วยสุนัขเลยไปคุ-ยไงครับ ป"นี้เราเลยคิดว5าจะทดลองแบบ
ใหม5 จะให-ทําเป\นการประกวดหมู5บ-านไปก5อน โดยทางหมู5ที่ 4 โดยทางผู-ใหญ5ไพโรจน
และ อสม. จะทํ า การประกวดหมู5 บ- า นสะอาดโดยมี การคั ด แยกขยะ โดยเป\ น หมู5 บ- า น
เริ่มต-น โดยใช-งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อันนี้ก็เป\นวิธีการหนึ่งที่เรา
จะเริ่มต-นโดยเลือกหมู5บ-านที่มีความพร-อมในการที่จะแก-ไขปOญหาขยะนะครับ
หมู5ที่ 4 ทางผู-ใหญ5และ อสม. จะประชุมกันและมาของบประมาณไปดําเนินการ เพื่อทํา
การคัดแยกขยะให-ขยะเกิดน-อยที่สุด และก็จะมีการประกวด ซึ่งใช-เวลาประมาณ 3 เดือน
และถ-าตรงนี้สําเร็จ เราก็จะขอเก็บถังขยะและก็จะขยายไปหมู5บ-านอื่นต5อไป อันนี้ก็เป\น
แนวทางในการคัดแยกขยะก5อนที่จะมีการเก็บถังขยะกันนะครับ
ส5วนไฟแสงสว5างเราก็จะไปสํารวจกันอีกรอบก5อน กรณีไฟแสงสว5างตรงนั้น การไฟฟMาเขา
ไปติดตั้งแค5สายไว-ให- ซึ่งการไฟฟMาคํานวณงบประมาณแค5สายไว- จึงไม5มีงบประมาณ ใน
การติดตั้งหลอดไฟ ซึ่งทางการไฟฟMาก็ชี้แจงมาแบบนี้นะครับส5วนหลอดไฟ ทางเราจะ
ออกไปสํารวจดูหาวิธีแก-ไขและหางบประมาณมาติดตั้งให-นะครับ

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

ขอบคุณท5านปลัดครับ มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

สท.
สท.สํารวม
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท5านประธาน อยากให-เร5งดําเนินโครงการ วางท5อใหม5ในหมู5ที่ 3 ซึ่งที่ตาเอี่ยม
ตรงนั้นถ-าเกิดฝนตกน้ําท5วมแน5นอน ผมอยากให-เข-าไปเร5งดําเนินการด-วยนะครับ

นายสมชาย
(ปลัดเทศบาลฯ)
เทศบาลฯ)

คืออย5างนี้นะครับ การว5างท5อนี้ถือเป\นโครงการที่ใช-งบประมาณมาก ต-องอยู5ในแผนถึงจะ
จัดงบประมาณลงไปได-ครับ ทางเทศบาลจะให-นายช5างลงไปสํารวจก5อนนะครับ จะไดนํามาเข-าแผน ถึงจะจัดงบประมาณลงไปได-นะครับ

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

ผูใ- หญ5หมู5 3

ขออนุญาตประธานครับ ในส5วนของรางระบายน้ําทางเราให-ขอแล-วครับ แต5ส5วนที่ทําไป
แล-วก็อยากให-ทําฝาปIดให-เรียบร-อยก5อนนะครับ

๑๐

เรื่ อ งที่ 2 ที่ ผ มเคยเสนอไปนะครั บ เรื่ อ งโครงการวางท5 อ PVC
งบประมาณจากทางเทศบาลเพื่อจัดทํานะครับ

ซึ่ ง ก็ อ ยากจะขอ

เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับขยะนะครับ ผมเห็นตามข-างทางเป\นประจํา คือกินแล-วก็โยนทิ้งข-างทาง
อยากให- ทางเทศบาลออกไปให-ความรู-กับชาวบ-า นนะครั บ หรือจะจั ดกิจ กรรมรณรงค
การทิ้งขยะหรือคัดแยกขยะด-วยนะครับ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตประธานครับ อย5างที่ท5านผู-ใหญ5บอกนั้นแหละครับ เราต-องสร-างจิตสํานึกให-กับ
ชาวบ-านด-วยวิธีต5างๆซึ่งทางผู-นําก็ทางหอกระหายข5าวและทางโรงเรียนก็ต-องช5วยสอน
ลูกหลานของพวกเราด-วย ทุกฝTายต-องช5วยกันนะครับผมขอฝากทุกท5านนะครับ

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

ผูใ- หญ5หมู5ที่ 7

อยากจะขอให-ทางเทศบาลช5วยสนับสนุนเรื่องรถกระเช-า ในการใช-เปลี่ยนธงทางเข-าวัด
หมู5 2 ด-วยค5ะ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ได-ครับ ฝากหัวหน-าสํานักปลัด ช5วยประสานให-ด-วยนะครับ

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

มีท5านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ….

ที่ประชุม

- ไม5มี -

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

ครั บ ผมขอขอบคุ ณ ท5 า นนายกเทศมนตรี ท5 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ
คณะผู-บริหาร ตลอดจนผู-นําฝTายปกครอง หัวหน-าส5วนราชการ และผู-เข-าร5วมประชุมสภา
เทศบาลตําบลอรพิมพทุกท5านครับ ผมขอปIดการประชุม

ปIดการประชุม

12.
12.00 น.

ลงชื่อ

ผู-จดบันทึกการประชุม

(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
/ลงชื่อ.......

๑๑

ลงชื่อ
(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ได-ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล-วเห็นว5าถูกต-องจึงลงลายมือชื่อไว-เป\นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู-ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค โสบกระโทก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู-ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสรี กรุดครบุรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู-ตรวจรายงานการประชุม

(นายเดช ไหวจังหรีด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลได-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล-ว
ให-เลขานุการสภาเทศบาลปIดประกาศในที่เปIดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ
เพื่อให-ประชาชนทั่วไปทราบ

ลงชื่อ
(นายบ5าย ยกครบุรี)
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

