
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563   เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
 2. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 3.  นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. ร้อยต ารวจตรีชูชาต ิ เดชพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายสุระพล  อ่อนละมูล สมาชิกสภาเทศบาล   
 6. นายสุนทร  สนประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นายไสว   สิงห์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายมณ ี   กัณหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายสาโรจน ์  รักงาม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 2. นายวัฒนา  ฉิมช้าง  นักการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 4. นางจรัสศรี  วิลาทัน  ประธานชุมชนวัดล านารายณ์ 
 5. นางค ามี   พสุมาตร ประธานชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา 
 6. นายทองสุข  เรือนเพชร ประธานชุมชนลานทอง 
 7. นายสรรค์  สุพรม  ประชาชน 
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เริ่มประชุม  10.00  น. 
 

น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
- ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบ ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 
สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ . 2563 โดยจะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
     วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
     (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2563 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง อ่ืน ๆ  

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง 1.เนื่องด้วยท่านภพ สุประเพียร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แล้ว
ท่านผู้ว่าราชการฯได้ลงนามในเอกสารแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วท่านภพ สุประเพียร พ้นสภาพการ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เลยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 2.เรื่องการเลือกตั้งใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 
08.00 – 17.00 น.  
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
       สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 
  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปอ่านแล้ว  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าอะไรหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 
- มีหรือไม่ครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
ล านารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  
- โปรดยกมือขึ้นครับ                                                              

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ค่ะ 
1. นายชาญทรัพย์  แย้มเรือง                7. ร้อยต ารวจตรีก าจัด  สุขจันทร์ 
2. นายสาโรจน์ รักงาม                       8. นายสุระพล อ่อนละมูล  
3. ร้อยต ารวจตรีชูชาติ  เดชพร              9. นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
4. นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์                  10. นายสุนทร สนประเสริฐ 
5. นายปรีชา  เพ็ญสุริยา                      11. นายไสว  สิงห์ทอง 
6. นายมณี  กัณหา 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาออกเสียงรับรอง 11 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ตามหนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0023.4/11290 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ และมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ 
ส าเนาหนังสือขอลาออกของนายภพ สุประเพียร ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
- ด้วยนายภพ สุประเพียร ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
- ดังนั้น จึงมีผลให้นายภพ สุประเพียร สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ล านารายณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
- ผมจะขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลช่วยชี้แจงในระเบียบการเลือกประธานสภาเทศบาล
ด้วยครับ เชิญครับ 

  
น.ส.ละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
“มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่า 

ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล 
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 “มาตรา ๒๐ ทวิ* นอกการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออก
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่ น  
รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง (1) กรณี
ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นและเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาลแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ 8 หรือข้อ 26 วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับคัดเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดดนั้น  
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
- ถ้ามีเชิญครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ดังนั้นผมจะขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อเพ่ือเลือก
ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ แทนต าแหน่งที่ว่าง เชิญครับ 
- เชิญท่านวิชาญ ชิ้นเจริญครับ 

  
นายวิชาญ ชิ้นเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ กระผมนายวิชาญชิ้นเจริญ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลล านารายณ์ เขต 1 ขอเลือกนายสาโรจน์ รักงาม เป็นประธานสภาเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ครับ 
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นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านวิชาญ ชิ้นเจริญ ครับ ที่ได้เสนอท่านสาโรจน์ รักงาม 
- ขอผู้รับรองด้วยครับ 
- ผู้รับรอง 
  1. ร้อยต ารวจตรีก าจัด สุขจันทร์ 

2. นายสุนทร สนประเสริฐ 
- ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
- มีไหมครับ ผมจะให้เวลาซักพักนะครับ 
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอท่านอื่น ผมขออนุญาตอ่านระเบียบในการเสนอชื่อเพียงท่าน
เดียว ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2457 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้
ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
- สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อนายสาโรจน์ รักงาน เพียงท่านเดียว เป็นอันว่านายสาโรจน์ 
รักงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ เขต 2 ได้รับต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ และขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลรายงานผลการเลือกประธานสภา
เทศบาลต าบลล านารายณ์ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการเลือกประธานสถาท้องถิ่นนะครับ 
- ขอแสดงความยินดีกับท่านสาโรจน์ รักงาม ด้วยนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2563 
  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านมณี กัณหา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปี 2563 เพ่ือให้ที่
ประชุมทราบครับ 

  
นายมณี กัณหา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ขอบคุณครับ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประจ าปี 2563 เรียนที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
- ตามค าสั่งเทศบาลต าบลล านารายณ์ ที่  763/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ไว้แล้ว 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
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 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี  
2563 ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 โดยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพ่ิมเติม  
สรุปได้ดังนี้ 

รวมโครงการทั้งหมด  214  โครงการ  
ร้อยละของโครงการทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว      =    80.45 ( 214 × 100 / 266 )  
ร้อยละของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ     =    19.55 ( 52 × 100 / 266 ) 
ร้อยละของงบประมาณท่ีได้ด าเนินการแล้ว   =    42.41 ( 94,298,967.85 × 100 /  

  222,349,400 ) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  โดยได้ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินไว้  และคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนได้ด าเนินการประเมินเบื้องต้น ดังนี้ 

1. การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยประเมินจากประเด็นต่างๆ เช่น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการ  
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เป็นต้น 

-  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จ านวน 8 คน จากคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
11 คน 

คะแนนรวม       100      คะแนน 
คณะกรรมการประเมินรวมเฉลี่ยร้อยละ  98.38   คะแนน  ( 787/8 )  
คิดเป็นร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด 71.55   คะแนน  (98.38 x 8/11 ) 
2. การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประเมินจากประเด็นต่างๆ  
เช่น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ เป็นต้น 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน จ านวน 8 คน จากคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 
11 คน  

คะแนนรวม       100      คะแนน 
คณะกรรมการประเมินรวมเฉลี่ยร้อยละ  97.25   คะแนน  ( 778/8 )  
คิดเป็นร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด         70.73   คะแนน  ( 97.25 x 8/11 ) 
คิดเป็นร้อยละของคณะกรรมการทั้งหมด 70.73   คะแนน  ( 97.25 x 8/11 )  

จากการสอบถามพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลแล้ว เห็นว่ากระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้ประชุม
พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

- ขอบคุณครับ 
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นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านมณี กัณหา ครับ ที่ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ 
- มีหรือไม่ครับ 
- ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมีความเข้าใจกันหมดแล้วนะครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจง หรือมีข้อที่จะให้ทางคณะผู้บริหารติดตาม
การท างานหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆ เชิญได้เลยครับ 
- เชิญท่านร้อยต ารวจตรีชูชาติ เดชพรครับ 

  
ร้อยต ารวจตรีชูชาติ เดชพร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมร้อยต ารวจตรีชูชาติ เดชพร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลล านารายณ์ ผมมีเรื่องที่จะให้ท่านรองประธานสภาเทศบาลแจ้งทางผู้บริหารให้
ทราบเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายของเทศบาล ซึ่งบางหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ยิน เช่น หมู่ 3  
หมู่ 10 ต าบลล านารายณ์ เพราะอาจมีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างขอให้ทางเทศบาลได้แจ้งให้
ประชาชนได้ทราบ เพราะประชาชนสอบถามผมมาไม่รู้ข่าวสารบ้านเมืองของทางเทศบาลหรือ
ของทางราชการแต่อย่างใด ผมขอให้ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้เร่งรัดให้ผู้บริหาร
ด าเนินการด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านร้อยต ารวจตรีชูชาติ เดชพร ครับ ที่ฝากเรื่องไว้ผมจะบันทึกไว้และแจ้งให้คณะ
ผู้บริหารได้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับ เพราะวันนี้ทางคณะผู้บริหารติดภารกิจงานมหกรรม
อาหารฯ เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุม ช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สมาชิกทุกท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆอีกไหมครับ 
- เชิญท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ 

  
นายสุนทร สนประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมได้คุยกับแม่ค้า
ประชาชน ได้สอบถามว่างบประมาณอ่ืนเยอะแยะ แล้วงบประมาณลอกท่อไปไหนครับ ไม่เห็น
ลอกท่อกันเลยครับ ฝนตกถนนก็เป็นคลอง พอแห้งก็กลายเป็นถนนเหมือนเดิม ตั้งแต่เข้ามา
สมัยนี้ ไม่ เคยลอกท่อเลยครับ เรียนให้ทราบและประสานงานกับทีมบริหารด้วยครับ  
ขอบคุณครับ 

  
นายชาญทรัพย์ แย้มเรือง 
รองประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุนทร สนประเสริฐ ครับ เดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับ ท่านเลขานุการสภา
เทศบาลบันทึกไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ติดตาม 
- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ  
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ผมต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ
ที่ให้ความสนใจในเรื่องการประชุมสภาเทศบาล และได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลต าบลล านารายณ์ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
 

    
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้อง
แล้ว เม่ือวันที่ 14 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
   ( ลงชื่อ ) ร้อยต ารวจตรี........................................... ประธานกรรมการ 
      (  ชูชาติ     เดชพร  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
             (  นายปรีชา  เพ็ญสุรยิา  ) 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
                (  นายมณี   กัณหา  ) 
  สภาเทศบาลต าบลล านารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่...........   
เดือน................. พ.ศ. .............. 
 
  ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลต าบลล านารายณ์  
                     (                              ) 

 


