รายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลท้ ายตลาด สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2/2555 ครั ง้ ที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2555
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตาบลท้ ายตลาด (ชัน้ 2)
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1 นำยสวอง
กระจำดเงิน
2 นำงสุรินทร์
พัฒน์จนั ทร์
3 นำยอดูลย์
เขียวทอง
4 นำยสุทิน
วัฒนจันทร์
5 นำยเฉลิม
พำนทองอยู่
6 นำงอรุณรัตน์
คำนวณ
7 นำยพิสำน
พัดน้ อย
8 นำยสุรพล
บุญแก้ ว
9 นำยครรชิต
คงพันธุ์
10 นำงสำวน ้ำฝน
นำคพุ่ม
11 นำงดอกไม้
บุญอยู่
12 นำงสมใจ
บุญทองดี
13 นำยสุมำนัส
โอให้
14 นำยสมำน
เผือกกรุด
15 ว่ำที่ พ.ต.ยุทธนำ อำรีเอื ้อ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ
2. นายกมล พัฒน์จนั ทร์
3. นายสมจิตร คงน้ อย
4. นายสมศักดิ์ สอนกมล
5. นางบงกช ยงค์พลจุลศร
6. นางนิภา ปั ญญวิจิตร
7. นายสุรเทพ อาษา
8. จ.ส.ท.วิโรจน์ สวนทอง
9. ส.อ.บริบรู ณ์ เชยชม
10. ส.อ.สมชาย เชื ้อเกตุ
11. นางสาวกัณณ์อลิน เขียววิลยั

ตำแหน่ง
ประธำนสภำ อบต.ท้ ำยตลำด
รองประธำนสภำ อบต.ท้ ำยตลำด
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 1
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 2
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 2
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 3
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 3
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 4
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 5
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 5
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 6
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 6
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 7
สมำชิก อบต. หมูท่ ี่ 7
เลขำนุกำรสภำ อบต.

หมำยเหตุ

นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด
รองนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด
หัวหน้ ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
หัวหน้ ำส่วนโยธำ
นักพัฒนำชุมชน
เจ้ ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ ำหน้ ำทีพ่ สั ดุ

-212. นางสาวสาวิตรี เทียนสุวรรณ เจ้ ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้
13. นายชัชวาล ขันทองชัย
นำยช่ำงโยธำ
14. นางชลธิชา ฟั กแดง
เจ้ ำหน้ ำทีพ่ ฒ
ั นำชุมชน
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวำระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธำนแจ้ งทีป่ ระชุมทรำบ (ถ้ ำมี)

ระเบียบวำระที่ 2

รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ ว (ครัง้ แรกวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555)

ระเบียบวำระที่ 3

นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด แถลงนโยบำยต่อสภำ ฯ

ระเบียบวำระที่ 4

พิจำรณำร่ำงข้ อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่ องอื่น ๆ (ไม่มี)

เปิ ดประชุม เวลำ 9.30 น.
ระเบียบวำระที่ 1

เรื่ องทีป่ ระธำนแจ้ งทีป่ ระชุมทรำบ

ประธำนสภำ ฯ

ขอเชิญเลขำ ฯ ครับ

เลขำนุกำรสภำ ฯ

ขอบคุณครับ กล่ำวแนะนำพนักงำนส่วนตำบล ซึ่งโอน(ย้ ำย) มำจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงเจ้ ำฉ่ำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวำระที่ 2
ประธำนสภำ ฯ
ทีป่ ระชุม

คือคุณกัณณ์อลิน เขียววิลยั ตำแหน่งเจ้ ำหน้ ำทีพ่ สั ดุ 2
รับทรำบ
รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ ว (ครัง้ แรกวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555)
ขอเชิญสมำชิกทุกท่ำนพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ วมีทำ่ นใด
ขอแก้ ไขรำยงำนกำรประชุมหรือไม่
(พิจำรณำเป็ นเวลำพอสมควร) ไม่ขอแก้ ไข รับรองรำยงำนกำรประชุม
เป็ นเอกฉันท์

ระเบียบวำระที่ 3

นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด แถลงนโยบำยต่อสภำ ฯ

ประธำนสภำ ฯ

ขอเชิญท่ำนนำยกครับ

นำยก อบต.

เรี ยนท่ำนประธำนสภำและสมำชิกทุกท่ำน องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ท้ ำยตลำด เป็ นองค์กรรำชกำรส่วนรำชกำรท้ องถิ่นทีอ่ ยูใ่ กล้ ชิดกับ
ประชำชน เพรำะมีตวั แทนจำกภำคประชำชนเข้ ำมำบริหำรจัดกำร
ตำมอำนำจหน้ ำที่ เพื่อกำหนดทิศทำงให้ ตรงกับปั ญหำควำมต้ องกำร
ของประชำชน และสำมำรถแก้ ไขปั ญหำควำมเดือดร้ อนของประชำชน

-3ได้ อย่ำงรวดเร็ วมำกขึ ้น ซึ่งจะสำเร็จได้ นั ้นต้ องอำศัยกำมีสว่ นร่วมจำก
ภำคประชำชนในท้ องถิ่นเป็ นหลัก จึงจะสำเร็จได้ เป็ นอย่ำงดี
เพื่อให้ กำรจัดกำรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด มีควำมชัดเจน
และเหมำะสม เกิดประโยชน์แก่ประชำชนในท้ องถิ่นมำกทีส่ ดุ และสอด
คล้ องกับนโยบำยกำรพัฒนำของจังหวัดลพบุรี กระผมจึงกำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรบริ หำรงำนในสำระสำคัญแยกเป็ นด้ ำนต่ำง ดังนี ้
1. นโยบำยกำรพัฒนำด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- จัดกำรให้ มีกำรก่อสร้ ำง ปรับปรุงและบำรุงรักษำถนน ท่อระบำยน ้ำ
และสะพำน
- จัดให้ มีกำรก่อสร้ ำง ปรับปรุง และบำรุงรักษำระบบประปำ ถังเก็บน ้ำ
บ่อน ้ำตื ้นและแหล่งน ้ำเพื่อกำรบริโภค
- จัดให้ มีกำรขยำยเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษำไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ โทรศัพท์สำธำรณะ
- จัดกำรให้ มีกำรก่อสร้ ำง ปรับปรุงและบำรุงรักษำแหล่งน ้ำ เพื่อกำร
เกษตรและกำรเลี ้ยงสัตว์ของประชำชน รวมทั ้งเป็ นแหล่งน ้ำสำหรับผลิต
น ้ำประปำเพื่อใช้ ภำยในตำบล
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
2. นโยบำยกำรส่งเสริ มคุณภำพชีวิต มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- จัดกำรให้ มีกำรพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรระบบเศรษฐกิจ และกำร
เรี ยนรู้ในชุมชน
- จัดให้ มีกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพในครัวเรื อน อำชีพกำรเกษตรและ
กำรเลี ้ยงสัตว์ โดยกำรเสริ มสร้ ำงกำรเรี ยนรู้ และจัดให้ มีกำรอบรมและ
เชิญวิทยำกรมำให้ ควำมรู้ใหม่ ๆ แก่เกษตรกรและกลุม่ อำชีพอุดหนุน
กลุม่ อำชีพ เพื่อลดภำวะกำรว่ำงงำนของรำษฎรในตำบลลดรำยจ่ำย
สร้ ำงรำยได้ และขยำยโอกำสให้ ประชำชนมีภำวะเศรษฐกิจทีด่ ีขึ ้น
- จัดกำรให้ มีกำรพัฒนำเพื่อเสริ มสร้ ำงคุณภำพชีวิต เพื่อควำมผำสุก
มีควำมสำมัคคีกนั เอื ้ออำทรซึ่งกันและกันในทุกภำคส่วนในตำบล ให้
ควำมสำคัญในสถำนบันครอบครัว และมุง่ เน้ นกำรแก้ ไขปั ญหำควำม
ยำกจนเป็ นสำคัญ
- จัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ และตำมภำคบังคับ
- จัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำในระดับก่อนวัยเรี ยน ให้ ได้ รับกำรพัฒนำตำม

-4วัยอันสมควร
- จัดกำรให้ มีกำรพัฒนำเพื่อส่งเสริ มกำรเรียนรู้ของชุมชนในกำร
ดำเนินงำนสำธำรณสุขมูลฐำน ให้ มีกำรควบคุมและป้องกันโรค
- จัดกำรให้ มีกำรพัฒนำด้ ำนสุขภำพของประชำชน โดยกำรสนับสนุน
ให้ เด็ก ยำวชน สตรี ผู้สงู อำยุ ผู้พิกำร ได้ ออกกำลังกำย และพัฒนำด้ ำน
กำรกีฬำให้ มีศกั ยภำพเท่ำเทียมกับตำบลอื่น ๆ
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
3. นโยบำยกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษำควำมสงบเรี ยบร้ อย
มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- จัดกำรให้ มีกำรส่งเสริ ม และพัฒนำด้ ำนกำรเมือง กำรบริ หำรและเพิ่ม
โอกำสในกำรมีสว่ นร่วมของภำคประชำชน กำรทีช่ มุ ชนจะเข้ มแข็งได้ นั ้น
จะต้ องมีกำรบริ หำรจัดกำรทีด่ ี เน้ นกำรมีสว่ นร่วมของชุมชนและกำร
บริ หำรรำชกำรแบบบูรณำกำร มีควำมโปร่งใส ผู้น ้ำชุมชนตลอดจนพี่น้อง
ประชำชน ไดรับกำรพัฒนำด้ ำนวิสยั ทัศน์ให้ กว้ ำงไกล
- จัดกำรให้ มีกำรพัฒนำด้ ำนกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน
- สนับสนุนกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อน เพื่อช่วยเหลือ
และบรรเทำสำธำรณภัยให้ กบั ประชำชนทีไ่ ด้ รับควำมเดือดร้ อน
- จัดให้ มีกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้ บคุ ลำกรมีกำรพัฒนำในด้ ำน
องค์ควำมรู้ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอและเป็ นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำท้ องถิ่นต่อไป
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
4. นโยบำยกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- จัดให้ มีกำรพัฒนำและยกระดับแหล่งท่องเทีย่ วเพื่อกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
5. นโยบำยกำรพัฒนำด้ ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวด
ล้ อม มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- ในกำรรณงค์และประชำสัมพันธ์ ให้ ประชำชนมีกำรสร้ ำงจิตสำนึกและ
ตระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ ม

ระเบียบวำระที่ 4
ประธำนสภำ ฯ
นำยก อบต.
ทีป่ ระชุม

-5กำรปลูกป่ ำและกำรปลูกต้ นไม้ ทดแทน
- มีกำรส่งเสริมให้ ร่วมกันรักษำควำมสะอำดภำยในชุมชน และมีกำร
กำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
6. นโยบำยด้ ำนกำรอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและจำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้ องถิ่น มีกำรดำเนินกำรดังนี ้
- จัดกำรส่งเสริมกำรจัดประเพณีตำ่ ง ๆ ภำยในตำบลเป็ นศูนย์กลำงใน
กำรสนับสนุน และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกำรส่งเสริมด้ ำนศำสนำ และ
กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้ มีควำมยัง่ ยืนตลอดไป
โดยใช้ งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด และ
งบประมำณจำกส่วนรำชกำรอื่น
พิจำรณำร่ำงข้ อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556
ขอเชิญท่ำนนำยกครับ
ขอบคุณครับท่ำนประธำน ฯ ขอเชิญท่ำนประธำน ฯ และสมำชิกทุกท่ำน
พิจำรณำเอกสำรประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556
(พิจำรณำเอกสำรประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556)

ทีป่ ระชุม

- 58 (พิจำรณำเอกสำรประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556)
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจำรณำร่ำงข้ อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2556
เรี ยบร้ อยแล้ วผมขอควำมเห็นชอบในกำรรับหลักกำรในวำระแรก
เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ลำดับต่อไปผมขอเชิญสมำชิกทุกท่ำน เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรเพื่อ
แปรญัตติในร่ำงข้ อบัญญัติงบประมำณ ฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
เสนอ นำยสุมำนัส โอให้ สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 7
ผู้รับรอง 1. นำงดอกไม้ บุญอยู่ สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 6
2. นำยสุรพล บุญแก้ ว สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 4
เสนอ นำยสุทิน วัฒนจันทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 2
ผู้รับรอง 1. นำยครรชิต คงพันธุ์ สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 5
2. นำงอรุณรัตน์ คำนวน สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 3
เสนอ นำยสุรพล บุญแก้ ว สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 4
ผู้รับรอง 1. นำยอดูลย์ เขียวทอง สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 1
2. นำงสมใจ บุญทองดี สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 6
มีทำ่ นใดจะเสนอผู้ใดอีกหรื อไม่ (ไม่มี) ผมขอนัดกำรประชุมในกำร
พิจำรณำวำระทีส่ องให้ คณะกรรมกำรเสนอคำแปรญัตติตอ่ สภำ
ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวำคม 2555 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลท้ ำยตลำด (ชั ้น2) แห่งนี ้
รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่ องอื่น ๆ (ไม่มี)

ทีป่ ระชุม
ประธำนสภำ
มติทปี่ ระชุม
ประธำนสภำ ฯ
นำยสมำน เผือกกรุด
สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 7
นำงดอกไม้ บุญอยู่
สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 6
นำยพิศำน พัดน้ อย
สมำชิกสภำ อบต. หมูท่ ี่ 3
ประธำนสภำ ฯ

ประธานกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชื่อ) ว่ำที่ พ.ต.ยุทธนำ อำรี เอื ้อ ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(ยุทธนำ อำรี เอื ้อ )
(ลงชื่อ) สวอง กระจำดเงิน
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยสวอง กระจำดเงิน)

ศจิกำยน 2555)

ศจิกำยน 2555)

มีควำมชัดเจน

กำหนดนโยบำย

น ้ำสำหรับผลิต

กำรเกษตรและ

กำรพัฒนำตำม

ละพัฒนำด้ ำน

ริหำรและเพิ่ม
ะเข้ มแข็งได้ นั ้น

ตลอดจนพี่น้อง

ำมำรถในกำร

ดำเนินกำรดังนี ้
เรียนรู้ เกี่ยวกับ

งจิตสำนึกและ
ม และส่งเสริ ม

มยัง่ ยืนตลอดไป

สมำชิกทุกท่ำน

ประจำปี 2556

