๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ ๑ ประจําป# ๒๕๖3
๒๕๖3
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม
งหาคม พ.ศ. ๒๕๖
๒๕๖3
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ (ชัน้ ๒)
ผูเ/ ข/าประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบ7าย
ยกครบุรี
2. นายสมพร ลาภกระโทก
3. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
4. นายณรงค
โสบกระโทก
5. นายสนั่น
เอิบผักแว7น
6. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย
7. นายเดช
ไหวจังหรีด
8. นายห7วง
สินธุวงศสานนท
9. นายเสรี
กรุดครบุรี
10. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน

ตําแหน7ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

ผู/ไม7มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นายสํารวม ฤทธิ์กระโทก

ตําแหน7ง
รองปรธานสภาฯ

ผูเ/ ข/าร7วมประชุม
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 รุ7มนุ7ม
12. นางอภิญญา แสนมี
13. นายสายชล จันทรพิทักษ
14. นายไพโรจน สุ7มมาตย
15. นายชวลิต ปLดจตุรัส

ตําแหน7ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล
ผู/อํานวยการกองการศึกษา

ผู/อํานวยการกองช7าง
ผู/อํานวยการกองคลัง
ผู/อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู/ใหญ7บ/านหมู7ที่ 3
ผู/ใหญ7บ/านหมู7ที่ 4
ผู/ใหญ7บ/านหมู7ที่ 5

หมายเหตุ

เหตุที่ไม7มาประชุม
ลาประชุม

หมายเหตุ

๒
ลําดับ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ชื่อ – สกุล
นางสาวสมพร สุริยะ
นายประเสริฐ เวกระโทก
นายแสวง พลอยกระโทก
นางสาวอรทัย หุ7มกระโทก
นางสาววิไลลักษณ ไสวครบุรี
นางสาวศิริลักษณ อภิบาลบรรจง
นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี
นายมนูญ เชื่อมกระโทก
นางสาวจุรีพร เพลียครบุรี
นายปรัชญากรณ ฦาชา

เริ่มประชุมเวลา
นายบ7าย
าย
ประธานสภาฯ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ
นายสมพร
เลขานุการสภาฯ

ตําแหน7ง
ผู/ใหญ7บ/านหมู7ที่ 7
ผู/ใหญ7บ/านหมู7ที่ 8
ผู/ช7วยผู/ใหญ7บ/าน หมู7ที่ 2
ผู/ช7วยผู/ใหญ7บ/าน หมู7ที่ 1
ผช.นักพัฒนาชุมชน
ผช.นักวิเคราะหฯ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
ผช.วิศวกรโยธา
ผช.นักประชาสัมพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

หมายเหตุ

09.
09.30 น.
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาชิกสภานและ
ผู/เข/าร7วมประชุมพร/อมใจกันสวดมนตไหว/พระ
ให/นายสมพร ลาภกระโทก เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ตรวจนับองคประชุม

ตรวจนับองคประชุม พบว7า
๑. ผู/มาประชุม
๒. ผู/ไม7มาประชุม
๓. ผู/เข/าร7วมประชุม
สามารถดําเนินการประชุมได/
เปLดประชุมเวลา 09.
09.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ/งต7อทีป่ ระชุม
- ไม7มี -

๑0
1
35

คน
คน
คน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นายบ7าย
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป# 2563 วันที่ 15 เมษายน
ประธานสภาฯ
พ.ศ.2563 ขอเชิญรองปลัดเทศบาลทําหน/าที่ผู/ช7วยเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง
รายละเอียด เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําป# 2563 ที่ผ7านมาเชิญครับ
นายถาวร
นายถาวร
รองปลัดฯ

เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา ท7านคณะผู/บริหาร แล/วก็ผู/นําฝTายปกครอง ตลอดถึง
หัวหน/าส7วนราชการทุกท7านครับ เรื่องรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้ง 2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2563 ที่ผ7านมา มีเรื่องสําคัญอยู7 1 เรื่อง คือ
การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 1 โครงการ
โครงการก7อสร/างศาลพระภูมิหน/าเทศบาล งบประมาณที่ขอโอน จํานวน 50,000 บาท
ซึ่งก็ได/ดําเนินการเรียบร/อยแล/ว
/ส7วนราย...

๓
ส7วนรายละเอียดที่เหลือก็ขอเชิญสมาชิกสภาได/ตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้ง เพื่อที่จะได/ให/
ท7านประธานสภาได/ขอมติรับรองรายงานการประชุมต7อไปครับ เชิญครับ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพท7านใดจะอภิปลายหรือสอบถาม เชิญครับ
ถ/าไม7มีท7านใดให/ความเห็นผมขอเชิญเลขานุการสภาดําเนินการลงมติครับ

นายสมพร
เลขาประธานฯ

ให/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ลงมติเปWนสองกรณีคือ “รับรอง”หรือ“ไม7รับรอง”
รายงานการประชุม โดยเปLดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ

มติทปี่ ระชุมสภาฯ รับรอง 9 เสียง
ไม7รบั รอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู/ถาม
- ไม7มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ ภาท/องถิน่ ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล/ว
- ไม7มี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม7
นายบ7าย
๕.๑ เสนอร7างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.
พ.ศ. ๒๕๖4
๒๕๖4
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ เสนอร7างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ7าย
ประจําป#งบประมาณ ๒๕๖4 ต7อสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เชิญครับ
นายบุญเติบ
เรียน ท7านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
นายกเทศมนตรี
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู/บริหารของเทศบาลตํ าบลอรพิมพ จะได/เสนอร7างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ7ายประจําป#ต7อสภาเทศบาลตําบลอรพิมพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู/ บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ จึ ง ขอชี้ แ จงให/ ท7 า นประธานและสมาชิ ก ทุ ก ท7 า นได/ ท ราบถึ ง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในป#งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังต7อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ7ายทั่วไป
ในป#งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครอง
ส7วนท/องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,397,298.69 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,723,054.89 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,177,741.39 บาท
1.1.4 รายการที่ได/กันเงินไว/แบบก7อหนี้ผูกพันและยังไม7ได/เบิกจ7าย
จํานวน 1 โครงการ รวม 6,234.40 บาท
1.1.5 รายการที่ได/กันเงินไว/โดยยังไม7ได/ก7อหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ
รวม 30,927.00 บาท
1.2 เงินกู/คงค/าง จํานวน 0.00 บาท

/2. การ….

๔
2. การบริหารงบประมาณ ในป#งบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.
พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 36,710,436.34 บาท ประกอบด/วย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
38,639.60 บาท
หมวดค7าธรรมเนียม ค7าปรับและใบอนุญาต
จํานวน
600,803.05 บาท
หมวดรายได/จากทรัพยสิน
จํานวน
119,853.36 บาท
หมวดรายได/จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายได/เบ็ดเตล็ด
จํานวน
42,000.00 บาท
หมวดรายได/จากทุน
จํานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 14,002,092.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 21,907,048.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 48,248.00 บาท
(3) รายจ7ายจริง จํานวน 31,364,657.81 บาท ประกอบด/วย
งบกลาง
จํานวน 10,003,980.00 บาท
งบบุคลากร
จํานวน 12,199,535.71 บาท
งบดําเนินงาน
จํานวน 4,099,102.10 บาท
งบลงทุน
จํานวน 3,931,040.00 บาท
งบรายจ7ายอื่น
จํานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 1,131,000.00 บาท
(4) รายจ7ายที่จ7ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให/โดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 47,770.00 บาท
(5) รายจ7ายที่จ7ายจากเงินสะสม จํานวน 1,410,000.00 บาท
(6) รายจ7ายที่จ7ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
(7) รายจ7ายที่จ7ายจากเงินกู/ จํานวน 0.00 บาท
สถานะการคลังเทศบาลตําบลอรพิมพอยู7ในฐานะมั่นคง รายรับที่ได/ประมาณการไว/ได/
พิจารณาตั้งรับไว/เท7าที่คาดหมายว7าจะได/รับ ใกล/เคียงกับความเปWนจริง ส7วนในด/านรายจ7ายก็ได/
พิจารณาจ7ายไว/ตามความจําเปWนและความต/องการของท/องถิ่น โดยถือหลักประหยัด และมุ7งนํา
ประโยชนไปสู7ประชาชนให/มากที่สุดเพื่อความเจริญก/าวหน/าและความผาสุขของประชาชน เปWน
ประการสําคัญ
ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 2564
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
740,000.00 บาท
หมวดค!าธรรมเนียม ค!าปรับ และใบอนุญาต
558,750.00 บาท
หมวดรายไดจากทรัพย0สิน
155,000.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
80,000.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
0.00 บาท
รวมรายไดจัดเก็บเอง
1,533,750.00 บาท
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค0กรปกครองส!วนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
19,918,000.00 บาท
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองค0กรปกครองส!วนทองถิ่น
19,918,000.00 บาท
/รายได…

๕
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค0กรปกครองส!วนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
25,050,000.00 บาท
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค0กรปกครองส!วนทองถิ่น
25,050,000.00 บาท
รวมประมาณการรายรับป= 2564
46,501,750.00 บาท
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
13,506,357.00 บาท
งบบุคลากร
16,661,604.00 บาท
งบดําเนินงาน
9,118,089.00 บาท
งบลงทุน
5,444,700.00 บาท
งบรายจ!ายอื่น
20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,751,000.00 บาท
รวมจายจากงบประมาณ
46,501,750.00 บาท
ค7าใช/จา7 ยมาตรา 35 แห7งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส7วนท/องถิน่ พ.ศ.2542
1) เงินงบประมาณรายจ7ายประจําป# 2564 จํานวน 46,501,750.00 บาท
2) งบประมาณรายจ7ายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินค7าจ/าง ตามรายการดังนี้
เงินเดือนและเงิ
อนและเงินเพิม่ อืน่ ๆ ทีจ่ า7 ยควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือน (ข/าราชการ / พนักงานท/องถิน่ )
7,508,460.00 บาท
(2) เงินเพิ่มต7างๆ (ข/าราชการ / พนักงานท/องถิ่น)
84,000.00 บาท
(3) เงินประจําตําแหน7ง
384,000.00 บาท
เงินค7าจ/าง
(1) ค7าจ/างลูกจ/างประจํา
273,480.00 บาท
(2) เงินค7าครองชีพชั่วคราวของลูกจ/างประจํา
(3) เงินจ/างพนักงานจ/าง
4,531,200.00 บาท
(4) เงินเพิ่มต7างๆ ของพนักงานจ/าง
149,724.00 บาท
ประโยชนตอบแทนอืน่
(1) เงินจ7ายเบี้ยกันดาร/พืน้ ทีเ่ สี่ยงภัย/พื้นทีพ่ ิเศษ
(2) เงินค7าเช7าบ/าน
568,000.00 บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช7วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร 106,000.00 บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(5) เงินช7วยเหลือค7าทําศพ
(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข/าราชการท/องถิ่น
429,035.00 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
234,000.00 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (สําหรับพนักงานจ/าง)
9,362.00 บาท
(9) เงินประโยชนตอบแทนอืน่ เปWนกรณีพิเศษ (โบนัส)
1,115,435.00 บาท
(10) ค7าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
6,000.00 บาท

/รวมค7า…

๖
(2)
รวมค7าใช/จ7ายเงินเดือน เงินค7าจ/าง และเงินประโยชนตอนแทนอื่น 15,398,696.00
คิดเปWนร/อยละของงบประมาณรายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564
[(2)/(1)*100] = 33.11
หมายเหตุ คิดเปWนร/อยละ 33.11 ของงบประมาณรายจ7ายประจําป#
(ตามความในมาตรา 35 แห7งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส7วนท/องถิ่น พ.ศ.2542)
ผลกระทบสุทธิของงบประมาณ
องงบประมาณ
งบประมาณรายจ7ายทัว่ ไป
ยอดรวม
46,501,750.00
บาท
1) งบประมาณรายจ7ายประจํา
ยอดรวม
41,057,050.00
บาท
41,057,050.00
เปWนร/อยละ
88.29 ของงบประมาณรายจ7ายทั่วไป
2) งบประมาณรายจ7ายเพื่อการลงทุน ยอดรวม
5,444,
บาท
444,700.00
เปWนร/อยละ
11.71
ของงบประมาณรายจ7ายทั่วไป

ร7างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ7ายประจําป# 2564 เปWนงบประมาณรายจ7ายแบบสมดุล
ซึ่งประมาณการรายรับ เท7ากับ ประมาณการรายจ7าย รายละเอียดของงบประมาณรายจ7ายของ
แต7ละส7วนราชการได/กําหนดไว/ในร7างเทศบัญญัตินี้แล/ว
ในโอกาสนี้ ข/าพเจ/าขอเสนอร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อให/สภาเทศบาลตําบลอรพิมพได/โปรดพิจารณาให/ความเห็นชอบต7อไป
คณะผูบ/ ริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายกเทศมนตรี ท7านบุญเติบ ชัชวาล ขอให/สมาชิกได/พิจารณาร7างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 มีสมาชิกฯ ท7านใดมีข/อสงสัยหรือจะ
อภิปรายก็ขอเชิญครับ.....
ถ/าไม7มีให/เลขานุการสภา ขอมติเพื่อขอความเห็นชอบรับหลักการร7างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสมพร
เลขาประธานฯ

ให/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ลงมติเปWนสองกรณีคือ “รับหลักการ”หรือ
“ไม7รับหลักการ”ร7างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยเปLดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ
“รับหลักการ”
9 เสียง
การ”
“ไม7รบั หลักการ”
การ” - เสียง
งดออกเสียง
1 เสียง
สรุปว7าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ รับหลักการ ร7างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ7าย
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564

มติทปี่ ระชุมสภา

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญั
กคณะกรรมการแปรญัตติรา7 งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#
งบประมาณ พ.
พ.ศ.2564
2564
ขอเชิญเลขานุการสภาแจ/งข/อกฎหมายที่เกี่ยวข/องกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
นายสมพร
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว7าด/วยข/อบังคับการประชุมสภาท/องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(แก/ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข/อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท/องถิ่นมี ๒ ประเภทคือ
/(1)คณะ...

๗
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด/วย สมาชิกสภาท/องถิ่น มีจํานวนไม7น/อยกว7าสามคนแต7ไม7
เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด/วย สมาชิกสภาท/องถิ่น หรือบุคคลที่ไม7ได/เปWนสมาชิกสภา
ท/องถิ่น มีจํานวนไม7น/อยกว7าสามคนแต7ไม7เกินเจ็ดคน...
ข/อ ๑๐๗ กําหนดว7า ภายใต/บังคับข/อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท/องถิ่น ให/สมาชิกสภา
ท/องถิ่นหรือผู/บริหารท/องถิ่นเปWนผู/เสนอชื่อสมาชิกสภาท/องถิ่นหรือบุคคลที่ไม7ได/เปWนสมาชิกสภา
ท/องถิ่นแล/วแต7กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท/องถิ่นเปWนผู/เสนอต/องมีสมาชิกสภาท/องถิ่นรับรองไม7
น/อยกว7าสองคน ส7วนกรณีที่ผู/บริหารท/องถิ่นเปWนผู/เสนอไม7ต/องมีผู/รับรอง
การเสนอชื่อให/เสนอได/โดยไม7จํากัดจํานวน เว/นแต7ที่ประชุมมีมติเปWนอย7างอื่นและให/นํา
วิธีการเลือกตามข/อ ๑๒ มาใช/บังคับโดยอนุโลม
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

เมื่อท7านคณะผู/บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพเข/าใจระเบียบดีแล/ว
กระผมขอให/ทุกท7าน พิจารณาเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติที่จะมาทําหน/าที่
คณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4 เชิญครับ

นายสนัน่
สมาชิกสภาฯ

กระผมคิดว7า เพื่อความเหมาะสม ควรจะมีคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลอรพิมพ
จํานวน 3 คน

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ผู/เข/าร7วมประชุมท7านใดมีความเห็นเปWนอย7างอื่นอีกไหมครับ ถ/าไม7มีให/เลขานุการหามติเพื่อขอ
ความเห็นชอบให/กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จํานวน 3 ท7าน ตามที่ท7าน สท.สนั่น เอิบผักแว7น เสนอมา

นายสมพร
เลขานุการสภาฯ
มติทปี่ ระชุมสภา

ถ/าสมาชิกสภาเห็นชอบให/กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จํานวน ๓ คน ให/ยกมือพ/นศีรษะ
“เห็นชอบ”
9 เสียง
ชอบ”
“ไม7เห็นชอบ”
- เสียง
ชอบ”
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
สรุปว7าทีป่ ระชุมสภามีมติเห็นชอบให/มีคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จํานวน ๓ คน
ต7อไปให/ทุกท7านเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมาทําหน/าที่คณะกรรมการแปร
ญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ทีละคน จนครบจํานวน ๓ คน
ต7อไปจะเปWนการเสนอคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติ คนที่ 1 ขอเชิญสมาชิกฯ
ได/เสนอครับ
ผมขอเสนอ นายเดช ไหวจังหรีด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 1

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

นายขวั
นายขวัญเรือน
สมาชิกสภาฯ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง นายเดช ไหวจังหรีด จํานวน ๒ ท7านครับ
1. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 2
2. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 1
มีใครจะเสนอแข7งคัดเลือกอีกหรือไม7ครับ
/-ไม7มี-....

๘
ที่ประชุม

- ไม7มี สรุปกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นายเดช ไหวจังหรีด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ต7อไปจะเปWนการเสนอคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติ คนที่ 2
ขอเชิญสมาชิกฯ ได/เสนอครับ

นายสมพร
นายสมพร
สมาชิกสภาฯ

ผมขอเสนอ นายณรงค โสบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 1

นายบ7าย
าย
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง นายณรงค โสบกระโทก จํานวน ๒ ท7านครับ
1. นายเดช ไหวจังหรีด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 2
2. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 1

ที่ประชุม

มีใครจะเสนอแข7งคัดเลือกอีกหรือไม7ครับ
- ไม7มี สรุปกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นายณรงค โสบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ต7อไปจะเปWนการเสนอคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติ คนที่ 3
ขอเชิญสมาชิกได/เสนอครับ

นายเสรี
นายเสรี
สมาชิกสภาฯ

ผมขอเสนอ นายสนั่น เอิบผักแว7น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 2

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง นายสนั่น เอิบผักแว7น จํานวน ๒ ท7านครับ
1. นายห7วง สินธุวงศสานนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 2
2. นายสมพร ลาภกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เขต 1

มีใครจะเสนอแข7งคัดเลือกอีกหรือไม7ครับ
ที่ประชุม
- ไม7มี นายบ7าย
สรุปกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ นายสนั่น เอิบผักแว7น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานสภาฯ
สรุปว7าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ได/มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อทําหน/าที่
คณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ7าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑. นายเดช ไหวจังหรีด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
๒. นายณรงค โสบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
๓. นายสนั่น เอิบผักแว7น สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มติที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ –
ขอเชิญเลขาประธานสภา ท7านสมพร ลาบกระโทก กําหนดการนัดหมายการประชุม
นายบ7าย
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติฯ เชิญครับ
นายสมพร
เลขาประธานฯ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ผมขอนัดท7าน
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได/รับการคัดเลือกเปWนคณะกรรมการแปรญัตติร7างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ7ายประจําป# งบประมาณ 2564 ทั้ง 3 ท7าน ขอเชิญเข/าร7วมประชุมฯ ในเวลา 14.00 น.
ณ ห/องประชุมเทศบาลตําบลอรพิมพ ครับ

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอเชิ ญ ปลั ด เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พท7 า นสมชาย ความหมั่ น ได/ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการยื่ น
คําแปรญัตติและการกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เชิญครับ

๙
นายสมชาย
นายสมชาย
ปลัดเทศบาลฯ

เพื่อให/การเสนอคําแปรญัตติตรงกับวันและเวลาราชการ และเปWนไปตามที่กําหนดไว/ในระเบียบกับ
จึงขอเสนอกําหนดระยะเวลาให/ยื่นคําแปรญัตติต7อคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต7วันที่ 17,18
และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกําหนดวันประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ครับ

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ตามที่ท7านปลัดสมชาย ความหมั่น ได/เสนอมา คณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาล
หรือผู/เข/าร7วมประชุมสภา ท7านใดจะเสนอเปWนอย7างอื่นหรือไม7 ถ/าไม7มีผมขอให/เลขาประธานสภาฯ
ขอมติให/ความเห็นชอบตามที่ท7านปลัดเสนอ เชิญครับ

นายสมพร
เลขาประธานฯ

ขอให/สมาชิกสภาเทศบาล ลงมติให/ความเห็นชอบ การกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ ตั้งแต7
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ,วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น.
โดยเปLดเผย ด/วยวิธียกมือพ/นศีรษะ
มติทปี่ ระชุมสภา “เห็นชอบ”
ชอบ”
9 เสียง
“ไม7เห็นชอบ”
ชอบ” - เสียง
“งดออกเสี
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
งดออกเสียง”
ง”
ประธานสภาฯ)
นายบ7าย
สรุปว7าที่ประชุมสภาเทศบาล ได/มีมติเห็นชอบกําหนดระยะเวลายื่นคําขอแปรญัตติร7างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ7าย ประจําป# งบประมาณ 2564 ตั้งแต7วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ,วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. ณ ห/องประชุมแห7งนี้
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่

- รับทราบ –
5.2
แจง
5.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

การขออนุ มัติ เ ปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง ขอเชิ ญ นายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ มพ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เชิญครับ

นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรี

เรียน ท7านประธานสภา ท7านรองประธานสภา และท7านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพทุก
ท7าน กระผม นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ และคณะผู/บริหารฯ มีความ
จําเปWนขอความเห็นชอบอนุมัติ จากสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
อรพิ ม พ สมั ย ส ามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 1/2563 ในวั น นี้ เ พื่ อ ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปล ง
คําชี้แจง 1 รายการ
โครงการก7อสร/างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พร/อมฝาปLดตะแกรงเหล็กจากบ/าน
นายประเสริฐ – บ/านนายแช7มหมู7 8 เพื่อจ7ายเปWนค7าโครงการก7อสร/างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร/อมฝาปLดตะแกรงเหล็ก จากบ/านนายประเสริฐ – บ/านนายแช7ม หมู7 8 โดยก7อสร/างราง
ระบายน้ํ า พร/ อ มฝาปL ด ตะแกรงเหล็ ก ขนาดปากรางกว/ า ง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพ
กําหนด) (ตั้งจ7ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท/องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 98 หน/า 171) โดยขออนุมัมตั ิเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
เปWน
โครงการก7อสร/างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พร/อมฝาปLดตะแกรงเหล็กจากบ/าน
นายประเสริฐ – บ/านนายแช7มหมู7 8 เพื่อจ7ายเปWนค7าโครงการก7อสร/างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็กพร/อมฝาปLดตะแกรงเหล็กจากบ/านนายประเสริฐ – บ/านนายแช7ม หมู7 8 โดยก7อสร/างราง
/ระบาย...

๑๐
ระบายน้ํ า พร/ อมฝาปLด คอนกรีต เสริ มเหล็ก ขนาดปากรางกว/ าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพ
กําหนด) (ตั้งจ7ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาท/องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 6 แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา ลําดั บที่ 98 หน/า 171) ซึ่ง มีป ริ มาณงานเท7า เดิ ม
เพียงแต7เปลี่ยนจากฝาปLดตะแกรงเหล็กเปWนฝาปLดคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให/งบประมาณที่ตั้งไว/
เพียงพอต7อการดําเนินงานต7อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด/วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส7วนท/องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก/ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข/อ 29 การแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ7ายในหมวด
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร/างที่ทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก7อสร/าง ให/เปWนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถิ่น
คณะผู/บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ ได/พิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจากสภาฯ
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงสร/างขั้นพื้นฐานแก7ชุมชน การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในครั้งนี้ เปWนอํานาจ
อนุมัติของสภาท/องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด/ว ยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองส7วนท/องถิ่น พ.ศ. 2541 แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนและการแก/ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข/อ 29 การแก/ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ7 า ยในหมวดครุ ภั ณฑ ที่ ดิ น และสิ่ งก7 อสร/ า งที่ ทําให/ ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก7อสร/าง ให/เปWนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเสนอสภาฯ ให/ความเห็นชอบอนุมัติ ต7อไป
นายบ7าย
ประธานสภาฯ
นายสมพร
เลขาประธานฯ

คณะผูบ/ ริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
ขอบคุณท7านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท7านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ขอเชิญครับ...ถ/าไม7มีข/อซักถามผม ขอเชิญเลขาประธานสภาฯดําเนินการขอมติที่ประชุม เห็นชอบ
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในครั้งนี้ด/วยครับ
ให/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพลงมติเปWน ๒ กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ“ไม7เห็นชอบ”การขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โดยเปLดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ
“เห็นชอบ”
“ไม7เห็นชอบ”
“งดออกเสียง”

9 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

สรุปว7าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเปWน “เห็นชอบ”การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ระเบียบวาระที่
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

5.3 การขออนุมัตโิ อนเพื่อตัง้ จ7ายเปWนรายการใหม7
รายการใหม7
การขออนุ มั ติ โ อนเพื่ อ ตั้ ง จ7 า ยเปW น รายการใหม7 ขอเชิ ญ นายกเทศมนตรี ตํ า บลอรพิ ม พ ชี้ แ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 เชิญครับ

นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรี

เรียน ท7านประธานสภา ท7านรองประธานสภาและท7านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพทุกท7าน
กระผม นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ และคณะผู/บริหารฯ มีความจําเปWนที่
จะขอความเห็ น ชอบอนุ มัติ จ ากสภาเทศบาลตํ า บลอรพิ มพ ในการประชุ มสภาเทศบาลตํ า บล
อรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2563 ในวันนี้ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
/1. โอน...

๑๑
1. โอนเพื่ อ ตั้ ง จ7 า ยรายการใหม7 กองช7 า ง แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก7 อ สร/ า ง
โครงสร/างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร/าง ประเภทค7าก7อสร/างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก7อสร/างโรงจอดรถเทศบาลตําบลอรพิมพ เพื่อก7อสร/างโรงจอดรถ ขนาดความกว/าง 4
เมตร ยาว 25 เมตร พื้นที่ 100 ตารางเมตร งบประมาณ 210,000 บาท(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพกําหนด) โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณจาก 2 โครงการ ดังนี้
โดยโ อนล ดงบประมาณจาก กองช7 า ง แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
งานก7 อสร/า งโครงสร/ างพื้ นฐาน งบลงทุน หมวดค7า ที่ดิ นและสิ่ งก7 อสร/า ง ประเภทค7 า ก7อสร/ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการจัดทําฝาปLดตะแกรงเหล็กจากบ/านนางดาวเทียม ถึง บ/านนางสุพิน หมู7 7
งบประมาณที่ตั้งไว/ในเทศบัญญัติฯ จํานวน 95,000 บาท ซึ่งทางเทศบาลได/ดําเนินการไปแล/วใน
ป#งบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 โครงการก7อสร/างโรง
จอดรถเทศบาลตําบลอรพิมพ จํานวน 95,000 บาท
โดยโ อนล ดงบประมาณจาก กองช7 า ง แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
งานก7 อสร/า งโครงสร/ างพื้ นฐาน งบลงทุน หมวดค7า ที่ดิ นและสิ่ งก7 อสร/า ง ประเภทค7 า ก7อสร/ างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการวางท7อระบายน้ําลอดข/ามคลองจากนานายตdอย ถึง นานายพรเทพ หมู7 7
งบประมาณที่ ตั้ งไว/ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ฯ จํ า นวน 150,000 บาท ซึ่ งเทศบาลได/ ใช/ ง บซ7 อมแซม
ดําเนินการไปแล/วในป#งบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7
โครงการก7อสร/างโรงจอดรถเทศบาลตําบลอรพิมพ จํานวน 115,000 บาท
2. โอนเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 กองช7าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก7อสร/างโครงสร/าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร/าง ประเภทค7าก7อสร/างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก7อสร/างรางระบายน้ําจากบ/านนางปeอม ลงทุ7งนา กลุ7มพริก หมู7 7 ซึ่งได/ดําเนินการในป#งบประมาณ
2562 แต7ไม7สามารถแก/ไขปfญหาความเดือดร/อนของประชาชนได/ทั่วถึง ทั้งนี้เทศบาลได/ขยาย
เปeาหมายผลผลิตโครงการเพิ่มจากบ/านนายน/อยถึงบ/านนายมี เพื่อให/สามารถแก/ไขปfญหาความ
เดือดร/อนของประชาชนได/อย7างทั่วถึง ขนาดปากรางกว/าง 0.40 เมตรยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร งบประมาณที
งบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 จํานวน 259,
59,900 บาท โดยโอน
ลดงบประมาณ 3 โครงการ จากกองช7 า ง แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก7 อ สร/ า ง
โครงสร/างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร/าง ประเภทค7าก7อสร/างสิ่งสาธารณูปโภค
ดังนี้
2.1 โอนลดงบประมาณจาก โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย หมู7ที่ 7 งบประมาณ
ที่ตั้งไว/ 220,000 บาท เนื่องจากชุมชนเห็นว7าประชาชนมาใช/ประโยชนน/อยและของเดิมยังใช/การ
ได/ จึงมีความต/องการที่จะเปลี่ยนงบประมาณ เพื่อนําไปแก/ไขปfญหาความเดือดร/อนของประชาชน
จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 โครงการก7อสร/างรางระบายน้ําจากบ/านนาง
ปeอม ลงทุ7งนา กลุ7มพริก หมู7 7 จํานวน 220,000 บาท
2.2 โอนลดงบประมาณจาก
โอนลดงบประมาณจาก โครงการวางท7อระบายน้ําลอดข/ามคลองจากนานายตdอย ถึง
นานายพรเทพ หมู7 7 งบประมาณที่ตั้งไว/ในเทศบัญญัติฯ จํานวน 150,000 บาท ซึ่งเทศบาลได/ใช/
งบซ7อมแซมดําเนินการไปแล/วในป#งบประมาณ 2562 จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7าย
รายการใหม7 โครงการก7 อ สร/ า งรางระบายน้ํ า จากบ/ า นนางปe อ ม ลงทุ7 ง นา กลุ7 ม พริ ก หมู7 7
จํานวน 35,000 บาท
/2.3 โอน...

๑๒
2.33 โอนลดงบประมาณจาก โครงการก7อสร/า งลานคอนกรีตเสริมเหล็ กอเนกประสงค
หมู7 3 งบประมาณที่ตั้งไว/ใน เทศบัญญัติฯ จํานวน 830,000 บาท ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ7าย
จากการดําเนินงานและเพียงพอแก7การโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 โครงการก7อสร/างรางระบาย
น้ําจากบ/านนางปeอมลงทุ7งนา กลุ7มพริก หมู7 7 จํานวน 4,900 บาท รวมงบประมาณที
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติ
โอนลดเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 จํานวน 259,
59,900 บาท
3 . โอนเพื่ อ ตั้ ง จ7 า ยเปW น รายการใหม7
กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม แผนงานสั ง คมสงเคราะห
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั งคมสงเคราะห งบลงทุ น หมวดค7 า ครุ ภั ณฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉัดหมึกพร/อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
4,300 บาท
โดยโอนลดงบประมาณจาก กองช7าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก7อสร/าง
โครงสร/างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค7าที่ดินและสิ่งก7อสร/าง ประเภทค7าก7อสร/างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก7อสร/างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค หมู7 3 งบประมาณที่ตั้งไว/ใน เทศบัญญัติฯ
จํานวน 830,000 บาท ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ7ายจากการดําเนินงานและเพียงพอแก7การโอนเพื่อ
ตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉัดหมึกพร/อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
รายละเอียดการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายรายการใหม7 ตามเอกสารการขอความเห็นชอบ
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ7าย ที่เสนอต7อสภาฯ
คณะผู/บริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ ได/พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ7ายเปWน
รายการใหม7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7
ในครั้ ง นี้ เปW น อํ า นาจอนุ มั ติ ข องสภาท/ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว7 า ด/ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองส7วนท/องถิ่น พ.ศ. 2541 แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและการแก/ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข/อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ7ายในหมวดค7าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก7อสร/าง ทําให/ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 ให/เปWนอํานาจอนุมัติของสภาท/องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเสนอสภาฯ ให/ความเห็นชอบอนุมัติ ต7อไป
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

คณะผูบ/ ริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
ขอบคุณท7านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท7านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
ขอเชิญครับ... ถ/าไม7มีข/อซักถามผม ขอเชิญเลขาประธานสภาฯดําเนินการขอมติที่ประชุม เห็นชอบ
การขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 ในครั้งนี้ด/วยครับ

นายสมพร
เลขาประธานฯ

ให/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพลงมติเปWน ๒ กรณี คือ “เห็นชอบ” หรือ“ไม7เห็นชอบ”การขอ
อนุมัติโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7 โดยเปLดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ
“เห็นชอบ”
“ไม7เห็นชอบ”
“งดออกเสียง”

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

9 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

สรุปว7าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติเปWน “เห็นชอบ”การขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ7ายเปWนรายการใหม7

/ระเบียบ...

๑๓
ระเบียบวาระที่
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

6 เรื่องอืน่ ๆ
มีท7านใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายสนัน่
สมาชิกสภาฯ

เรียนท7านประธานสภาฯ ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหาร ตลอดจนผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7าน
ครับ ตามที่เทศบาลได/ดําเนินการขุดลอกคลองและผักตบชวาไปเรียบร/อยแล/วนั้น ระยะทางรวม
ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งถือว7าทําได/ตามเปeาหมายเปWนที่น7าพอใจ ซึ่งกระผมก็อยากจะเสนอการต7อ
ยอดโครงการเดิม โดยขอเสนอการทําถนนเลียบคลองลํามูลจาก ฝายนาผู/ใหญ7ไพรโรจน มาถึงฝาย
หลังวัดหนองเสือบอง ระยะทางรวมก็ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งอาจจะแบ7งทําเปWนช7วงระยะหรือ
อย7างไรก็แล/วแต7 จึงอยากจะหารือในที่ประชุมครับว7า หมู7 4,5,8 อาจจะขอแบ7งงบประมาณในการ
พัฒนาโครงสร/างขั้นพื้นฐาน ของหมู7 4,5,8 เพื่อนํามาทําถนนดิน โดยอาจขอแบ7งงบประมาณมา
จัดทําหมู7บ/านละ 200,000 บาท ก็ได/เพื่อมาสานต7อจากโครงการขุดลอกคลองที่เราได/ทําสําเร็จไป
แล/วนั้น ก็อยากจะขอความคิดเห็นจากสภาผ7านไปถึงคณะผู/บริหารในการพิจารณา ที่จะดําเนินการ
ให/ด/วยครับ
ครับต7อไปเรื่องที่ 2 คือเรื่องหอกระจายข7าวของหมู7 5 ที่อยากให/ทางเทศบาลจัดทําให/ด/วย
ครับ เนื่องจากปfจจุบัน หมู7 5 ยังไม7มีหอกระจายข7าวที่ได/มาตรฐาน ใช/งานได/ไม7เต็มที่ ซึ่งหอ
กระจายข7าวถือว7าเปWนสิ่งที่จําเปWนที่ใช/ในงานชุมชน ก็ขอฝากให/ฝTายบริหารพิจารณาดําเนินการให/
ด/วยครับ ผมขอฝากไว/เพียงเท7านี้ครับขอบคุณครับ

ขออนุญาตท7านประธานสภาฯ ครับ ตามที่ท7านสมาชิกสนั่น ได/เสนอถนนเลียบคลองลํามูล
นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรีฯ ผมเองก็เห็นด/วยกับท7านสนั่น ซึ่งหลายๆฝTายก็เห็นด/วยไม7ว7าจะเปWนท7านปลัดฯ ท7านรองปลัดฯ ก็
เห็นด/วย แต7การที่เราลอกคลองที่ผ7านมาสําเร็จแล/วก็จริงแต7อย7าลืมว7าวัชพืชมันเกิดและ
แพร7กระจายใหม7ได/และเร็วด/วย ดังนั้น ผมก็ขอฝากให/พวกเราช7วยกันประชาสัมพันธ ช7วยกันรักษา
ความสะอาดในลําคลองของเราเรื่อยๆไม7เช7นนั้นวัชพืชมันก็กลับมาเต็มน้ําอีก ก็อยากจะฝากไปถึง
เจ/าของนาที่ติดลําคลอง ให/ช7วยกันเก็บช7วยกันเอาขึ้นอย7าให/มันได/แพร7กระจายอีก สําหรับถนนหิน
คลุกเลียบลํามูล ที่ ท7านสนั่นได/เสนอก็อยู7ในเทศบัญญัติฯป# 2564 แล/วนะครับ 1 โครงการ ของ
หมู7 5 จํานวน 300,000 บาท ที่นี้เห็นว7าท7านสมาชิกฯเขต 2 ได/ปรึกษากันแล/วว7าจะลด
งบประมาณ พัฒนาโครงสร/างขั้นพื้นฐาน ของ หมู7 4,5,8 ลงหมู7ละ 200,000 บาท เพื่อที่จะ
นํามาทําถนนเลียบลํามูลนั้น ถ/าท7านเต็มใจที่จะลดก็เข/ามาปรึกษากับทางกองช7างนะครับ ว7าจะลด
จากโครงการไหนยังไงสําหรับหมู7 4,5,8 ซึ่งทางคณะผู/บริหารก็ยินดีที่จะทําตามความต/องการของ
ท7าน ขอแต7เพียงให/ผ7านขั้นตอนสภาฯมาก7อน
ส7วนเรื่องหอกระจายข7าว ทางเทศบาลก็จะจัดทําให/หากมีงบประมาณ พอที่จะจัดทําก็จะ
ดําเนินการให/ครับ
และก็ขอประชาสัมพันธเรื่องทอดผ/าปTา ของกลุ7มพัฒนาสตรี ที่จะจัดขึ้นที่วัดปTาชัยเกษม
ก็ขอเชิญทุกๆท7าน ร7วมกันทอดผ/าปTาของกลุ7มพัฒนาสตรีด/วยนะครับ ก็ขอฝากท7านผู/นําช7วย
ประชาสัมพันธให/กับพ7อแม7พี่น/องเรามาร7วมกันทําบุญด/วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

เชิญท7านปลัดเทศบาลฯ ครับ

/เรียน...

๑๔
นายสมชาย
ปลัดเทศบาล

เรียน ท7านประธานสภาฯ ตามที่ ท7านนายกฯได/ชี้แจงไปนั้น กระผมขออนุญาตชี้แจงเสริมท7าน
นายกฯ 2 เรื่อง ดังนี้ครับ เรื่องที่ 1 การทําถนนเลียบคลองลํามูล ที่มาที่ไปก็คือในช7วงแรกท7านได/
ขอเปลี่ยนงบประมาณ ซึ่งท7านก็ได/ตกลงกันเองว7าจะลดงบประมาณหมู7บ/านละประมาณ
150,000 บาท ทางเราก็ได/ดําเนินการลดงบประมาณตามที่ท7านเสนอมาเพื่อนําไปทําถนนเลียบ
คลองลํามูล ให/ท7าน ซึ่งในส7วนของหมู7 5 นั้น เราก็ได/ลดงบประมาณจากโครงการจัดทําหอกระจาย
ข7าวออก เพื่อนํามาตั้งงบประมาณโครงการถนนเลียบลํามูลตามที่ท7านเสนอมา ซึ่งถนนเลียบลํามูล
พอเราลงไปสํารวจดูแล/วก็ปรากฏว7ามี พื้นที่ที่เปWนรูปถนนอยู7แล/วระยะหนึ่ง ซึ่งสามารถดําเนินการ
ลงหินคลุกได/ ซึ่งได/ประมาณการงบประมาณไว/ในร7างเทศบัญญัติจํานวน 300,000 บาท และส7วน
ที่เหลือของพื้นที่ ยังเปWนพื้นที่ที่ไม7อยู7ในรูปถนน และไม7มีข/อมูลการสํารวจปริมาณงาน ราบละเอียด
ในแผนพัฒนาฯ ว7าจะมีการดําเนินการอะไรบ/างทําให/เราไม7สามารถประมาณการได/ ซึ่งเราต/องให/
ช7างลงไปสํารวจก7อนว7าปริมาณงานจะมากน/อยเพียงได/แล/วนํามาบรรจุเข/าไว/ในแผนพัฒนาก7อนเรา
ถึงจะประมาณการได/ ดังนั้นเราจึงจัดทํางบประมาณไปตามนี้ก7อน ส7วนที่เหลือท7านต/องให/ช7าง
ออกไปสํารวจปริมาณงานก7อนว7าที่เหลือจะใช/งบประมาณเท7าไหร7 แล/วนํารายละเอียดประมาณการ
มาบรรจุเข/าแผนพัฒนาฯไว/ ซึ่งในป#งบประมาณ 2564 ถ/ามีเงินเหลือจ7ายเราก็จะสามารถโอนไป
ตั้งจ7ายรายการใหม7ได/ แต7ในร7างเทศบัญญัตินี้ เราได/ตั้งงบประมาณตามเนื้องานที่ดําเนินการได/
ทันที คือประมาณ 300,000 บาท ซึ่งเอาเฉพาะพื้นที่ที่เปWนรูปถนนก7อน ส7วนที่เหลือถ/าท7าน
ต/องการปลายป#ท7านอาจจะประชาคมมาขอเปลี่ยนโครงการหรือท7านอาจจะขอลดโครงการใน
หมู7บ/านเอามาทําตรงนี้ก7อนก็ได/ โดยผ7านการประชุมสภาฯ ได/ครับ แต7ขอให/มีข/อมูลเข/าแผนไว/ก7อน
ส7วนการจัดทําหอกระจายข7าว นั้นก็ตามที่เรียนไปข/างต/น คือเดิมทีเราได/ตั้งไว/ในร7างเทศ
บัญญัติฉบับนี้แล/ว แต7ด/วยทางหมู7บ/านต/องการที่จะขอเปลี่ยนเราเลยนํางบประมาณมาทําถนนหิน
คลุกเลียบคลองลํามูล แทนครับ กระผมก็มีเรื่องที่จะเรียนเพียงเท7านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท7านปลัดฯครับ เชิญท7านสมพร ครับ

นายสมพร
สมาชิกสภาฯ

เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหารและผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7านครับ
กระผมอยากจะเสนอให/กองช7างได/ลงไปสํารวจถนนดินและถนนหินคลุกทางไปไร7หลายๆสายของ
หมู7 1 รวมถึงหมู7อื่นๆ ด/วยครับ เนื่องจากช7วงนี้ก็เข/าหน/าฝนแล/ว ซึ่งทําให/ถนนดินและถนนหินคลุก
หลายสายเริ่มชํารุด ประชาชนสัญจรไปมาได/ลําบาก ก็อยากจะให/ทางเทศบาลนํางบซ7อมแซมเข/าไป
ดําเนินการให/ด/วยครับ ขอบคุณครับ

นายบ7าย
ประธานสภาฯ
นายเสรี
สมาชิกสภา

ขอบคุณครับท7านสมพร ครับ เชิญท7านเสรี ครับ
เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหารและผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7านครับ
กระผมมีเรื่องอยากจะเสนอเกี่ยวกับรางระบายน้ําของหมู7 8 คือปfญหามีอยู7ว7าน้ําจากรางระบายน้ํา
มักจะไหลไปรวมกันที่นาตาแบ/ ไม7ว7าจะเปWนน้ําจากหมู7 4,5,8 ก็จะไหลรวมกันตรงนี้เนื่องจากเปWน
พื้นที่ต่ํา จึงอยากให/ช7วยกันว7าวิธีว7าจะทําอย7างไรให/น้ํามันไหลลงลําคลองแทน ก็อยากจะขอให/ทาง
เทศบาลช7วยหาวิธีแก/ไขให/ด/วย รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่เปWนพื้นที่ต่ําน้ําท7วมขังเวลาฝนตก ก็อยากให/ทาง
เทศบาลเข/าไปแก/ไขปfญหาเหล7านี้ด/วย
/อีกเรื่อง...

๑๕
อีกเรื่อง คือเรื่องเสาไฟ ที่เสนอไปครั้งที่แล/วก็อยากให/ติดตามให/ด/วยนะครับ แล/วก็เรื่องขยายเขต
ไฟฟeานาตาแบ/ ซึ่งเสาไฟฟeายังไปไม7ถึงและในหมู7 5 เสาไฟฟeากลางหมู7บ/านก็ยังไม7มีเลยนะครับ
ประปาก็ดําเนินการให/แล/วขาดแต7ไฟฟeา ที่ยังไปไม7ถึง ก็อยากจะขอให/ทางฝTายบริหารช7วย
ดําเนินการให/ทีครับ ขอบคุณครับ
นายบ7าย
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท7านเสรี ครับ เชิญผู/ใหญ7ประเสริฐ ครับ

นายประเสริฐ
ผูใ/ หญ7 หมู7 8

เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหารและผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7านครับ
ครับสําหรับ หมู7 8 ก็มีเรื่องที่เคยเสนอไปแล/วนั้น คือ สามแยกอยากจะขอให/ทําหูช/าง ซึ่งตอนนี้ก็ยัง
ไม7ได/ดําเนินการ ก็ขอความช7วยเหลือเข/าไปดําเนินการให/ด/วยครับ ตอนนี้ทางสามแยกก็ผุพังไปบ/าง
แล/ว รถสัญจรเข/าออกลําบาก ก็มีอยู7 5 จุดด/วยกัน คือ จุดที่ 1 ตรงหน/าบ/านนายโยธิน จุดที่ 2
หลังบ/านนายโยธิน จุดที่ 3 แยกบ/านนายยัน จุดที่ 4 หน/าบ/านนายนริน จุดที่ 5 สีแยกบ/านตาซัว
สําหรับหมู7 8 ก็มีเรื่องแจ/งให/ทราบเพียงเท7านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายไพรโรจน
ผูใ/ หญ7 หมู7 4

เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหารและผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7านครับ
สําหรับหมู7 4 เรื่องแรกอยากจะสอบถามเรื่องการก7อสร/างประปา หมู7ที่ 4 ว7าตอนนี้เรื่องไปถึงไหน
แล/วครับ ไม7ทราบว7าจะได/หรือไม7ได/ครับ เพื่อที่จะได/แจ/งให/กับพี่น/องประชาชนได/รับทราบต7อไป ซึ่ง
มันก็นานมากแล/วก็อยากจะติดตามว7าเรื่องไปถึงไหนแล/วครับ
เรื่องที่ 2 เรื่องปfญหาภัยแล/ง ซึ่งเปWนปfญหาที่นับวันยิ่งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อยากจะให/
ช7วยกันหาวิธีรับมือปfญหานี้ในอนาคตด/วยครับ หรือว7าจะหาแหล7งกักเก็บน้ําเพิ่มเติมตรงไหนยังไง
ซึ่งผมมองว7าปfญหานี้จะเกิดขึ้นกับทุกหมู7 ไม7ว7าจะเปWนน้ําใช/หรือน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งอยากให/หา
วิธีแก/ไขไว/ด/วยครับ สําหรับหมู7 4,5,8 ซึ่งใช/น้ําประปาร7วมกันนั้น ไม7ทราบว7าโครงการวางท7อผันน้ํา
เข/าสระตากุด ของหมู7 5 ได/เข/าบรรจุไว/ในร7างเทศบัญญัติหรือไม7 ครับ
เรื่องที่ 3 คือเรื่องแก/ปfญหาน้ําท7วมขังโดยการทําธนาคารน้ําใต/ดิน ซึ่งผมก็เคยเสนอไปแล/วไม7
ทราบว7า ท7านเกษตร ได/เอาเข/าแผนพัฒนาฯหรือไม7ก็อยากให/มีการจัดอมรมกันก7อนสําหรับผู/ที่
สนใจเรื่องธนาคารน้ําใต/ดิน ซึ่งผมมองว7าเปWนประโยชน ต7อภาคการเกษตรและในชุมชนเช7น บ/าน
ใครที่อยู7ในพื้นที่ต่ําน้ําท7วมขังก็สามารถทําธนาคารน้ําใต/ดิน เพื่อแก/ปfญหาน้ําขังได/
เรื่องที่ 4 เรื่องเสนอแผนด/านสิ่งแวดล/อม ซึ่งปfจจุบันนี้เกิดปfญหาด/านคุณภาพน้ําไม7ดี
อย7างเช7นในตําบลแชะ ในตลาดซึ่งเปWนน้ําทิ้งจากครัวเรือน ไม7มีการบําบัดน้ําเสีย ทําให/คุณภาพน้ํา
ต่ํา ผมเลยมองย/อนมาที่หมู7 4,5,8 เราก็ต/องมีการทําแผนปeองกันเอาไว/ล7วงหน/าครับ จึงอยากจะ
เสนอช7าง ให/วางแผนในอนาคตไว/ด/วย ว7าต7อไปจะหาแหล7งน้ําทิ้งที่ไม7ใช7แหล7งน้ําธรรมชาติจากไหน
ก็ขอฝากไว/เพียงเท7านี้ครับ ขอบคุณครับ

เชิญท7านนายกเทศมนตรี ครับ
นายบ7าย
ประธาน
ขออนุญาตชิแจงเรื่องการก7อสร/างประปาหมู7 4 เนื่องจากทางเทศบาลได/ทําหนังสือหารือ
นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรีฯ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแบบ ซึ่งทางกรมส7งเสริมปกครองส7วนท/องถิ่น ยังไม7ได/ตอบรับกลับมา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงแบบนั้นเราก็รอการตอบกลับจากกรมฯ เสียก7อนถึงจะดําเนินการขั้นตอนต7อไปได/
/ส7วน...

๑๖
ส7วนเรื่องธนาคารน้ําใต/ดินหรือเรื่องสิ่งแวดล/อมตามที่ผู/ใหญ7เสนอทางกระผมก็เห็นด/วยกับท7าน
ผู/ใหญ7 เพราะถือว7าเปWนเรื่องสําคัญมองข/ามไม7ได/ ดังนั้นก็ขอฝากให/พวกเราช7วยกันคิดหาทางออก
ร7วมกันด/วยนะครับ
ส7วนเรื่องน้ําท7วมขังที่ท7านสมาชิกท7านเสรี เสนอมานั้นผมก็ขอฝากให/ ทางกองช7างและท7าน
ผู/นํา ช7วยกันคิดหาทางแก/ไขปfญหาเรื่องนี้ด/วยกัน มีวิธีไหนก็เสนอเข/ามา ว7าจะทํายังไงให/มันเกิด
ประโยชนแก7พี่น/องเราและอีกจุดที่ผมอยากจะฝากคือตรงหน/า เอ็มรีสอรท ซึ่งเราก็ยังไม7สามารถ
หาทางออกเรื่องนี้ได/ เจ/าของที่แถวนั้นก็ไม7ยอมให/น้ํามันผ7านไปทางที่ของตัวเอง ซึ่งตอนนี้ทางเราก็
หาวิธีแก/ปfญหากันอยู7 หากท7านใดมีวิธีแก/ปfญหาก็เสนอผมมา สิ่งไหนที่มันทําได/ผมก็จะทํา ขอบคุณ
ท7านประธานสภาครับ
นายสายชล
ผูใ/ หญ7 หมู7 3

เรียนท7านประธานสภา ท7านสมาชิกสภา คณะผู/บริหาร กระผมก็อยากจะเสนอให/ช7วย
แก/ปfญหาทางขอบสระหนองโสมง ที่มันเริ่มชํารุดให/ด/วยครับ ผมอยากให/เร7งแก/ไขโดยเร็วเลย
เพราะว7ายิ่งนานไปงบประมาณก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น และจุดที่สอง คือรางระบายน้ําในหมู7บ/านจาก
บ/านนายบุญเริ่มไปถึงกอไผ ซึ่งยังไม7มีทางน้ําไปต7อ ทําให/สิ่งปฏิกูลอุดตันตรงบ7อพัก ผมจึงอยากจะ
เสนอทํารางระบายน้ําต7อจากบ7อพัก เพื่อให/น้ําไหลลงคลองไปเลย
อีกเรื่องหนึ่งคือ ทางเส/นใหม7ที่นาตาไผ7ถึงเหมืองชลประทานซึ่งถ/าเปWนไปได/ผมอยากให/
เปลี่ยนท7อด/วยนะครับ จากของเดิมขนาด 60 เซนติเมตร เปWนท7อขนาด 80 เซนติเมตร เพื่อที่น้ํา
จะได/ไหลได/สะดวกยิ่งขึ้น ผมก็ขอฝากไว/ 3 เรื่องครับ ขอบคุณครับ

นายบ7าย
ประธาน
นายสมชาย
ปลัดเทศบาล

เชิญท7านปลัดครับ
ขออนุญาตเสริมตามที่ท7านนายกได/กล7าวไว/ครับ เรื่องของไปสํารวจถนนที่ชํารุดในหน/าฝน
ปกติเราก็จะดําเนินการให/ ซึ่งจุดไหนที่ชํารุดจริง เราก็จะดําเนินการให/พอที่จะผ7านไปมาได/ก7อน
ทางเราจะให/ช7างไปดูให/นะครับ แต7ทั้งนี้พอหมดหน/าฝนหากท7านรอได/เราก็จะเข/าไปทําการเกรดดิน
ให/แต7 แต7ถ/ามีเส/นทางที่ขาดหรือสัญจรไม7ได/เลยเราก็จะให/ช7างไปดูให/ว7าเราพอจะช7วยเหลือให/ทาง
มันพอไปได/พอพลางๆก7อนส7วนถนนที่มันพอไปได/อยู7 ผมอยากให/รอก7อนเพราะต7อให/เอาหินคลุกไป
ลง อีกหน7อยมันก็เปWนโคลนอีก ให/เอาเฉพาะที่มันไปไม7ได/จริงๆก7อน จึงจะเอาดินไปลงให/ก7อนแลว
เอาหินไปบกอัดให/มันพอไปได/ก7อน ส7วนถนนเลียบคลอง ทั้งหลายผมอยากจะเรียนว7าการที่เราจะ
ไปดําเนินการก7อสร/าง จะต/องไปขออนุญาตกรมชลประทานก7อนนะครับ การก7อสร/างที่หมายถึงคือ
ทางคอนกรีตหรือทางลาดยางก็แล/วแต7ที่ทําให/สภาพถนนเปลี่ยนไปเราต/องขออนุญาตกรม
ชลประทานก7อน แต7ถ/าเราซ7อม เราก็ขออนุญาต แต7ทางกรมชลประทาน ฏ็บอกให/สามารถทําได/
เลย เช7นในหลายป#ที่ผ7านมาที่เราไปเกรดทางเลียบคลอง เราก็ทําหนังสือขออนุญาต แต7ถ/าเราจะไป
สร/างถนนคอนกรีต เราก็ไม7รู/ว7ากรมฯ จะอนุญาตหรือไม7 อย7างที่บอกไปถนนเลียบคลองตรงไหนที่
จะเกรดก็ขอเปWนช7วงหลังฝนนะครับ ส7วนที่ตรงไหนมันชํารุดหนักสัญจรไม7ได/เราจะเร7งดําเนินการให/
อย7างเช7นกรณี ทางขอบสระหนองโสมง ของหมู7 3 ผมว7าเราแก/ไขปfญหามาหลายครั้งแล/วแต7แก/
ไม7ได/เพราะว7า เราใช/งบประมาณซ7อมแซมทํา ซึ่งทีนี้ผมจะให/ทางช7างไปประมาณการให/แล/วทําเปWน
โครงการเฉพาะไปเลยอาจจะใช/งบประมาณค7อนข/างสูง แต7มันเปWนวิธีที่จะแก/ไขปfญหาได/
อีกเรื่องคือถนนสายบ7อแต/ว ซึ่งได/แก/ปfญหาทุกป#ปfญหาที่แก/ไม7ได/คือทางมันแคบ ซึ่งเราเคย
ลงหินคลุกไปแล/วเวลาเกรด เวลาเกลี่ย เวลาบดก็ลงข/างทางไปมาก ผมเลยอยากจะเสนอให/ทาง
/ผู/นํา...

๑๗
ผู/นําเข/าไปคุย ไปเจรจากับเจ/าของที่ให/เขาสละให/ข/างละเมตรด/วย ซึ่งถ/าได/ทางเทศบาลก็จะ
ดําเนินการจัดทําถนนให/มันดีขึ้นให/
นางสาวสมพร
ผูใ/ หญ7 หมู7 7

ไม7ได/คะ เจ/าของที่เขาไม7ยอม ครั้งที่แล/วก็มีเหตุร/องเรียนเรื่องหินคลุกตกลงไปในนา เขาก็ยัง
มาร/องเรียน ดิฉันว7าทางตรงนั้นไม7ต/องทําอะไรค7ะ เขาไม7ต/องการก็ปล7อยไว/แบบนั้นเถอะค7ะ

นายณรงค
สมาชิกสภา

ขออนุญาตท7านประธานสภาครับ ตามที่ท7านปลัดได/ชี้แจงไปนั้น กระผมอยากจะฝากให/ไปดู
ไปซ7อมแซมในส7วนที่มันชํารุดที่มันพังนะครับ ไม7ได/อยากจะขอเปWนถนนคอมกรีตหรือลาดยาง
เพียงแต7ขอให/ไปซ7อมแซมตรงที่มันพัง ให/มันพอที่จะสัญจร เพราะมีหลายที่ๆมันชํารุดไปมากแทบ
จะไปไม7ได/เลย ก็ขอฝากให/ช7วยไปดูไปสํารวจดําเนินการให/ทีครับ
และที่ตรงหน/า เอ็มรีสอรท ที่น้ําท7วมประจําผมก็อยากจะเสนอให/ช7างลงไปสํารวจดูว7าน้ํามัน
มาจากไหน ก็หาวิธีแก/ไขให/ตรงจุดด/วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายบ7าย
ประธานสภาฯ

เชิญท7านนายกเทศมนตรี

นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรี

ครับผมก็ขอฝากช7างเชน ช7วยลงไปดูตามที่ท7านสมาชิกท7านณรงค เสนอด/วยไปดูกับท7านว7า
เราจะหาวิธีแก/ไขแบบไหน ถ/ามันสามารถทําได/ก็จัดการได/เลยและอีกเรื่องคือถนนทางไปไร7ที่ท7าน
สมาชิกณรงค เสนอให/เข/าไปซ7อมแซม ก็ขอฝากผู/ใหญ7ด/วยนะครับแจ/งเข/ามาได/เลยว7าจุดไหนบ/างที่
ชํารุด ทางเทศบาลจะเร7งดําเนินการให/ ตรงไหนจะซ7อมแซมหรือแก/ไขยังไงก็แจ/งเข/ามาได/ ทาง
เทศบาล คณะผู/บริหาร และข/าราชการของเราพร/อมที่จะทํางานให/ทุกท7าน อาจจะทําไม7ได/ทุกเรื่อง
แต7เราก็จะพยายาม ทําให/เต็มที่เท7าที่งบประมาณเรามีอยู7ครับ ขอบคุณครับ

นายสายชล
ผูใ/ หญ7 หมู7 3
นายสมชาย
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมขอเสนออีกเรื่องครับ คือทางชุมชนหมู7ที่ 3 อยากจะขอไฟเอนกประสงค
ติดตั้งที่ลานเอนกประสงค หมู7 3 เพื่อให/ประชาชนมีไฟฟeาส7องสว7างเวลาออกกําลังกายด/วยครับ

นายสายชล
ผูใ/ หญ7 หมู7 3

ครับในเรื่องของไฟเอนกประสงค ทางเทศบาลพอจะจัดสรรให/ได/ แต7ในเรื่องค7าไฟ ท7านต/อง
บริหารจัดการเอง เพราะว7ามันไม7ใช7ไฟสาธารณะที่อยู7ตามถนน คือท7านต/องจ7ายค7าไฟเองครับ
ครับ ถ/าอย7างนั้นก็ขอเปWนไฟติดตามถนนในบริเวณนั้นก็ได/ครับ

ครับ ได/ครับ ฝากให/ช7างเข/าไปดูด/วยนะครับ
นายบุ
นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรีฯ
นายประเสริฐ
ขออนุญาตครับ ผมอยากจะเสนอให7ช7างเข/าไปสํารวจรางระบายน้ําบ/านนายโยธินให/ด/วย
ผูใ/ หญ7 หมู7 8
ครับว7าจะสามารถเชื่อมกับรางระบายน้ําของหมู7 4 หมู7 5 ได/หรือไม7 เพื่อให/น้ํามันไหลลงลําคลองไป
ที่เดียวกันเลย
ครับ เท7าที่ทราบรางระบายน้ําตรงนั้นมันติดกับทางหลวงชนบท หากจะทําก็ต/องศึกษาดูดีๆ
นายบุญเติบ
นายกเทศมนตรีฯ ก7อน จะได/ไม7เกิดปfญหาตามมาทีหลัง ก็ขอฝากให/ช7างเข/าไปดูไปศึกษาด/วยนะครับว7าเราจะสามารถ
ทําอะไรได/บ/าง ขอบคุณครับ

/มีท7าน...

๑๘
นายบ7าย
ประธานสภาฯ
ปLดประชุม

มี ท7 า นใดจะเสนออี ก เชิ ญ ครั บ ... ถ/ า ไม7 มี แ ล/ ว กระผม ขอขอบคุ ณ ท7 า นสมาชิ ก สภา
ท7านนายกเทศมนตรี คณะผู/บริหาร ผู/นําฝTายปกครองและผู/เข/าร7วมประชุมทุกท7านครับ ผมขอปLด
การประชุมไว/เพียงเท7านี้ครับ ขอบคุณครับ
เวลา 11.
11.30 น.
ลงชื่อ

ผู/จดบันทึกการประชุม

(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ลงชื่อ
(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได/ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
แล/วเห็นว7าถูกต/องจึงลงลายมือชื่อไว/เปWนหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค โสบกระโทก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสรี กรุดครบุรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม
(นายเดช ไหวจังหรีด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลได/ รั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลแล/ ว ให/ เ ลขานุ การสภาเทศบาลปL ด ประกาศในที่ เ ปL ด เผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ เพื่อให/ประชาชนทั่วไปทราบ
ลงชื่อ
(นายบ7าย ยกครบุรี)
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

๑๙

