๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ ที่ 1 ประจําป# ๒๕๖3
๒๕๖3
วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
๒๕๖3
ณ ห0องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ (ชัน้ ๒)
ผูเ0 ข0าประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบ8าย ยกครบุรี
๒. นายสํารวม ฤทธิ์กระโทก
๓. นายสมพร ลาภกระโทก
4. นายณรงค โสบกระโทก
5. นายสนั่น เอิบผักแว8น
6. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
7. นายเสรี กรุดครบุรี
8. นายห8วง สินธุวงศสานนท
9. นายเดช ไหวจังหรีด
10. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน
11. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย
ผู0ไม8มาประชุม
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ผูเ0 ข0าร8วมประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบุญเติบ ชัชวาล
๒. นางมาลาศรี ทอนสูงเนิน
๓. นายแป พินิจกิจ
๔. นายออน ชุมกระโทก
5. นายสมชาย นามเกษม
6. นายสมชาย ความหมั่น
7. นายถาวร กวีสันติภาวัฒน
8. นางสาวพงษนัดดา รัตนวิไลศักดิ์
9. นายสันติพงษ สีมาพล
10. นายเชน วิชาภรณ
11. นางสุมาลี รุ8มนุ8ม
12. นางอภิญญา แสนมี
13. นายธนาวุฒิ บุญประสิทธิ์

ตําแหน8ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
ตําแหน8ง

ตําแหน8ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน0าสํานักปลัดเทศบาล
ผู0อํานวยการกองการศึกษา
ผู0อํานวยการกองช8าง
ผู0อํานวยการกองคลัง

ลายมือชือ่
บ8าย ยกครบุรี
สํารวม ฤทธิ์กระโทก
สมพร ลาภกระโทก
ณรงค โสบกระโทก
สนั่น เอิบผักแว8น
ขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
เสรี กรุดครบุรี
ห8วง สินธุวงศสานนท
เดช ไหวจังหรีด
นุชรดา สุขสูงเนิน
สรรเพชญ สรเพชญพิสัย

หมายเหตุ

เหตุที่ไม8มาประชุม

หมายเหตุ

ลายมือชือ่
บุญเติบ ชัชวาล
มาลาศรี ทอนสูงเนิน
แป พินิจกิจ
ออน ชุมกระโทก
สมชาย นามเกษม
สมชาย ความหมั่น
ถาวร กวีสันติภาวัฒน
พงษนัดดา รัตนวิไลศักดิ์
สันติพงษ สีมาพล
เชน วิชาภรณ
สุมาลี รุ8มนุ8ม
ผู0อํานวยการกองสวัสดิการสังคม อภิญญา แสนมี
ผู0ใหญ8บ0านหมู8ที่ 1
ประทวน ไสวครบุรี

หมายเหตุ

๒

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

ชื่อ – สกุล
นายไพโรจน สุ8มมาตย
นายชวลิต ปLดจตุรัส
นายประเสริฐ เวกระโทก
นางสาวทัศดาว บุญวาสนา
นางสาวนัฐธิชา ซึมกระโทก
นายปรัชญากรณ ฦาชา
นางสาวศิริลักษณ อภิบาลบรรจง
นางสาววิไลลักษณ ไสวครบุรี
นายฤทธิพงษ ปุยกระโทก

ตําแหน8ง
ผู0ใหญ8บ0านหมู8ที่ 4
ผู0ใหญ8บ0านหมู8ที่ 5
ผู0ใหญ8บ0านหมู8ที่ 8
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะหนโยบายฯ
ผช.นักวิเคราะหฯ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.นายช8างไฟฟQา

ลายมือชื่อ
ไพโรจน สุ8มมาตย
ชาลิต ปLดจตุรัส
ประเสริฐ เวกระโทก
ทัศดาว บุญวาสนา
นัฐธิชา ซึมกระโทก
ปรัชญากรณ ฦาชา
ศิริลักษณ อภิบาลบรรจง
วิไลลักษณ ไสวครบุรี
ฤทธิพงษ ปุยกระโทก

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา

09.
09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาชิกสภาและ
ผู0เข0าร8วมประชุมพร0อมใจกันสวดมนตไหว0พระ
ให0นายสมพร ลาภกระโทก เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ตรวจนับองค
ประชุม

นายสมพร
เลขานุการสภาฯ

ตรวจนับองคประชุม พบว8า
๑. ผู0มาประชุม
๑1 คน
2. ผู0ไม8มาประชุม
- คน
3. ผู0เข0าร8วมประชุม 22 คน
สามารถดําเนินการประชุมได0
เรียน ท8านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ คณะผู0บริหาร ผู0นําฝTายปกครอง ( ป ร ะ ธ า น
หัวหน0าส8วนราชการและผู0เข0าร8วมประประชุมทุกท8านครับ บัดนี้ได0เวลา อันสมควร
แล0วกระผมขอเปLดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2563

นายบ8าย
สภาฯ)
สภาฯ)

เปLดประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ ๑
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นางสาวทัสดาว
(นักทรัพยากรบุคคล)
คล)

นางสาวนัฐธิชา
(นักวิชาการพัสดุ)

09.
09.๓๐ น.
เรื่องทีป่ ระธานจะแจ0งต8อทีป่ ระชุม
แนะนําข0าราชการโอนย0ายและข0าราชการบรรจุใหม8 ขอเชิญแนะนําตัวครับ
เรียน ท8านประธานสภา ท8านรองประธานสภา ท8านสมาชิกสภาฯทุกท8านและคณะ
ผู0บริหาร ตลอดจนผู0เข0าร8วมประชุมทุกท8านค8ะ
ดิฉันนางสาวทัดดาว บุญวาสนา โอนย0ายมาในตําแหน8งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ โอนย0ายมาจากองคการบริหารส8วนตําบลหนองไม0ไผ อําเภอหนองบุญ
มาก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ก็รู0สึกยินดีที่ได0กับมาทํางานร8วมกับทุกท8านอีกครั้ง
ค8ะ ขอบคุณครับ
เรียน ท8านประธานสภา ท8านรองประธานสภา ท8านสมาชิกสภาฯทุกท8านและคณะ
ผู0บริหาร ตลอดจนผู0เข0าร8วมประชุมทุกท8านค8ะ
/ดิฉัน...

๓

ดิฉันชื่อนางสาวนัฐธิชา ซึมกระโทก บรรจุในตําแหน8งนักวิชาการพัสดุ ระดับ
ปฏิบัติการ ดิฉันรู0สึกยินดีที่ได0ร8วมงานกับทุกท8านค8ะ หากมีข0อผิดพลาดประการใด ก็
แนะนําดิฉันได0ค8ะขอบคุณค8ะ
ระเบียบวาระที่ ๒
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า8 นมา
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป# ๒๕๖3
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563
เชิญท8านรองปลัด ทําหน0าที่ผู0ช8วยเลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายละเอียดรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป# ๒๕๖3 ต8อ
ที่ประชุมสภา เชิญครับ

นายถาวร
(รองปลัดเทศบาล)
เทศบาล)

ครับขอบคุณท8านประธานสภา เรียนท8านประธานสภาและสมาชิกผู0ทรงเกียรติ
ทุกท8าน คณะผู0บริหาร หัวหน0าส8วนราชการและผู0เข0าร8วมประชุมทุกท8านครับ สําหรับ
รายละเอียดรายงานการประชุม ผมขออนุญาตสรุปสาระสําคัญ รายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2563 ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ8านมา
มีเรื่องสําคัญอยู8 2 เรื่องด0วยกัน ดังนี้ครับ
เรื่องที่ 1 เปZนการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป# 2563 และการกําหนด
สมัยประชุมสมัยแรกประจําป# 2564 โดยได0กําหนดตามแนวทางเดิม ดังนี้ครับ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต8วันที่ ๑ มกราคม เปZนต0นไป มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต8วันที่ ๑ เมษายน เปZนต0นไป มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต8วันที่ ๑ สิงหาคม เปZนต0นไป มีกําหนด ๓๐ วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต8วันที่ ๑ ตุลาคม เปZนต0นไป มีกําหนด 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 4 เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต8
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เปZนต0นไปมีกําหนด ๓๐ วัน
เรื่องที่ 2 เปZนเรื่องของการโอนงบประมาณรายจ8าย ประจําป# 2563 มีทั้งหมด 3 รายการ
เปZนงบประมาณทั้งสิ้นรวม 193,500 บาท โดยแยกเปZนแต8ละโครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร0อมแร็กสําหรับใส8มิกเซอร งบประมาณ
ที่ขอโอน 14,500 บาท
2.โครงการก8 อ สร0 า งถนน คสล. ซอยบ0 า นยายเกิ ด หมู8 1 งบประมาณ
ที่ขอโอน 39,000 บาท
โครงการก8 อ สร0 า งถนน คสล. บ0 า นปQ า เลน หมู8 1
งบประมาณ
ที่ขอโอน 140,000 บาท
ก็มีเรื่องสําคัญๆอยู8แค8นี้นะครับ เชิญท8านสมาชิกได0ตรวจดูรายงานการประชุมอีก
รอบนะครับ ก8อนที่จะดําเนินการขอมติ รับรอง รายงานการประชุมต8อไป เชิญครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดสงสัยจะซักถามหรือแก0ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส8วนใดหรือไม8ครับ.....

/ถ0าไม8...

๔

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ถ0าไม8มีให0สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพลงมติเปZน ๒ กรณี คือ “รับรอง” หรือ
“ไม8 รั บ รอง” รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจําป# ๒๕๖3 โดยเปLดเผย ด0วยวิธีการยกมือพ0นศีรษะ
“รับรอง”
10 เสียง
“ไม8รับรอง”
- เสียง
“งดออกเสียง” ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
สรุปว8าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติ “รับรอง” รายงานการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป# ๒๕๖3

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถ0 าม
- ไม8มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท0องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล0ว
- ไม8มี -

ระเบียบวาระที่ 5
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

เรื่องที่เสนอใหม8 (เพื่อพิจารณา)
ารณา)
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ8ายประจําป# 2563 เพื่อตั้งจ8ายรายการใหม8 ขอเชิญ
ท8านนายกบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ ได0ชี้แจงรายละเอียดด0วยครับ

นายบุ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

เรี ย น ท8 า นประธานสภา ท8 า นรองประธานสภาและท8 า นสมาชิ กสภาเทศบาลตํ า บล
อรพิมพ ทุกท8านครับ
กระผม นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพและคณะผู0บริหารฯ
มีความจําเปZนที่จะขอความเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ในการประชุม
สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ มพ สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ครั้ งที่ 1 ประจํ า ป# 2563 ในวั น นี้
จํานวน 1 รายการ ดังนี้
โอนเพื่อตั้งจ8ายเปZนรายการใหม8 กองช8าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก8 อสร0 า งโครงสร0 า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค8 า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก8 อ สร0 า ง ประเภทค8 า
ก8อสร0างสิ่งสาธารณูปการ โครงการตั้งศาลพระภูมิพร0อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ
โดยจั ด ตั้ งศาลพระภู มิพร0 อมปรั บ ปรุ งภู มิทัศน โดยรอบศาลพระภู มิ งบประมาณที่ ขอ
อนุมัติ ตั้งจ8ายเปZนรายการใหม8 จํานวน 50,000 บาท
โดยโอนลดงบประมาณจาก กองช8 า ง แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
งานก8อสร0างโครงสร0างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค8าที่ดินและสิ่งก8อสร0าง ประเภทค8าก8อสร0าง
สิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก8 อ สร0 า งลานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก อเนกประสงค หมู8 3
งบประมาณที่ตั้งไว0ใน เทศบัญญัติฯ จํานวน 830,000 บาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอ
แก8การโอนเพื่อตั้งจ8ายเปZนรายการใหม8 (รายละเอียดการโอนฯ ตามเอกสารการขอความ
เห็นชอบ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ8าย ที่เสนอต8อสภาฯ)
คณะผู0บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ ได0พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ8ายเปZนรายการใหม8 จากสภาฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ราชการ การโอน
/เพื่อตั้ง...

๕

เพื่อตั้งจ8 ายเปZน รายการใหม8 ในครั้งนี้ เปZ นอํ านาจอนุ มัติ ของสภาท0องถิ่น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว8าด0วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส8วนท0องถิ่น พ.ศ. 2541
แก0 ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก0 ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข0อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ8ายในหมวดค8าครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งก8อสร0าง ทําให0ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ8ายเปZนรายการ
ใหม8 ให0เปZนอํ านาจอนุมัติของสภาท0องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเสนอสภาฯ
ให0ความเห็นชอบอนุมัติ ต8อไป
คณะผูบ0 ริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท8านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท8านใดจะอภิปรายหรือ
สอบถาม ขอเชิญครับ...
ถ0าไม8มีข0อซักถามผม ขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ8ายรายการใหม8
ในครั้งนี้ด0วยครับ
ให0 ส มาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พลงมติ เ ปZ น ๒ กรณี คื อ “เห็ น ชอบ” หรื อ
“ไม8เห็นชอบ”การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ8ายรายการใหม8 โดยเปLดเผย ด0วย
วิธีการยกมือพ0นศีรษะ
“เห็นชอบ”
“ไม8เห็นชอบ”
“งดออกเสียง”

10 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

สรุปว8าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเปZน “เห็นชอบ”การขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้ง
จ8ายรายการใหม8
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ

นายบุ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตท8านประธานครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะแจ0งให0ทราบคือ เรื่องโครงการ
ก8อสร0างถนน ที่เทศบาลได0รับงบประมาณเงินอุดหนุนมานั้น ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ8าย
มากพอสมควรกระผมจะให0ทางเทศบาลทําหนังสือไปจังหวัดเพื่อใช0งบประมาณที่เหลือ
โดยจะไปทําถนนสายลูกรังหมู8ที่ 2 ทางขึ้นดงนะครับ กับอีกเรื่องนะครับ คือ เรื่องโรค
ระบาดโควิด 19 ซึ่งผมถือว8าพวกเราโชคดีมากที่มี หมอแพรว ช8วยในการคัดกรองให0
ความรู0 คนในเขตตําบลของเราเปZนอย8างดี ซึ่งพวกเราในสถานะเปZนผู0นําชุมชน พวกเราก็
ต0องช8วยกันสอดส8องดูแลลูกบ0านและตัวท8านเอง เพื่อเปZนตัวอย8างที่ดีให0กับลูกบ0านของเรา
ด0วย กระผมก็มีเรื่องแจ0งให0ทราบเพียงเท8านี้ครับขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ขอบคุณท8านนายกบุญเติบ ชัชวาล ครับ มีท8านใดเติมเพิ่มเชิญครับ
/นายสนั่น...

๖

นายสนัน่
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท8านประธานครับ ในส8วนของผม นายสนั่น เอิ่บผักแว8น สมาชิกสภา
เทศบาล ก็ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับสถานการณตอนนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบกับโครงการ
ที่เราจะทําในป#นี้หรือไม8 อยากให0ทางคณะผู0บริหารได0ชี้แจงด0วยครับ เพื่อกระผมจะได0นํา
กับไปประชาสัมพันธให0กับพี่น0องทางบ0านได0รับทราบต8อไปครับ

นายบุ
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี)

ขออนุญาตท8านประธานครับ สําหรับงบประมาณที่จะนํามาจัดทําโครงการต8างๆ
นั้น ก็คงไม8มีป`ญหาหรอกครับ งบประมาณก็เข0ามาตามปกติ ส8วนรายละเอียดต8างๆก็ขอ
เชิญท8านปลัดได0ชี้แจงครับ เชิญครับ

นายสมชาย
(ปลัดเทศบาล)
เทศบาล)

ครับ ในกรณีโครงการที่อยู8ในเทศบัญญัติ เราก็จะจัดทําให0ทุกโครงการนะครับ
เพราะว8างบประมาณก็เข0ามาแล0ว ณ ตอนนี้ก็เข0ามาแล0วประมาณครึ่งหนึ่ง จากที่เรา
ประมาณการไว0 ส8วนโครงการเร8งด8วนหรือโครงการก8อสร0างที่ท8านได0เสนอมาเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่แล0ว ทางกองช8าง ก็ได0ออกไปสํารวจและประมาณการเรียบร0อยแล0ว
ซึ่งโครงการแบบนี้มันเปZนโครงการที่ใช0งบประมาณสูงซึ่งก็ได0บรรจุไว0ในแผนทั้งหมดแล0ว
ซึ่งก็ต0องดูว8าจะมีงบประมาณจากเงินเหลือจ8ายหรือเงินอุดหนุนมาก็จะทยอยทําให0
ส8วนโครงการไหนที่เปZนงบประมาณไม8มากเราก็จะจัดทําในแบบการซ8อมแซม ในส8วนนี้ก็
สามารถใช0งบซ8อมแซมเข0าไปจัดการให0ท8านได0 ก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท8านี้ครับ

นายเสรี
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท8านประธาน กระผมนายเสรี กรุดครบุรี ก็อยากจะให0ทางเทศบาล
เข0าไปสํารวจในหมู8ที่ 1 ซึ่งยังมีเสาไฟฟQาที่เปZนเสาไม0อยู8ก็อยากให0ทางเทศบาลหาแนวทาง
หรือจัดการเปลี่ยนเปZนเสาปูนให0ชาวบ0านด0วยนะครับ อีกเรื่องก็ขอติดตามโครงการคลอง
สวยน้ําใส ด0วยนะครับเกี่ยวกับการประสานขอให0ทางโรงแปQงช8วยเหลือในการขุดลอก
คลองเอาผัดตบชวาออก ซึ่งชาวบ0านก็พร0อมให0ความร8วมมือเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ

นายสํารวม
(รองประธานสภาฯ)
รองประธานสภาฯ)

ขออนุญาตท8านประธานครับ กระผมมีเรื่องเร8งด8วนอยากจะให0ทางเทศบาลเข0า
ไปดําเนินการซ8อมแซมถนน ซึ่งฝนตกเมื่อคราวที่แล0วทําให0ถนนตรงหน0าร0านค0าบ0านตาไผ8
ถนนเส0นสระหนองโสมง เกิดเปZนหลุมขนาดใหญ8 ซึ่งเกรงว8าจะทําให0ประชาชนที่สัญจรไป
มาได0รับอุบัติเหตุขึ้นได0 ซึ่งก็ฝากทางกองช8างเข0าไปดําเนินการด0วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายณรงค
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ครับเชิญท8านณรงค ต8อครับ
เรียน ท8านประธานสภา ท8านสมาชิกทุกท8านและคณะผู0บริหาร ผมก็อยากจะ
เสริมเรื่องที่ท8านเสรี ได0เสนอไว0ก8อนหน0านี้นะครับ ซึ่งผมก็เคยเสนอไปแล0วเมื่อคราว
ประชุมในครั้งที่ผ8านมา ว8าชุมชนเรามีทางคอนกรีตจะครบทุกเส0นสายแล0ว ชาวบ0านก็
อยากจะได0เสาไฟฟQาใหม8ที่เปZนเสาปูนจุดที่ 1 จากบ0านนายเทียม ถึงบ0านนายบั่น แย0ม
กระโทก 1 ต0น และจากบ0านนายเสริม ถึงบ0านนางจําเริญ 2 ต0น สําหรับหมู8 2 ก็มี
จากบ0านนายคอนไปถึงบ0านนางแตaว ประมาณ 2 ต0นและก็จากบ0านนายอนัน นอใหม8 ไป
ถึงบ0านนางนกกา อีก 1 ต0น นะครับรวมแล0วก็เปZน 6 ต0น ก็ขอฝากท8านประธาน ท8าน
นายกและก็คณะผู0บริหาร พิจารณาด0วยนะครับ

๗

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายประเสริฐ
(ผู0ใหญ8 หมู8 8)

มีท8านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ….
ครับสําหรับ หมู8 8 ก็อยากจะขอเรื่องขยายเขตไฟฟQานะครับช8วงนายตาแบ8 ก็
อยากให0ช8วยดําเนินการด0วยครับ ขอบคุณครับ

นายธนาวุฒิ
(ผู0ใหญ8 หมู8 1)

เรียนท8านประธานสภา ท8านสมาชิกสภาคณะผู0บริหารและผู0เข0าร8วมประชุมทุก
ท8านครับ ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมคือ การติดตามการขุดลอกคลอง ที่ได0เสนอไปเมื่อ
ประมาณ 3 เดือนที่แล0ว ไม8ทราบว8าทางกองช8างได0ดําเนินการไปถึงไหนแล0วครับ ซึ่งผมจะ
ได0นําเรียนให0พ8อแม8พี่น0องได0ทราบจะต8อไป และอีกเรื่องหนึ่งคืออยากจะเสนอใหม8คือ
โครงการขุดลอกสระวังค0าว ซึ่งเปZนบ8อเก็บน้ําประปาหมู8บ0าน เพื่อที่จะเพิ่มความจุของน้ํา
ให0ได0มาขึ้นกว8าเดิม เพื่อให0เพียงพอต8อการอุปโภคบริโภคของพ8อแม8พี่น0องในชุมชน
กระผมก็มีเรื่องเสนอเพียง 2 เรื่องแค8นี้ครับ ขอบคุณครับ

นายชวลิต
(ผู0ใหญ8 หมู8 5)

ก็ขอเรียนผู0เข0าประชุมทุกท8านครับ สําหรับหมู8 5 ก็มีเรื่องฝาปLดตะแกรงเหล็กใน
ส8วนขอหมู8 5 นะครับ ซึ่งก็มีการชํารุดเสียหายไปบ0างแล0ว จึงอยากให0ทางเทศบาลเข0าไป
ดําเนินการซ8อมแซมให0ด0วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายถาวร
(รองปลัดเทศบาล)
เทศบาล)

ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส8วนที่ผู0ใหญ8หมู8ที่ 1 ได0เสนอมาเกี่ยวกับการวางท8อจาก
เหมืองชลประทานลงสู8สระวังค0าว ซึ่งตามข0อเท็จจริงแล0วนั้นเราไม8สามารถจะไปขุดเจาะ
หรือเชื่อมท8อขนาดใหญ8ได0 ซึ่งทางชลประทานเขาไม8อนุญาต มีทางเดียวที่ทําได0คือการสูบ
ได0เท8านั้น ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกเรื่องคือเรื่องการกรอกข0อมูล ตามโครงการเราไม8ทิ้งกัน
ซึ่งก็มีประชาชนที่กรอกข0อมูลผิดพลาดได0รับความเดือดร0อนเปZนจํานวนมากก็อยากจะ
ฝากทางท8านผู0นําประชาสัมพันธให0ความรู0ความเข0าใจกับลูกบ0านของท8านด0วยนะครับ
ร8วมไปถึงการลงข0อมูลในส8วนขอท8านด0วย เพื่อที่พ8อแม8พี่น0องของเราที่ควรจะได0รับสิทธจะ
ได0ไม8เสียงสิทธตรงนี้ ในส8วนของพ8อแม8พี่น0องเราที่ทํางานอยู8ที่บ0านก็อาจจะไม8ได0รับ
ผลกระทบมากนัก แต8ส8วนที่ไปทํางานต8างจังหวัดนี่คงได0รับผลกระทบมากกว8า ก็ต0องเห็น
ใจกันนะครับ และด0วยเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็แย8ลงคนหากินลําบาก พวกเราก็ต0องระมัดระวัง
เรื่องขโมยกันด0วยนะครับ ช8วยกันสอดส8องดูแลเปZนหูเปZนตากันด0วย โดยเฉพาะทางท8าน
ผู0นํา ร8วมทั้งท8านสมาชิกด0วยนะ ครับก็มีเรื่องฝากเพียงเท8านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายสันติพงษ
(ผอ.
ผอ.กองการศึกษา)
ษา)

ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ เรียนท8านประธานสภา ท8านสมาชิกสภาคณะ
ผู0บริหารและผู0เข0าร8วมประชุมทุกท8านครับ กระผมขอแจ0งวันเปLดภาคเรียนของศูนยเด็ก
เทศบาลตําบลอรพิมพ ของเรานะครับ เปZนวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเดิมทีนี้จะเปLด
วันที่ 16 พฤษภาคม แต8ตามมติ ครม. ได0ขยายเวลาออกไป กระผมก็มีเรื่องแจ0งให0ทราบ
เพียงเท8านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

มีท8านใดจะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆอีก เชิญครับ….

ที่ประชุม

- ไม8มี -

๘

นายบาย
(ประธานสภา)
ประธานสภา)

ครั บ ผมขอขอบคุ ณ ท8 า นนายกเทศมนตรี ท8 า นสมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ
คณะผู0บริหาร ตลอดจนผู0นําฝTายปกครอง หัวหน0าส8วนราชการ และผู0เข0าร8วมประชุมสภา
เทศบาลตําบลอรพิมพทุกท8านครับ ผมขอปLดการประชุม

ปLดการประชุม

1 0 . 5 0 น.
ลงชื่อ

ผู0จดบันทึกการประชุม

(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ลงชื่อ
(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ได0ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล0วเห็นว8าถูกต0องจึงลงลายมือชื่อไว0เปZนหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู0ตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค โสบกระโทก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ

ผู0ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสรี กรุดครบุรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู0ตรวจรายงานการประชุม

(นายเดช ไหวจังหรีด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลได0รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล0ว
ให0เลขานุการสภาเทศบาลปLดประกาศในที่เปLดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ
เพื่อให0ประชาชนทั่วไปทราบ
ลงชื่อ
(นายบ8าย ยกครบุรี)
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

