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รายงานการประชุ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 ประจําป# 2563
2563
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
2563
ณ ห/องประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ (ชัน้ ๒)
ผูเ/ ข/าประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายบ8าย
ยกครบุรี
2. นายสํารวม
ฤทธิ์กระโทก
3. นายสมพร
ลาภกระโทก
4. นายขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
5. นายณรงค
โสบกระโทก
6. นายสนั่น
อิบผักแว8น
7. นายสรรเพชญ สรเพชญพิสัย
8. นายเดช
ไหวจังหรีด
9. นายเสรี
กรุดครบุรี
10. นายห8วง
สินธุวงศสานนท

ตําแหน8ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

ผู/ไม8มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวนุชรดา สุขสูงเนิน

ตําแหน8ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

ผูเ/ ข/าร8วมประชุม
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. นางสุมาลี
รุ8มนุ8ม
9. นายเชน
วิชาภรณ
10. นายสันติพงษ
สีมาพล
11. นางอภิญญา
แสนมี
12. นายธนาวุฒิ
บุญประสิทธิ์
13. นายชวลิต
ปIดจตุรัส
14. นายแสวง
พลอยกระโทก
15. นางวิภา
บุญกันท
16. นางบุญนํา
สายสิน

ตําแหน8ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล
ผู/อํานวยการกองคลัง
ผู/อํานวยการกองช8าง
ผู/อํานวยการกองการศึกษา
ผู/อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู/ใหญ8บ/านหมู8 1
ผู/ใหญ8บ/านหมู8 5
ผู/ช8วยกํานัน หมู8 2
ผู/ช8วยผู/ใหญ8บ/าน หมู8 3
ผู/ช8วยผู/ใหญ8บ/าน หมู8 8

หมายเหตุ

เหตุที่ไม8มาประชุม
ลาประชุม

หมายเหตุ
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17.
18.
19.
20.

นายปรัชญากรณ ฦาชา
นางสาวศิริลักษณ อภิบาลบรรจง
นางสาวจุรีพร เพลียครบุรี
นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผช.นักวิเคราะหฯ
ผช.นักประชาสัมพันธ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

เปIดประชุมเวลา
09.
09.30 น.
นายบ8าย
เมื่อครบองคประชุมแล/ว ผมขอเปIดการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป# 2563 ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานจะแจ/งต8อทีป่ ระชุม
- ไม8มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า8 นมา
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําป# 2563

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ทําหน/าที่ผู/ช8วยเลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
สรุปรายละเอียดรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ 2 ประจําป# 2563 ต8อที่ประชุมสภา เชิญครับ

นายปรั
นายปรัชญากรณ
(นักวิเคราะหฯ
คราะหฯ)

เรียน ท8านประธานสภา ท8านสมาชิกสภา คณะผู/บริหาร ผู/นําฝNายปกครองและหัวหน/า
ส8วนราชการทุกท8านครับ ผมขออนุญาตสรุปรายละเอียดรายงานการประชุมสภา สมัย
สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ป# 2563 โดยมี ส าระสํ า คั ญ ที่ ส ภาฯพิ จ ารณา ใน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม8 3 เรื่อง ดังนี้ ครับ
เรื่ อ งที่ 1 การแปรญั ต ติ ร8 า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ8 า ย ประจํ า ป# ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
โดยที่ประชุมสภาฯมีมติ เห็นชอบ ตามที่ท8านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
รายงานผลการแปรญัตติฯ และที่ประชุมได/มี มติ เห็นชอบ ให/พิจารณา ร8างเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ ในวาระที่ 3 โดยให/ดําเนินการขอมติที่ประชุมสภาฯ ต8อจากนี้ ว8าจะให/
ตราเปPนเทศบัญญัติหรือไม8 ซึ่งที่ประชุมสภาได/มีมติ “เห็นชอบ” ให/ตราเปPนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ8ายประจําป#งบประมาณ 2564
เรื่องที่ 2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท/องถิ่น เพื่อแต8งตั้งเปPนคณะกรรมการพัฒนาท/องถิ่น
ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได/คัดเลือกสมาชิกสภาท/องถิ่น เพื่อแต8งตั้งเปPนคณะกรรมการ
พัฒนาท/องถิ่น จํานวน 3 ท8าน ได/แก8
ท8าน ส.ท.สํารวม ฤทธิ์กระโทก
ท8าน ส.ท.ขวัญเรือน เลื่อยกระโทก
ท8าน ส.ท.เสรี กรุดครบุรี
เรื่องที่ 3 การคัดเลือกสมาชิ กสภาท/ องถิ่น เพื่อแต8งตั้งเปPนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ
ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได/คัดเลือกสมาชิกสภาท/องถิ่น เพื่อแต8งตั้งเปPนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯ จํานวน 3 ท8าน ได/แก8
/ท8าน….
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ท8าน ส.ท.ณรงค โสบกระโทก
ท8าน ส.ท.สมพร ลาภกระโทก
ท8าน ส.ท.เดช ไหวจังหรีด
ครับ สําหรับการสรุปรายละเอียดการพิจารณา ตามรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป# 2563 ก็มีเพียงเท8านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดสงสัยจะซักถามหรือแก/ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส8วนใดหรือไม8...
ถ/าไม8มีเชิญเลขาประธานขอมติที่ประชุมรับรองหรือไม8รับรอง รายงานการประชุม
เชิญครับ

นายสมพร
(เลขาประธานฯ)
เลขาประธานฯ)

ให/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพลงมติเปPน ๒ กรณี คือ “รับรอง” หรือ “ไม8รับรอง”
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจําป#
2563 โดยเปIดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ
“รับรอง”
9 เสียง
“ไม8รับรอง”
- เสียง
“งดออกเสียง” 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู/ถาม
- ไม8มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท/องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล/ว
- ไม8มี -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม8
การขออนุมัติ สภาทองถิ่น ในการใชจายเงิ นสะสม เพื่อดํา เนิ น การจายเบี้ ย ยังชีพใหกั บ
ผูสูงอายุสําหรับรายที่ กรมบัญชีกลางโอนผานธนาคาร(คางจาย) ประจําป-งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิ ญนางอภิญ ญา แสนมี ผูอํ า นวยการกองสวัส ดิ การสังคม ชี้แจง
รายละเอียดต8อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

นางอภิญญา
(ผอ.กองสวัสดิการ)

เรียนท8านประธานสภาฯ ท8านสมาชิกสภาฯ คณะผู/บริหาร หัวหน/าส8วนราชการ ผู/นําฝNาย
ปกครองและผู/เข/าร8วมประชุมทุกท8านค8ะ ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นได
จัด สรรเงิ น อุด หนุ น ทั่ ว ไป การจั ด สรรงบประมาณรายจายประจํ า ป- งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป8นคาใชจายโครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูสูงอายุ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน๓,๖๐๐.-บาท(สาม
พันหกรอยบาทถวน) ใหกับเทศบาลตําบลอรพิมพ< เพื่อจายใหกับผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผูสู งอายุ ประจํ า ป- ๒๕๖๓ ที่ ยั งคางจาย แตเนื่องจากเป8 น การจั ดสรรในลั กษณะเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ซึ่งเทศบาลตําบลอรพิมพ<จะตองรับเงินเป8นรายไดป-งบประมาณป@จจุบัน
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ประกอบกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคางจายเป8นรายจายป-เกา
จึงไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณรายจายป-ป@จจุบันได
ตามระเบียบและข/อกฎหมาย
/1. ระเบียบ....
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔
วรรคสอง กํ า หนดวา “ในกรณี ที่ อ งค< ก รปกครองสวนทองถิ่ น ไมสามารถปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ วรรคสาม
กําหนดวา “ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจตามวรรคสองใหอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได”
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค<กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และแกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๙ กําหนดวาองค<กรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได
โดยไดรับอนุมัติจากสภาภายใตเงื่องไขที่กําหนด
๒. หนั งสื อกรมส8 งเสริ มการปกครองท/ อ งถิ่ น ด8 ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.6/ว
3137 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ/งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเงิน
เบี้ ย ความพิ ก ารของค< ก รปกครองสวนทองถิ่ น ประจํ า ป- ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เหลื อจาย ไดแจงซั กซอมแนวทางการเบิ กจายงบประมาณดั งกลาว โดยหากองค< กร
ปกครองสวนทองถิ่นไมไดประมาณการรายรับและไมสามารถตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดทัน ทําใหงบประมาณตกเป8นเงินสะสม อาจทําความตกลงกับผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อนําเงินสะสมมาจายใหกับผูมีสิทธิ
เพื่อใหการเบิกจายเงินสงเคราะห<ผูสูงอายุคางจายเป8นไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบ จึงขออนุมัติจากสภา นําเงินสะสมมาจายใหกับผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
กองสวัสดิการสังคมสงเคราะหเทศบาลตําบลอรพิมพ
นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดสงสัยจะอภิปรายหรือมีข/อซักถามหรือไม8ครับ
ถ/าไม8มีเชิญเลขาประธานขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบหรือไม8เห็นชอบ การขออนุมัติ
สภาทองถิ่นในการใชจายเงินสะสม เชิญครับ

นายสมพร
(เลขาประธานฯ)
เลขาประธานฯ)

ให/ ส มาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พลงมติ เ ปP น ๒ กรณี คื อ “เห็ น ชอบ” หรื อ
“ไม8เห็นชอบ” การขออนุมัติสภาทองถิ่นในการใชจายเงินสะสม เพื่อดําเนินการจายเบี้ย
ยังชีพใหกั บผูสู งอายุ สําหรับรายที่ กรมบั ญชีกลางโอนผานธนาคาร(คางจาย) ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยเปIดเผย ด/วยวิธีการยกมือพ/นศีรษะ
“เห็นชอบ”
9 เสียง
“ไม8เห็นชอบ”
- เสียง
“งดออกเสียง” 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ 6

ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ
เชิญนายปรัชญากรณ ฦาชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท/องถิ่น ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญครับ
/เรียน...
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นายปรั
นายปรัชญากรณ
(นักวิเคราะหฯ
คราะหฯ)

เรียน ท8านประธานสภา ท8านสมาชิกสภา คณะผู/บริหาร ผู/นําฝNายปกครองและหัวหน/า
ส8วนราชการทุกท8านครับ ผมขออนุญาตสรุป รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการพัฒนาท/องถิ่นในภาพรวม
จะเห็นได/ว8าการดําเนินงานโครงการของเทศบาลตําบลอรพิมพ ได/รับผลกระทบ
จากสถานการณโรคระบาด โควิด 2019 อย8างหลีกเลี่ยงไม8ได/ ซึ่งเทศบาลฯมีการดําเนิน
โครงการ 66 โครงการ คิดเปPนร/อยละ 61 ของจํานวนโครงการที่บรรจุอยู8ในแผนพัฒนา
ท/องถิ่น ประจําป#งบประมาณ 2563 จากทั้งหมด 107 โครงการ ซึ่งเทศบาลไม8สามารถ
ดําเนินการโครงการได/เนื่องจากในป#งบประมาณ 2563 อยู8ในช8วงปXองกันและเฝXาระวัง
โรคระบาดฯ ซึ่งมี โครงการที่ไม8สามารถดําเนิ นการได/ 41 โครงการ ซึ่งส8ว นใหญ8เปP น
โครงการเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมชุมชนและกิจกรรมทางศาสนา
แต8ก็มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร/างขั้นพื้นฐานที่ทางเทศบาลสามารถดําเนินการ
ได/ ซึ่ ง ในป# ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี โ ครงการก8 อ สร/ า งโครงสร/ า งขั้ น พื้ น ฐาน
จํา นวน 27 โครงการ สามารถดํ า เนิ น การได/ 22 โครงการ คิด เปP น ร/ อยละ 81 ของ
โครงการก8อสร/างโครงสร/างขั้นพื้นฐาน
4.2 ข/อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท/องถิ่นในอนาคต
จากที่คณะกรรมการติดตามฯ ได/ดําเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตํ า บลอรพิ มพ ป# งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่ งในส8 ว นของโครงการที่ ไม8
สามารถดําเนินการได/ทางคณะกรรมการฯ ก็มองว8าสถานการณที่เกิดขึ้น เปPนป\ญหาที่ไม8
สามารถควบคุมได/ ส8วนข/อเสนอแนะในการจําทําแผนพัฒนาท/องถิ่นในอนาคต ดังนี้
ป\ญหา
- ถนนทางไปไร8 นา ของชาวบ/านยังไม8สามารถดําเนินการได/ครอบคลุมทุกเส/นสาย
ข/อเสนอแนะ
1) เห็นควรพิจารณาดําเนินการซ8อมแซม/ปรับปรุง/ก8อสร/างถนนให/สามารถ
สัญจรไป-มาได/สะดวก
2) ขอให/พิจารณาดําเนินโครงการที่ได/ตั้งงบประมาณเอาไว/แล/วให/ครบทุก
โครงการ เพื่อให/ประชาชนได/รับประโยชนสูงสุด
ครับสําหรับการสรุปรายงานผลการติดตามฯ ก็มีเพียงเท8านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดจะอภิปรายหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
เชิญครับ

นายเสรี
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท8านประธานสภาฯ อยากจะขอฝากเกี่ยวกับการก8อสร/างและซ8อมแซมถนนใน
เขต 2 ทั้ง หมู8 4,5,8 ทางไปวัดชัยเกษมฯ เส/นทางด/านหลังลานมันนายกฯ จากหมู8 4
ไป วัดชัยเกษมฯ และเส/นตะวันตกวัดหนองเสือบอง ด/านหลังโรงเรียน ซึ่งก็มีน้ําไหลและ
กัดเซาะถนน ถ/านานไปอาจจะทําให/ถนนพังได/ จึงอยากให/เข/าไปสํารวจด/วยครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ขอบคุณครับ มีท8านใดจะเพิ่มเติมอีก เชิญครับ
/ขออนุญาต…
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นายสนัน่
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุ ญ าตท8 า นประธานครั บ กระผมก็ อ ยากจะขอเพิ่ ม เติ ม ตามที่ ท8 า นเสรี ไ ด/ เ สนอ
ซึ่งผู/ใหญ8ไพรโรจน ก็ได/ฝากมาสอบถามเกี่ยวกับถนนคอนกรีต ซึ่งช8วงนี้มีฝนตกหนักทําให/
น้ําท8วมขังและกัดเซาะดินใต/พื้นถนนคอน ซึ่งถนนตรงนั้นก็ไม8มีไหล8ทางเวลารถผ8านไปมา
อาจทํ าให/ถนนคอนกรี ตที่ ถูกน้ํา กัด เซาะดิน ใต/พื้นยุ บลงได/ ก็เ ลยอยากจะเสนอให/ทาง
เทศบาลฯ เข/าไปสํารวจหาทางแก/ไขให/ด/วยครับ เกรงว8าถ/านานไปกลัวว8าถนนอาจจะ
ยุบตัวพังลงได/ ซึ่งงบประมาณอาจจะมากกว8า ถ/าไม8แก/ในตอนนี้ ซึ่งก็มีอยู8 2 จุดนะครับที่
เปPนป\ญหานี้ คือด/านหลังวัดหนองเสือบอง และหมู8 4 แถวบ/านอดีตผู/ช8วยเป#^ยก อีกเรื่อง
ที่อยากจะสอบถามคือเรื่องสี่แยกที่จะทําหูช/างในหมู8บ/านทั้ง หมู8 1-8 ไม8ทราบว8าจะเริ่ม
ดํา เนิน การเมื่ อไหร8 และก็ ขอความชั ด เจนโครงการถนนเลี ยบลํ ามู ล ของเขต 2 ที่ ทั้ง
หมู8 4,5,8 ขอให/แบ8งงบประมาณมาทําอยากทราบว8างบประมาณที่ตั้งไว/ เท8าไหร8 และจะ
เริ่มดําเนินการเมื่อไหร8 ขอให/ชี้แจงในที่ประชุมสภาด/วยครับ ผมจะได/ไปบอกพี่น/องที่รอ
ฟ\งอยู8ทางบ/านด/วย และก็อีกเรื่องหนึ่ง คือ ป\ญหารางน้ําขนาดใหญ8ของหมู8 5 ที่รับน้ําจาก
หมู8 4 ด/วย ซึ่งเวลาฝนตกน้ําจะไหลแรงมากและล/นออกไปนาลุงแจ/ง เหตุเพราะว8าในราง
ระบายน้ําตอนนี้มีดินตกตะกอนอยู8ถึงครึ่งรางฯ จึงอยากจะเสนอให/เอาแม็คโคขนาดเล็ก
มาขุดเอาดินออก ก็อยากให/เร8งดําเนินการด/วยเปPนไปได/ก็อยากให/ดําเนินการภายในป#
พ.ศ.2563 หรือต/นป# พ.ศ.2564 ก็ได/ครับแต8อยากให/เร8งดําเนินการ และเรื่องสุดท/าย
คือเรื่องสถานที่จัดงานลอยกระทงผมมองว8าเปPนสถานที่ที่ใช/ร8วมกันทั้ง 8 หมู8 จึงอยากจะ
เสนอให/ปรับพื้นที่ให/สูงขึ้นแล/วลงหินคลุกไปก8อนในอีก 4-5 ป#ข/างหน/าอาจจะทําเปPนลาง
คอนกรีตผมว8าก็ดูเหมาะสม ผมอยากจะเสนอในที่ประชุมเพียงเท8านี้ครับ ไม8ทราบว8าที่
ประชุมมีความคิดเห็นกันอยากไรบ/างครับ ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ)

ขอบคุณครับท8านสนั่น
ขออนุ ญ าตท8 า นประธาน ชี้ แจงตามที่ ท8 า นสนั่ น ได/ เ สนอมานะครั บ สํ า หรั บ ทางคณะ
ผู/บริหารก็ยินดีทําให/ไม8ว8าจะเปPนเรื่องของหินคลุก ก็พร/อมที่จะทําให/ครับ ขอเพียงให/รอ
ให/ฝนซาๆไปก8อน ส8วนรางระบายน้ําทางเทศบาลก็ได/ออกไปสํารวจดูแล/ว เดียวจะจัดการ
ให/ น ะครั บ ในเรื่ องของโครงการก8 อสร/ า งถนนหิ น คลุ กเลี ย บคลองลํ า มู ล หมู8 ที่ 5 ตั้ ง
งบประมาณไว/ 300,000 บาท ซึ่งช8วงนี้เปPนช8วงต/นป#งบประมาณอยู8 จึงอยากให/รอเงิน
งบประมาณเข/ามาก8อน ทางเราจะจัดทําให/ ก็ขอเรียน ท8านสนั่น ท8านผู/นํานะครับว8าเรา
ได/ตั้งไว/แล/ว 300,000 บาท และในเรื่องของหินคลุกที่จะเอาไปใส8ในโพรงใต/ถนนที่ถูก
น้ํากัดเซาะเดียวจะจัดการให/เลยและก็หูช8างตามสี่แยกในหมู8บ/าน เดียวจะดําเนินการให/
นะครับ ส8วนเรื่องสถานที่จัดงานลอยกระทง ป#นี้คงไม8ได/จัดที่เดิมนะครับ เราจะไปจัดกัน
ในศาลาแทน สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง สถานที่ จั ด งานลอยกระทงที่ ท8 า นเสนอให/ ถ มดิ น
เทคอนกรีต ทางเราก็ยินดีขอเพียงให/ทางสภาฯ ให/ความเห็นชอบ ทางเราก็พร/อมที่จะทํา
ให/ แต8ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู8ที่งบประมาณด/วยนะครับ ก็ขอให/เข/าใจด/วยว8าเทศบาลฯเรา
งบประมาณก็ ไม8 ได/ มากนั ก ขอก็ ให/ ค8อยเปP นค8 อยไปนะครับ เพราะความต/ องการของ
ประชาชนก็มีมากเราก็ต/องทยอยทําไปตามกําลังงบประมาณที่เรามี
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นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายณรงค
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)
นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ขอบคุณครับท8านนายกฯ ครับ
เรียนท8านประธานสภาฯ คณะผู/บริหาร และเพื่อนสมาชิกทุกท8านครับ ผมก็มีเรื่องที่จะ
ฝากคือ การซ8อมแซมและก8อสร/ างถนน หลังจากหมดฤดูฝนไปแล/ว เราจะดํา เนินการ
อย8างไร แต8ที่ผมจะขอฝากเลยคือ ถนนหมู8ที่ 7 ทางที่ลงไปทุ8งนาน้ําท8วมถนน ถนนมขาด
ตรงที่นานายแจ/ง เสียหายรถไม8สามารถสัญจรไปมาได/ และตอนนี้ข/าวก็เริ่มออกรวงแล/ว
หากหมดฝนแล/วก็ขอความอนุเคราะห ฝNายบริหารไปช8วยซ8อมแซมด/วยครับ อีกที่คือ
นานายเจ8 า ซึ่งน้ําก็ ท8วมถนน อยากจะให/เอาหินคลุกไปเสริ มด/วยนะครับ และนานาย
หลอด ท8อระบายน้ําก็ชํารุดแล/วผมก็ขอฝากให/ดําเนินการด/วย และอีกหนึ่งจุดคือทางไป
บ8อขยะ สายประตูน้ําอยากให/ทางกองช8างไปสํารวจด/วยนะครับเกษตรกรที่ถอนมันช8วงนี้
ก็ไม8สามารถนํามันออกมาขายได/ ก็ขอให/ช8วยกันด/วยนะครับ เรื่องสุดท/ายคือท8อของทาง
หมู8 3 ท8อน้ําลงคลองแถวนานายบุญส8ง ก็ชํารุดถ/ามีเวลาก็อยากจะเชิญทางกองช8างลงไป
ดูด/วยกันด/วยนะครับว8ามันจะใช/งบประมาณเท8าไหร8 สําหรับกระผมก็มีเรื่องจะฝากเพียง
เท8านี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท8าน สท.ณรงค ครับ
ขออนุ ญ าตท8 า นประธานชี้ แ จง ตามที่ ท8 า นณรงคได/ เ สนอครั บ สํ า หรั บ เรื่ อ งที่ ท8 า น
สท.ณรงค ได/เสนอมานั้นทางเทศบาลได/เริ่มออกไปสํารวจมาบ/างแล/วครับ ส8วนไหนที่เรา
ยังไม8สํารวจตามที่ท8านเสนอทางเราจะเร8งออกไปสํารวจให/อีกทีครับ

นายณรงค
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขอบคุ ณครั บ และก็ ขอฝากเรื่ องฝาปI ด รางระบายน้ํ า ที่ ชํ า รุ ด เช8 น ตรงหน/ า วั ด นาราก
อรพิมพและยังมีอีกหลายๆ ที่ที่ชํารุดเสียหายอยากจะให/ช8วยเข/าไปสํารวจเพื่อซ8อมแซมให/
ด/วยครับ ขอบคุณครับ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ขอบคุ ณครั บ ผมจะสั่ งการให/เ จ/ า หน/า ที่ ออกไปดู ให/ น ะครับ ว8 า ตรงไหนจะดํ า เนิ น การ
อย8างไร ก็ขอฝาก ผอ.กองช8าง ด/วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดจะเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

นายเสรี
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุญาตท8านประธานครับ ก็อยากจะเสนอโครงการเพิ่มเติมถนนตรงหมู8 8 ถนนพร/อม
รางระบายน้ํา ระยะทาง 40-50 เมตร ระหว8างบ/านนางกอง เอื้อนกระโทก ถึง บ/าน
นางนวล แสนมี ซึ่งเดิมที่เปPนโครงการต8อเนื่องการโครงการเดิม แต8ตอนนั้นเจ/าของบ/าน
เขาไม8ยอม แต8ตอนนี้กลายเปPนทางสาธารณะแล/ว ก็ขอฝากด/วยนะครับ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ได/ครับแต8ทั้งนี้เนื่องจากโครงการเดิมได/ดําเนินการไปเรียบร/อยแล/ว ส8วนโครงการนี้ต/อง
นํา เข/ า แผนใหม8 ก็ ขอให/ ท8า นทํ า เรื่ องเสนอโครงการเข/ ามานะครับ และก็ ขอให/ ท8า นทํ า
หนังสือยินยอมจากเจ/าของบ/านมาด/วยนะครับเผื่อถ/าเขาไม8ยอมอีกเราจะได/มีหลักฐานไว/

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดจะเสนอเพิ่มเชิญครับ

8

นายธนาวุฒิ
(ผญ.
ผญ.หมู8 1)

ขออนุญาตท8านประธานครับ ในส8วนของหมู8ที่ 1 ก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการออกไป
สํารวจพื้นที่ของทางเทศบาลด/วยครับว8าออกไปสํารวจที่ไหนบ/าง โปรดชี้แจงด/วยครับ

นายสมพร
(สมาชิกสภาฯ)
สภาฯ)

ขออนุ ญาตท8 านประธานสภาฯ ชี้แจงตามที่ท8านผู/ใหญ8 สอบถามครับ สํ าหรับ การออก
สํารวจทางเทศบาลได/ออกสํารวจหลายจุดด/วยกัน ดังนี้ครับ
1. ถนนสายโปNงทะยิง หมู8 2
2. ถนนสายไร8ตาแปว แถวต/นชาติใหญ8
3. ถนนสายไร8นายสาธิต ไปถึง ไร8นายสนั่น เปPนการวางท8อ
4. ถนนสายไร8นายศรีไพร ถึง ไร8นายโบ
5. ถนนสายสระหนองกระทุ8ม ถึง บ/านทิศนิ่ม
6. ถนนสายสระวังค/าว ถึงนาตาค/อ
7. ถนนสายนานายสาธิต ไปถึง นาตาพล
8. ถนนสายนารองกน ไปถึง นานายอนัน
9. ถนนทางข/ามคลองใหญ8 ท8อชํารุด หมู8 3
10. ถนนเลียบคลองใหญ8ที่ชํารุด หมู8 7
11. ถนนทางข/ามคลองใหญ8 ท8อชํารุด หมู8 7
12. ถนนเลียบคลองใหญ8ที่ชํารุด หมู8 7
13. ถนนสายตําพริก ถึง บ8อแต/ว หมู8 7
14. ถนนเรียบคลองใหญ8 หมู8 7
ครับที่ได/ออกไปสํารวจก็มีเท8านี้ครับ ซึ่งผมก็ได/ปรึกษากับทางช8างเชน ว8าเราจะสามารถ
ทําได/ทั้งหมดหรือไม8 ช8างเชน ก็บอกว8าเราไม8สามารถทําได/ทั้งหมด เราจะทําเฉพาะจุดที่
มันจําเปPนก8อน เอาที่ๆมันหนักจริงๆ แต8ถ/าจะให/ดี เราต/องตั้งงบประมาณเปPนโครงการ
เฉพาะถึ ง จะเปP น การทํ า ให/ มั น เสร็ จ ไปเลยที เ ดี ย ว ผมก็ เ ลยอยากจะเสนอว8 า ให/ ตั้ ง
งบประมาณไปทําทีละที ให/มันเสร็จไปเปPนเส/นๆไปเลย ดีกว8าต/องมาปรับปรุงทุกป# เพราะ
ถนนดินฝนตกมาก็แฉะก็เละอยู8ดี ครับขอบคุณครับ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรีฯ)
นายธนาวุฒิ
(ผญ.
ผญ.หมู8 1)

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

ตามที่ท8าน สท.สมพร เสนอมามันก็ถูกนะครับ แต8ว8าต8อให/เราทําเสร็จไปแล/วเส/นหนึ่งแล/ว
พอป#ต8อมาจะทําอีกเส/นหนึ่ง เส/นนั้นก็พังก็ได/ซ8อมอีกอยู8ดี ผมว8ามันก็ยากนะครับ ท8าน
ผู/ใหญ8หมู8 1 คิดแบบผมหรือไม8ครับ
ขอบคุณครับ ท8านนายกฯ ครับสําหรับผมแล/ว ผมมองว8าถนนเส/นสระวังค/าวและถนนเส/น
สระคลองน/อยเปPนเส/นทางสายหลักที่ควรเร8งดําเนินการก8อนเส/นอื่นๆในเขตนี้ เพราะใน
อีก 1 เดือนที่จะถึงนี้ จะเข/าสู/ฤดูเก็บเกี่ยวข/าวแล/ว ส8วนทางไปไร8ผมมองว8ามันยังพอมี
เวลาเพราะช8วงเวลาเก็บเกี่ยวพืชไร8ยังมาไม8ถึงซึ่งจะอยู8ในช8วงเดือนกุมภา-มีนา จึงอยากให/
เข/าไปซ8อมแซมในส8วนที่ผมเสนอนี้ก8อน เพื่อให/เกษตรกรผู/ปลูกข/าวได/มีเส/นทางในการ
ขนส8งผลผลิตทางการเกษตรได/สะดวก ในส8วนของผมก็ขอฝากไว/เพียงเท8านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
มีท8านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆเชิญครับ
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นางวิภา
(ผช.
ผช.หมู8 3)

ขออนุญาตท8านประธานค8ะ ดิฉันอยากจะฝากเรื่องเร8งด8วนตรงสระหนองโสมงค8ะ น้ําได/
กัดเซาะริมฝ\งถนน ก็อยากให/ทางกองช8างได/ลงไปดูแลด/วยค8ะ ขอบคุณค8ะ

นายบุญเติบ
(นายกเทศมนตรีฯ)

ครับ กระผมก็ได/ไปดูมาแล/วนะครับก็สั่งการไปแล/ว แต8ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให/รองบประมาณ
เข/ามาก8อนนะครับ เดียวจะดําเนินการให/ครับ และสําหรับข/อเสนอแนะที่ทุกท8านได/เสนอ
เข/ามาก็ถือว8ามีความจําเปPนกันทุกข/อเสนอ แต8ทั้งนี้เราก็ต/องมาดูเรื่องงบประมาณเราด/วย
ว8ามีเพียงพอที่จะทําทั้งหมดหรือไม8หรือเราจะแบ8งไปทําตรงไหนก8อน ทางคณะผู/บริหาร
จะพิจารณาให/อย8างถี่ถ/วนนะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะฝากคือเรื่องรางระบายน้ํา
อยากให/ชะลอการเสนอเข/ามาก8อน ผมอยากเสนอให/ท8านสํารวจถนนคอนกรีต ที่ผิวมัน
สึกกร8อน แล/วเสนอเข/ามาเพื่อปรับปรุงเปPนแอสฟ\ลติกเพื่อให/ผิวถนนในเขตหมู8บ/านเรา
เลียบและดูสวยงาม ก็ขอฝากด/วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายสันติพงษ
ผอ.
ผอ.กองการศึกษา

ขออนุญาตท8านประธานครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ/งให/ทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานลอย
กระทง ณ ตอนนี้มีผู/สมัครทั้ง 2 รุ8น รวมกัน 17 คน ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธให/กับ
พ8อแม8พี่น/องตําบลเราด/วยนะครับสมัครผู/ที่สนใจจะสมัครเข/าประกวด ขอบคุณครับ

นายบ8าย
(ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ)

มีท8านใดจะเสนออีกหรือไม8ครับ ถ/าไม8มีกระผมขอปIดการประชุมไว/เพียงเท8านี้ครับ
ขอขอบคุณท8านนายกเทศมนตรี คณะผู/บริหาร ผู/นําฝNายปกครอง สมาชิกสภาฯ และ
หัวหน/าส8วนราชการทุกท8านครับ

ปIดประชุม

เวลา 11.
11.30 น.
ลงชื่อ

ผู/จดบันทึกการประชุม
(นายสมพร ลาภกระโทก)

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ลงชื่อ
(นายสมพร ลาภกระโทก)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ
เสนอประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ได/ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล/วเห็นว8าถูกต/องจึงลงลายมือชื่อไว/เปPนหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค โสบกระโทก)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
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ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสรี กรุดครบุรี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ผู/ตรวจรายงานการประชุม

(นายเดช ไหวจังหรีด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลได/รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล/ว ให/เลขานุการสภาเทศบาล
ปIดประกาศในที่เปIดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ เพื่อให/ประชาชนทั่วไปทราบ
ลงชื่อ
(นายบ8าย ยกครบุรี)
ประธานสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ

