รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558
วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
-------------------------ผูม าประชุม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสําเริง แกวฉ่ํา
นางอุทัย วาดทอง
นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุน
นางรัตนา แกวพิชัย
นายวิทยา ลิ้มวิชิต
นายวิทยา ชํานินวล
นายลือไทย ปานสังข
นายประเพียน ประกับศิลป
นายสมโภชน ชุมขุน
นายวินจิ ใจซื่อ
นายวิโรจน นาคแกว
นางสาวจิรนันท อินทมุสิก

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

สําเริง แกวฉ่ํา
อุทัย วาดทอง
ธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี
วัฒนศักดิ์ สุขอุน
รัตนา แกวพิชัย
วิทยา ลิม้ วิชติ
วิทยา ชํานินวล
ประเพียน ประกับศิลป
ลือไทย ปานสังข
สมโภชน ชุมขุน
วินิจ ใจซื่อ
วิโรจน นาคแกว
จิรนันท อินทมุสิก

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผูเ ขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ คงเดิม
นายนิโรจน จันทรเมฆ
นางสายใจ จันทรแสงกุล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุนศิ า เกตุแดง
นายสุบิณ รัตนพันธ
นางสาวจันทิมา กุลจู

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
หัวหนากองคลัง
นายชางโยธา
บุคลากร

หมาย
เหตุ

ไพฑูรณ คงเดิม
นิโรจน จันทรเมฆ
สายใจ จันทรแสงกุล
สุนทร ผอมทอง
สุนิศา เกตุแดง
สุบิณ รัตนพันธ
จันทิมา กุลจู
/ผูเ ขารวมประชุม…..

-2ผูเ ขารวมประชุม
ลําดับที่
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐปภัสร คชฉิม
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสุพรรณิกา อินทรจันทร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นิตกิ ร
เจาหนาที่วิเคราะหฯ
ผูช ว ยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ณัฐปภัสร คชฉิม
ศตวรรษ ไชยลึก
สุพรรณิกา อินทรจันทร

หมาย
เหตุ

ผูไ มมาประชุม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

-

-

-

-

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ
-

ผูเ ขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายสมโชค กลับศรี
นายเสกสรร บัวจันทร
นายเอกรัตน คงดี
นายสายชล คงดี
นายสราวุธ โกศล

ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ตัวแทนผูประกอบการ
ผูใ หญบานหมูที่ 5
ผูช ว ยผูใหญบานหมูที่ 2

สมโชค กลับศรี
เสกสรร บัวจันทร
เอกรัตน ดงดี
สายชล คงดี
สราวุธ โกศล

หมาย
เหตุ
-

/เปดประชุม เวลา…..

-3เปดประชุม เวลา 10.00 น.
น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กราบเรีย นท านประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท าน คณะผูบ ริหาร หัว หนาสว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ เจาหนาที่และผูเ ขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุนครั้งนี้
เปนการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 2558 วันจันทรที่
28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน สมาชิกเขา
รวม 12 ทาน ครบองคประชุม

น.ส.จิรนันท อินทมุสิก ลํ า ดั บ ต อ ไปขอเชิ ญ ท า นประธานสภาฯ ได จุ ด เที ย นธู ป บู ช าพระรั ต นตรั ย และ
เลขานุการสภาฯ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานสภาฯ แจงที่ประชุมทราบ
(1) รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสานแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน

ประธานสภาฯ

ประชุมเพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ในการนี้ คณะกรรมกาติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ขอจัดสงแบบรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2558 ใหทราบ และเพื่อใหผูบริหาร
เทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น เสนอต อ สภาเทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน และประกาศผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาใหป ระชาชนในท อ งถิ่ นทราบโดยทั่ ว กั นอย างป ล ะหนึ่ งครั้ ง
ภายในเดื อ นธั น วาคม จึ ง ขอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ประจําปงบประมาณ 2558 ตอสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ใหทราบตอไป
(2) แจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2563)เพิ่มเติม
2.1 แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2563)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
2.2 แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2563)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-4นายสําเริง แกวฉ่ํา

ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 1) เทศบาล

ประธานสภาฯ

ตําบลคลองชะอุน ตามที่เทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่1ป และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
คลองชะอุน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
และผูบ ริหารไดอ นุมัติแผนพั ฒนาสามป แลว นั้น จึงอาศัย อํานาจตอ งขอ 17 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ประกาศใชแผนพั ฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
ประกาศใชแ ผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ 2)
ตามที่เทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยผานกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ขอ
22 นั้น ในการนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดพิจารณาอนุมัติ (ราง)
แผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) ตามข อ เสนอ เพื่ อ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ดังนั้นเทศบาลตําบล
คลองชะอุน จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) ใหเปนแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคลองชะอุนตอไป
1.2 คณะบริหารแจงใหท่ีประชุมทราบ
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลคลองชะอุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
คลองชะอุน ประจําป พ.ศ.2558
1.

รายงานผลการปฏิ บั ติงานของเทศบาลตํา บลคลองชะอุน ประจํา ป

งบประมาณ 2558
/2. นโยบายการพัฒนา…..

-52. นโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลคลองชะอุน
3. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลคลองชะอุน
4. พันธกิจ ของเทศบาลตําบลคลองชะอุน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลคลองชะอุน
6. การวางแผนพัฒนา
7. การจัดทํางบประมาณ
8. การใชจายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
9. งบประมาณคางจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 2558
10. การดําเนินงานจากงบประมาณอื่นๆ
11. สรุ ป การใช งบประมาณ เพื่อ โครงการพั ฒ นาตามนโยบาย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558
12. ผลการดําเนินงาน
13. ภาคผนวก 1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
14. ภาคผนวก 2 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนกันยายน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 (www.laas.go.th)
15. ภาคผนวก 3 งบแสดงฐานการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ขอมูล : กองคลัง)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบผล

ประธานสภาฯ

การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลคลองชะอุน ประจําป พ.ศ.2558
2. รายงานผลการติ ด ตามประเมิน ผลการจั ด บริ ก ารสาธารณะตาม
เกณฑชี้วั ด และค าเป าหมายขั้นต่ํ าการจั ด การสาธารณะของเทศบาลตํ าบล
คลองชะอุน รอบที่ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
/นายไพฑูรณ คงเดิม…..

-6นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตํ า บลคลองชะอุน ผมขอรายงานผลการติด ตามประเมิ น ผลการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดแลคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลคลองชะอุน รอบที่ 3 ดวยคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2558 มีมติเ ห็นชอบเกณฑช้ีวั ดและคาเปาหมายขั้นต่ําการบริการสาธารณะของ
เทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบล รอบที่ 3 รวมทั้งขึ้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดใหเทศบาลและองคกร
ปกครองสวนตําบลดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยมอบใหสํานักงานคณะกรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ
องคก ารบริหารสวนตําบลตามเกณฑช้ีวัด ดั งกลาว เพื่อใหก ารดําเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
เปนไปตามที่ ก.ก.ถ. กําหนดอยางครบถวนและถูกตอง อาศัยอํานาจตามมาตรา 48
เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบผล

ประธานสภาฯ

การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชวี้ ัดและคาเปาหมายขั้นต่ํา
การจัดการสาธารณะของเทศบาลตําบลคลองชะอุน รอบที่ 3

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตํ าบลคลองชะอุ น สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ผมใหเวลา 5 นาที สําหรับ
ตรวจดูรายงานการประชุม ถาไมมสี มาชิกสภาฯ ทานใดเสนอหรือแกไขเพิ่มเติม ผมขอ
มติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
/มติที่ประชุมสภาฯ…..

-7มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
2.2 รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ผมใหเวลา 5 นาที สําหรับ
ตรวจดูรายงานการประชุม ถาไมมสี มาชิกสภาฯ ทานใดเสนอหรือแกไขเพิ่มเติม ผมขอ
มติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว (ถามี)
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.1 ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหมงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2559 จํานวน 3 รายการ
(1) ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม ติดตั้งมุงลวด กอสราง
เสาธง ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะ
อุน 1 เปนเงิน 348,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
/นายนิโรจน จันทรเมฆ…..

-8นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีฯ ใหช้ีแจงขออนุมัติ
โอนเงิ นไปตั้ ง จ ายเป น รายการใหม ติ ด ตั้ง มุ ง ลวด ก อ สรา งเสาธง ติ ด ตั้ งเหล็ ก ดั ด
หนาตาง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน 1 เปนเงิน 348,000.บาท เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดกอสรางศูนยพัฒนา
เด็ ก เล็ ก เทศบาลตํา บลคลองชะอุ น ม.7 โดยได รั บ งบประมาณจากกรมส ง เสริ ม
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 หลัง วงเงิน 2,274,000.- บาท และไดกอสราง
เสร็จแลว โดยขณะนี้ไดยายเด็กมาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะ
อุนเรียบรอยแลว แตอาคารเรียนยังตองมีการตอเติม กอสรางสิ่งที่ขาดและมีความ
จําเปน เชน มุงลวด เหล็กดัด เสาธง แตเนื่องจากในปงบประมาณ 2559 ไมไดตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว แตไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ป จึงจําเปนตองขอ
อนุมตั ิโอนงบประมาณตัง้ เปนรายการใหม
1. โครงการติดตั้งมุงลวดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน
โอนตั้งจายเปนรายการใหม
(โอนลด)
- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- ประเภท เงินเดือนฝายประจํา (พนักงาน)
- งบคงเหลือกอนโอน

1,562,562.- บาท

- โอนลดครั้งนี้
- คงเหลือหลังโอน

46,000.- บาท
1,516,561.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
1. โครงการติดตั้งมุงลวดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- แผนงาน งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ
/- งบ ลงทุน คาที่ดิน…..

-9- งบ ลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- ประเภท โครงการติดตัง้ มุง ลวดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

46,000.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

46,000.- บาท

2. โครงการกอสรางเสาธง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน 1
(โอนลด)
- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- ประเภท เงินเดือนฝายประจํา (พนักงาน)
- งบคงเหลือกอนโอน

1,516,561.- บาท

- โอนลดครั้งนี้
- คงเหลือหลังโอน

133,000.- บาท
1,383,561.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
โครงการกอสรางเสาธง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน 1
(โอนเพิ่ม)
- แผนงาน งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ
- งบ ลงทุน คาทีดินและสิ่งกอสราง
- ประเภท โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

133,000.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

133,000.- บาท
/3. โครงการติดตั้ง…..

-103. โครงการติ ด ตั้งเหล็ ก ดัด หนาต างรอบอาคารศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาล
ตําบลคลองชะอุน 1
โอนลด
- แผนงาน บริหารทั่วไป
- งาน บริหารทั่วไป
- งบ บุคลากร
- ประเภท เงินเดือนฝายประจํา (พนักงาน)
- งบคงเหลือกอนโอน

1,383,561.- บาท

- โอนลดครั้งนี้
- คงเหลือหลังโอน

169,000.- บาท
1,214,561.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
โครงการติดตั้งเหล็กดัดรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน 1
- แผนงาน งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ
- งบ ลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- ประเภท โครงการติดตัง้ เหล็กดัดรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

169,000.- บาท

- รวมโอนเพิม่

169,000.- บาท

ดังนั้นจึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลโอนเงินจากเทศบัญญัติรายจายป 2559 หมวด
เงินเดือน ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 348,000.- บาท เพื่อทําการกอสราง
และติดตัง้ มุง ลวด เหล็กดัด และเสาธงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองชะ
อุน เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ขอ 27
/การโอนงบประมาณ…..

-11การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท านรองนิโ รจน จันทรเ มฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ ไดช้ีแจงใหสมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ทุกทานไดรับทราบ การขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม ติดตั้งมุง
ลวด กอสรางเสาธง ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
คลองชะอุน 1 สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม
ถาไมมี ผมขอมติ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม ติดตั้งมุงลวด กอสราง
เสาธง ติ ด ตั้ ง เหล็ ก ดั ด หน า ต า ง ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลคลองชะ
อุน 1 เปนเงิน 348,000.- บาท

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
(2) ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการพัฒนากีฬา
ฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและยั่งยืน ประจําป 2559 เปนเงิน
200,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการพัฒนา
กีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและยั่งยืน ประจําป 2559 เปนเงิน
200,000.- บาท เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากในปจจุบันเด็ก เยาวชนและ
ประชาขนในตําบลคลองชะอุนไดรวมตัวกันเพื่อเลนกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้เพื่อเปนการออก
กําลังกายและไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีและมีใจรักในกีฬา
ประเภทนี้ และในปจจุบันไดมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนชมรมฟุตบอลเพื่อขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม คณะผูบริหารผูน ํา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญและเปน
การขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาฟุตบอล ใหกลุมเปาหมายไดเลนกีฬา ควรมีการพัฒนา
ทักษะการเลน การอบรมการตัดสิน การแขงขัน จึงควรใหมีโครงการสําหรับสงเสริม
/ฟุตบอลขึ้น…..

-12ฟุ ต บอลขึ้ น แต เ นื่ อ งจากในป 2559 ไม ไ ด ตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ การนี้ ไ ว แ ต มี ใ น
แผนพั ฒ นาเทศบาล 3 ป จึ ง ขออนุ มั ติ ต อ สภาเทศบาล โอนเงิ น จากเทศบั ญ ญั ติ
รายจาย ประจําป 2559 จากหมวดเงินเดือน จํานวน 200,000.- บาท ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและ
ยั่งยืน
1. โอนตั้งจายเปนรายการใหม
(โอนลด)
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งาน บริหารงานทั่วไป
- งบ บุคลากร
- ประเภท เงินเดือนฝายประจํา (พนักงาน)
- งบคงเหลือกอนโอน

1,762,561.- บาท

- โอนลดครั้งนี้
- คงเหลือหลังโอน

200,000.- บาท
1,562,561.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
1. โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและยั่งยืน
ประจําป 2559
- แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- งาน กีฬาและนันทนาการ
- งบ ดําเนินการ
- ประเภท คาใชสอย
โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน
สูความเปนเลิศและยั่งยืน ประจําป 2559
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

200,000.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

200,000.- บาท
/ซึ่งเปนการปฏิบัติ…..

-13ซึ่ ง เป นการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวา ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจ ายในหมวดค า ครุ ภัณ ฑ ที่ ดิ นและ
สิ่งกอสรางหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท านรองนิโ รจน จันทรเ มฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ ไดช้ีแจงใหสมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ทุกทานไดรับทราบ การขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการ
พัฒนากีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและยั่งยืน ประจําป 2559 เปน
เงิน 200,000.- บาท สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม ถาไมมี ผมขอมติ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการพัฒนา
กีฬาฟุตบอลตําบลคลองชะอุน สูความเปนเลิศและยั่งยืน ประจําป 2559 เปนเงิน
200,000.- บาท

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 9 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 3 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
(3) ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม อุดหนุนการไฟฟาเพื่อ
ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอร จํานวน 4 จุด ไดแก
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดิน หมูท่ี 2 (กาขยาย
ระบบจํ า หน า ยเพื่ อ จ า ยกระแสไฟฟ า และค า ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร ไ ฟฟ า ) เป น เงิ น
435,345.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญหมูท่ี 8
(การขยายระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา) เปน
เงิน 712,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูท่ี
12 (การขยายระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา)
เปนเงิน 203,300.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

/- โครงการกอสราง…..

-14- โครงการกอ สรางระบบประปาหมูบ าน หมู ท่ี 13 (การขยายระบบ
จําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา) เปนเงิน 185,600.บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รวมเปนเงิน 1,419,115.10 บาท
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม อุดหนุนการไฟฟา
เพื่อขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอร จํานวน 4 จุด เหตุผลความจําเปน เนื่องจาก
เทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป 2559 เพื่อแกไขปญหาเรื่อง
น้ําอุปโภคบริโภคใหกับประชาชนโดยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อทําการกอสราง
ระบบประปาหมูบ าน ดังนี้
1. ประปาหมูบ านแบบผิวดิน ม.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2. ประปาหมูบ านแบบผิวดินขนาดใหญ ม.8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
3. ประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ ม.12 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4. ประปาหมูบ านแบบผิวดิน ม.13 (จายขาดเงินสะสม)
เนื่องจากระบบประปาเกี่ย วของกับระบบไฟฟา เทศบาลจึงไดทําหนังสือไปยั งการ
ไฟฟาเพื่อขอใหออกมาตรวจสอบเขตไฟฟากอนดําเนินการ และการไฟฟาไดมีหนังสือ
ตอบกลับมาวาทั้ง 4 จุด จะตองขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอร ไมเชนนั้น จะจาย
กระแสไฟฟาไมไดเนื่องจากอยูหา งจากเขตไฟฟาเดิม และการดําเนินการดังกลาวตอง
อุดหนุนการไฟฟา ใหดําเนินการ 4 จุด รวมเปนเงิน 1,419,115.10 บาท เนื่องจาก
รายการดังกลาวไมไดตั้งงบประมาณไวและจายจากเงินสะสมไมได ดังนั้นขอขออนุมัติ
ตอสภาเทศบาล โอนเงินจากเทศบัญญัติรายจายประจําป 2559 งบกลาง รายการ
คาชําระเงินตน เงินกูธนาคารออมสิน จํานวน 1,419,115.10 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม อุดหนุนการไฟฟาการขยายเขตและติดตั้งมิเตอร จํานวน 4 จุด
1.1 โอนตั้งจายเปนรายการใหม
(โอนลด)
/- แผนงาน งบกลาง…..

-15- แผนงาน งบกลาง
- งาน งบกลาง
- งบ กลาง
- ประเภท คาชําระหนีเ้ งินตน
- งบคงเหลือกอนโอน
- โอนครั้งนี้
- คงเหลือหลังโอน

1,915,500.- บาท
435,340.- บาท
1,480,159.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
1. อุดหนุนโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดิน ม.2 (การขยาย
ระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา)
- แผนงาน เคหะและชุมชน
- งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- หมวด เงินอุดหนุน
- ประเภท อุดหนุนสวนราชการ (การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานตาขุน)
เพื่ออุดหนุนขยายเขตไฟฟาและติดตัง้ มิเตอรไฟฟาในโครงการ
กอสรางระบบประปาหมูบ านแบบผิวดิน ม.2
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

435,340.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

435,340.- บาท

1.2 โอนตั้งรายการใหม
(โอนลด)
- แผนงาน งบกลาง
- งาน งบกลาง
- งบ งบกลาง
- ประเภท คาชําระหนีเ้ งินตน
/- งบคงเหลือกอนโอน…..

-16- งบคงเหลือกอนโอน

1,480,159.- บาท

- โอนครั้งนี้

712,000.- บาท

- คงเหลือหลังโอน

768,159.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
2. อุดหนุโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ ม.8 (การขยายระบบจําหนายเพื่อจาย
กระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา)
- แผนงาน เคหะและชุมชน
- งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- หมวด เงินอุดหนุน
- ประเภท อุดหนุนสวนราชการ (การไฟฟาสวน
สวนภูมิภาคอําเภอบานตาขุน) เพื่ออุดหนุน
ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอรไฟฟาในโครงการ
กอสรางระบบประปาหมูบ านแบบผิวดินขนาดใหญ ม.8
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

712,000.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

712,000.- บาท

1.3 โอนตั้งรายการใหม
(โอนลด)
- แผนงาน งบกลาง
- งาน งบกลาง
- งบ กลาง
- ประเภท คาชําระหนีเ้ งินตน
- งบคงเหลือกอนโอน

768,159.- บาท

- โอนครั้งนี้

203,300.- บาท

- คงเหลือหลังโอน

564,859.- บาท
/โอนตั้งเปนรายการใหม…..

-17โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
3. อุดหนุนโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ ม.12 (การขยายระบบจําหนายเพื่อจาย
กระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา)
- แผนงาน เคหะและชุมชน
- งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- หมวด เงินอุดหนุน
- ประเภท อุดหนุนสวนราชการ (การไฟฟาสวน
ภูมภิ าคอําเภอบานตาขุน) เพื่ออุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาและติดตัง้ มิเตอรไฟฟาในโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน ม.12
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

203,300.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

203,300.- บาท

1.4 โอนตั้งรายการใหม
(โอนลด)
- แผนงาน งบกลาง
- งาน งบกลาง
- งบ งบกลาง
- ประเภท คาชําระหนีเ้ งินตน
- งบคงเหลือกอนโอน

564,859.- บาท

- โอนครั้งนี้

185,600.- บาท

- คงเหลือหลังโอน

379,259.- บาท

โอนตั้งเปนรายการใหม
(โอนเพิ่ม)
/4. อุดหนุนโครงการ…..

-184. อุดหนุนโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน ม.13
(การขยายระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคา
ติดตั้งมิเตอรไฟฟา)
- แผนงาน เคหะและชุมชน
- งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- หมวด เงินอุดหนุน
- ประเภท อุดหนุนสวนราชการ (การไฟฟาสวน
ภูมภิ าคอําเภอบานตาขุน) เพื่ออุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาและติดตัง้ มิเตอรไฟฟาในโครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบ านแบบผิวดิน ม.13
- งบคงเหลือกอนโอน

0.- บาท

- โอนเพิ่มครั้งนี้

185,600.- บาท

- รวมโอนเพิ่ม

185,600.- บาท

เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางหรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท านรองนิโ รจน จันทรเ มฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ ไดช้ีแจงใหสมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ทุกทานไดรับทราบ การขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม อุดหนุน
การไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอร จํานวน 4 จุด ไดแก
- โครงการก อ สร า งระบบประปาหมู บ า น แบบผิ ว ดิ น หมู ที่ 2 (กาขยาย
ระบบจํ า หน า ยเพื่ อ จ า ยกระแสไฟฟ า และค า ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร ไ ฟฟ า ) เป น เงิ น
435,345.- บาท
- โครงการก อ สร า งระบบประปาหมู บ า น แบบผิ ว ดิ น ขนาดใหญ ห มู ที่ 8
(การขยายระบบจําหนายเพื่อจายกระแสไฟฟาและคาติดตั้งมิเตอรไฟฟา) เปนเงิน
712,000 บาท
/- โครงการกอสราง…..
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โครงการก อสรางระบบประปาหมูบ าน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่

12 (การขยายระบบจํ า หน า ยเพื่ อ จ า ยกระแสไฟฟ า และค า ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร ไ ฟฟ า )
เปนเงิน 203,300.- บาท
- โครงการก อ สร า งระบบประปาหมู บ า น หมู ที่ 13 (การขยายระบบ
จํา หนา ยเพื่ อ จา ยกระแสไฟฟ า และคา ติ ด ตั้ง มิ เ ตอรไ ฟฟา ) เป นเงิ น 185,600.บาท รวมเปนเงิน 1,419,115.10 บาท สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายหรือ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมขอมติ ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจายเปนรายการใหม
อุดหนุนการไฟฟาเพื่อขยายเขตไฟฟาและติดตั้งมิเตอร จํานวน 4 จุด
มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
5.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ําภายในตําบลคลอง
ชะอุ น เป น เงิ น 978,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒ นาสามป พ.ศ.25592561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ขอรายงานยอดเงินสะสมที่ นํา ไปใชไ ด คงเหลือ ณ วั นที่ 4
พฤศจิกายน 2558
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
ลูกหนี้ – ภาษีบํารุงทองที่
ลูกหนี้ – ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

24,605,905.18

4,795,045.16
74,170.30
4,880.00

ลูกหนี้ – คาน้ําประปา

136,285.00

ลูกหนี้ – เงินสะสม

174,887.00

ยอดผลตางจากการชําระหนี้ระหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูแ ละเจาหนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

5,185,267.46
29,420,637.72

หัก จายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.2

2,000,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.5

1,000,000.00
/โครงการกอสราง…..

-20โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.6

1,000,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.8

1,980,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต แสนสุข ม.2 – บางหลุด ม.13
1,000,000.00
โครงการกอสรางประปาหมูบ า น ม.13

1,200,000.00

สํารองจายเงินเดือน/คาตอบแทน

12,000,000.00

โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดิบ ประปาหมูบ า น หมู 5

182,000.00

เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

590,926.48

รวมจาย

20,952,926.48

คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

8,467,711.24

เหตุผลความจําเปน เนื่องจากในชวง 3-4 เดือน ที่ผานมาไดเกิดฝนตกหนักทั่วพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี จนตองประกาศเขตภัยพิบัติในเขตเทศบาลตําบลคลองชะอุน
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ถนนขาด คอสะดานทรุด ทอระบายน้ําหลายแหงชํารุด
และหลุดทําใหประชาชนสัญจรหรือใชถนนไมได เทศบาลไดแกปญหาเฉพาะหนาโดย
การนําดินไปถมเพื่อใหประชาชนใชไดไปพลางกอน พรอมนี้คณะผูบริหารไดสั่งการให
กองชางสํารวจเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนเหลานี้ และเห็นควรใหมีการกอสราง
ใหมั่นคงถาวรมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากในป 2559 ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อกอสราง
ทอระบายน้ํา มีแตซอมแซมเทานั้น ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนและตอง
ดําเนินการเปนการเรงดวน
จุดที่ 1 ซอยแสนสุข ม.2 วางทอระบายน้ํา 164,669.20 บาท
จุดที่ 2 ซอย ร.ร.บานบางหิน (บริเวณคอสะพานฯ) 248,000.00 บาท
จุดที่ 3 ซอยตนทุเรียน ม.6 วางทอระบายน้ํา 160,286.10 บาท
จุดที่ 4 ซอยในเหมืองตอซอยควนสูง วางทอระบายน้ํา 126,769.20 บาท
จุดที่ 5 ซอยผาแดง บานนายสาร ม.12 วางทอระบายน้ํา 180,346.10 บาท
จุดที่ 6 ซอยผาแดง บานนายสมทบ ม.12 วางทอระบายน้ํา 100,389.20 บาท
จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 978,000 บาท เพื่อก อสรางและวางท อ
ระบายน้ํา จํานวน 6 จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ เปนการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
/เงินและการตรวจเงิน…..

-21เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจายขาดเงินสะสม โดย
ไดรับ อนุมัติจากสภาทอ งถิ่ นในกรณี เพื่อบํ าบั ดความเดือดรอ นของประชาชนและ
โครงการนั้นตองอยูในแผนพัฒนาเทศบาล จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองนิโรจน จันทรเมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงการขออนุมัติ

ประธานสภาฯ

จายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ําภายในตําบลคลองชะอุน เพื่อแกไขปญหา
ความเดือ ดรอ นของพี่นอ งประชาชน สมาชิ ก สภาฯ ท านไดต อ งการอภิ ป รายหรื อ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญทานอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 2 ดิฉันขอขอบคุณคณะผูบริหารในการจายขาด
เงินสะสมในการวางทอระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นอ งประชาชน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท า นอุ ทั ย วาดทอง สมาชิ ก สภาฯ ท า นใดมี ข อ อภิ ป รายหรื อ สอบถาม

ประธานสภาฯ

เพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมขอมติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบาย
น้ําภายในตําบลคลองชะอุน เปนเงิน 978,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
5.3 ขอความเห็นชอบในการดําเนินการวาจะซอมแซมหรือวารื้อถอนหองน้ํา
(หองน้ําชาย-หองน้ําหญิง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภา
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน

ผมขอความเห็นชอบในการดําเนินการวาจะ

ซ อ มแซมหรื อ ว า รื้ อ ถอนห อ งน้ํ า (ห อ งน้ํ า ชาย-ห อ งน้ํ า หญิ ง ) เนื่ อ งจากสภาพ
ห อ งน้ํ า ที่ ติ ด กั บ อาคารอเนกประสงค มี ส ภาพชํ า รุ ด เสี ย หาย และได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพหองน้ําชาย-หองน้ําหญิง เพื่อตรวจสอบสภาพความ
ชํารุดเสียหายของหองน้ําชาย-หองน้ําหญิง เพื่อการวางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติ
/โดยคํานึงถึง…..

-22โดยคํานึงถึงความคุมคา ประโยชนสูงสุดที่จะไดรับของทางราชการ และประชาชน
ไดรับความสะดวกในการรับบริการของประชาชน ผูบริหารจึงนําเรื่องเขาเสนอตอที่
ประชุ มสภาฯ เพื่ อ ใหค วามเห็นชอบในการดํ า เนินการวางแผนและกํ าหนดวิธี ก าร
ปฏิบัติวาจะทําการซอมแซมหรือวารื้อถอน
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจง ขอความเห็นชอบในการดําเนินการวาจะ

ประธานสภาฯ

ซอมแซมหรือวารื้อถอนหองน้ํา (หองน้ําชาย-หองน้ําหญิง) เนื่องจากมีสภาพชํารุด
และตอไปในอนาคตจะทําทางเขาเทศบาลฯ ดวย สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการจะ
อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญทานวิทยา ชํานินวล

นายวิทยา ชํานินวล

กราบเรีย นท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ท าน กระผมนายวิท ยา ชํานินวล

สมาชิกาสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 มีค วามเห็นวาควรรื้อถอนเนื่องจาก
สภาพชํารุดทรุดโทรมมากแลว

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวิทยา ชํานินวล ที่ไดนําเสนอ ผมจะขอมติจากสมาชิกสภาฯ วาจะให

ประธานสภาฯ

ซอมแซมหรือวาจะรื้อถอน ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวจิรนันท อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ การขอความเห็นชอบในการดําเนินการวาจะซอมแซมหรือวารื้อถอน
ควรแบงเปน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ซอมแซมกี่เสียง ประเด็นที่ 2 รื้อถอนกี่เสียง
แลวดูวามติซอมแซมกับมติร้ือถอนเสียงไหนมากกวากัน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญทานลือไทย ปานสังข

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายลือไทย ปานสังข

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น เขต 2 ผมเข า ใจความหมายของท า น
ประธานสภาฯ ที่ ไ ด นํ า เรี ย นต อ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ แต เ พี ย งขอหารื อ กั บ ต อ ท า น
ประธานสภาฯ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทานวาระหวางมติซอมแซมกับมติ
รื้อถอน แตผมเห็นดวยใหรื้อถอนแลวหลังจากรื้อถอนจะมีการกอสรางใหมหรือวา
อยางไร ขอบคุณครับ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานลือไทย ปานสังข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ขอเชิญทาน

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ
/นายไพฑูรณ คงเดิม…..

-23นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ในเดือนมกราคม 2559 เทศบาลจะประกาศการ
จัดซื้อจัดจางกอสรางอาคารอเนกประสงคและจะมีหองน้ําอยูในอาคารเลย ตามที่
สมาชิกสภาฯ ไดอนุมัติในปงบประมาณ 2558

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยวาจะใหซอมแซม โปรดยกมือดวยครับ ไมมี
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยวาจะใหรอื้ ถอน โปรดยกมือดวยครับ เห็นดวย 11 เสียง

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบใหมีการรื้อถอนเปนเอกฉันท
5.4 ขอความเห็นชอบโยกยายอาคารโรงจอดรถ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ เนื่องจากอาคารโรงจอดรถในปจจุบันมีสภาพชํารุดแตยังสามารถใช
งานได แต เ นื่ อ งจากอาคารโรงจอดรถตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณโครงการก อ สร า งอาคาร
เอนกประสงค คสล. 1 ชัน้ จึงจําเปนตองมีการโยกยายอาคารโรงจอดรถดังกลาว ซึ่ง
ตองมีการวางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติ กําหนดสถานที่และตําแหนงที่ตั้ง วิธีการ
และคาใชจายในการโยกยาย ซึ่งคํ านึงถึ งความคุมคาและประโยชนสู งสุด ของทาง
ราชการ และเห็ น ควรให ผู บ ริ ห ารนํ า เรื่ อ งเสนอเข า ที่ ป ระชุ ม สภาฯ เพื่ อ ขอความ
เห็นชอบตอไป

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดนําเสนอใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ สมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ทานใดตองการอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมขอถามติขอความ
เห็นชอบโยกยายอาคารโรงจอดรถ

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท

/5.5 ขอความเห็นชอบ…..

-245.5 ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑท่ไี ดจากการบริจาค จํานวน 5 รายการ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทรแสงกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสายใจ จันทรแสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑที่ไดจากการ
บริจาค จํานวน 5 รายการ ดังนี้
1. โทรศัพท โนเกีย รุน lumia 620 จํานวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพท Samsung รุน grand 2 จํานวน 1 เครื่อง
3. โทรศัพท True รุน supper 2 จํานวน 2 เครื่อง
จึงขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑที่ไดจากการบริจาค จํานวน 5 รายการ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองสายใจ จันทรแสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดนําเรียนชี้แจงให

ประธานสภาฯ

สมาชิ ก สภาฯ ได รั บ ทราบ สมาชิ ก สภาฯ ท า นใดต อ งการอภิ ป รายหรื อ สอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมขอถามมติ ขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑที่ไดจากการ
บริจาค จํานวน 5 รายการ

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
5.6 ขอความเห็นชอบกอสรางอาคารผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา (นายเอก
รัตน คงดี)

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทรแสงกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสายใจ จันทรแสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ตามที่ นายเอกรัตน คงดี อยูบานที่ 120 หมูที่
5 ต.คลองชะอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี ไดมีคํารองเพื่อประกอบกิจการผลิตปุยเคมี
โดยขออนุญาตที่จะกอสรางอาคารผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา ในบริเวณดังกลาว
และไดแนบเอกสารหลักฐานพรอ มแบบแปลนการก อสรางมาดวย เทศบาลตําบล
คลองชะอุนจึงไดทํ าประชาคมหมูบ าน เพื่อรับ ฟงความเห็นในเรื่องดังกลาว และที่
/ประชุมหมูบ าน…..

-25ประชุมหมูบานไดเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวได ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน
การขออนุญาตประกอบกิ จการ จึงนําเรื่องเขาที่ ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบตอไป
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองสายใจ จันทรแสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ ทานใด

สมาชิกสภาฯ

มีขอ เสนอแนะหรืออภิปรายหรือไม ขอเชิญทานวิทยา ชํานินวล

นายวิทยา ชํานินวล

กราบเรีย นท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ท าน กระผมนายวิท ยา ชํานินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น เขต 1 ก อ นที่ จ ะมี ก ารขอมติ ผมขอให
ผูป ระกอบการไดพบปะและอธิบายขั้นตอนการผลิต

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวิทยา ชํานินวล ขอเชิญนายเอกรัตน คงดี ผูประกอบการ ไดพูดคุยใน

ประธานสภาฯ

เรื่องของกระบวนการกอสรางอาคารผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา

นายเอกรัตน คงดี

กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมสภาฯ ทุก

ผูป ระกอบการ

ทาน กระผมนายเอกรัตน คงดี ผูประกอบการ จะขอความเห็นชอบในการกอสราง
อาคารผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา หมูที่ 5 บานบางหิน ในตอนนี้ผมมีทั้งฟารมหมู
และฟารมไก จึงมีการตอยอดซึ่งจะเอาวัตถุดิบจากมูลสัตวหมูและไกมาผลิตปุย

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณนายเอกรัตน คงดี ผูประกอบการ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือ

ประธานสภาฯ

อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทานดิฉันนางสาวจิรนันท อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ ขอนําเรียนเพิ่มเติมตามที่นายเอกรัตน คงดี ไดยื่นเอกสารประกอบ
กิ จ การตามรายละเอี ย ดและได ผ า นประชาคมหมู บ า นมาเรี ย บร อ ยแล ว ในส ว น
ดําเนินการประกอบกิจการตอยอดจากฟารมหมู ฟารมไก ก็ไดผานกระบวนการมา
เรียบรอย ตอยอดมาเปนการผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา ก็ตองขอความเห็นชอบ
จากสมาชิกสภาฯ ทุกทาน แตในสวนการดําเนินการของเทศบาลก็ตองดําเนินการตาม
พรบ. ระเบียบ เหมือนกับรายอื่นๆ เชน ตองขออนุญาต ผานประชาคมหมูบาน เสนอ
ตอ ที่ ป ระชุม สภาฯ และจะต อ งทํ า บั น ทึ ก ขอ ตกลงเหมื อ นรายอื่ น ๆ ซึ่ ง ผลของการ
ประกอบการอาจจะสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนในบริเวณพื้นที่ ก็ขอ
เรียนชี้แจงใหผูประกอบการไดเขาใจ
/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-26นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดนําเรียนชี้แจงในสวนขั้นตอนของเทศบาลและ

ประธานสภาฯ

ผูประกอบการ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขออภิปรายอีกหรือไม ถาไมมี ผมขอถามมติ
ขอความเห็นชอบกอสรางอาคารผลิตปุยและอาคารเก็บสินคา (นายเอกรัตน คงดี)

มติที่ประชุมสภา

เห็นดวย 11 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ลา มติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนและประชาชนตําบลคลองชะอุน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานสุนทร ผอมทอง

ประธานสภาฯ
นายสุนทร ผอมทอง

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน คณะผูบริหาร กระผมนายสุนทร

ที่ปรึกษานายกฯ

ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ผมในฐานะประธานฝายดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียน ประชาชนในตําบลคลองชะอุน จะมีการจัดการแขงขันในวันที่ 13
– 22 มกราคม 2559 การจัดแขงขันในครั้งนี้มีภาคีรวมมือกันหลายสวน เชน ชมรม
ฟุตบอล ชมรมเปตอง โรงเรียนในเขตเทศบาล รพ.สต.ตําบลคลองชะอุน การจัดการ
แขงขันในครั้งนี้มีประเภทกีฬา ฟุตบอลนักเรียนประถมและมัธยม ฟุตบอลประชาชน
ตะกรอ วอลเลยบอล แชรบอล และเปตอง จึงขอฝากประชาสัมพันธผานสมาชิกสภา
เทศบาลไปยังพี่นองประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดอื่นๆ ขอใหติดตอคุณศักดิ์นรินทร
วองประชานุกูล

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานสุนทร ผอมทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ที่ไดนําเรียนชี้แจงในเรื่อง

ประธานสภาฯ

ของกีฬาภายในตําบลคลองชะอุน
6.2 กิจกรรมวันเด็กประจําป

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานรองสายใจ จันทรแสงกุล

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทรแสงกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสายใจ จันทรแสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมตรีตําบลคลองชะอุน เทศบาลตําบลคลองชะอุนจัดกิจกรรมวันเด็กใน
วันเสารที่ 9 มกราคม 2559 ในการประชุมสภากาแฟเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558
/ดิฉันก็ไดแจงให…..

-27ดิฉันก็ไดแจงใหสมาชิกสภาฯ ผูนําหมูบานไดรับทราบแลว ในการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในปนี้งบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กก็มีนอย ไมสามารถ
เบิกจายในการเลี้ยงอาหารเด็กได ก็ตองขอความอนุเคราะหทานผูนําหมูบาน ผูชวย
อสม. แมบาน และหนวยงานตางๆ ในเรื่องของขวัญ อาหาร และทุนการศึกษา เพื่อให
เด็กและเยาวชนไดรื่นเริงสนุกสนาน กอใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ และ
สงเสริมใหเด็กไดมีรางกาย จิตใจ สติปญญาที่ดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขอันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศตอไป จึงขอประชาสัมพันธสมาชิกสภาฯ
และฝากบอกตอๆ กันไปเพื่อเขารวมกิจกรรมวันเด็ก สวนเรื่องการแตงกายขอใหนัด
แนะกันอีกครั้ง
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองสายใจ จันทรแสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ทีไดช้ีแจงใหสมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาฯ ไดรับทราบ
6.3 หารือเรื่องเครื่องจักรกล

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น กระผมนายวิ ท ยา ลิ้ ม วิ ชิ ต

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 เนื่องจากชวงนี้เขาสูชวงฤดูแลงนาจะมี
การซอมแซมถนนทุกเสน ซึ่งหมูบานทุกหมูบานก็คงอยากใหเครื่องจักรทํางานในชวง
นี้ทุกหมูบาน ผมขอหารือกับคณะผูบริหารวาจะมีแผนการดําเนินการซอมแซมถนน
อยางไรใหทันกับฤดูแลง ขอบคุณครับ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิกสภาฯ
6.4 การซอมแซมปรับปรุงถนนที่ชํารุดทุกหมูบาน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานลือไทย ปานสังข

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายลือไทย ปานสังข

สมาชิสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 2 สืบเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ถนนในเขต
เทศบาลตําบลคลองชะอุน 80% เปนพื้นที่ถนนลูกรัง ประกอบกับสภาวะฝนตกน้ํา
/ทวมถนน…..

-28ท ว มถนน เพราะฉะนั้ น การซ อ มแซมปรั บ ปรุ ง ถนนที่ ชํ า รุ ด เป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
ผูบริหาร แตผมในฐานะสมาชิกสภาจําเปนตองแจงใหทราบถึงถนนเสนทางที่ชํารุด
จริงๆ เพื่อใหไดรับการดูแลแกไขตอไป ตัวอยางเชน หมูที่ 9 ซอยแสงดาว-สาวดอย
ถาไมใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ ไมสามารถสัญจรผานไปมาไดแลว เนื่องจากเปนถนนดิน
เดิมและไมไดรับการซอมแซมแมแตสักครั้งเดียวในรอบปที่ผานมา ดังนั้นความชํารุด
ทรุดโทรมจึงเกิดขึ้นมากมาย ประชาชนมีความเดือดรอนจริงๆ ตามที่ทานวิทยา ลิ้ม
วิ ชิ ต ได ห ารื อ ผ า นท า นประธานสภาฯ ไปยั ง คณะผู บ ริ ห ารว า ป ห น า ช ว งแล ง คณะ
ผูบริหารตองดําเนินการซอมแซถนนที่ชํารุดทรุดโทรมทั่วทั้งพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผมขอ
ฝากวาตามที่ทานนายกเทศมนตรีฯ ไดกลาวไวเมื่อเปดประชุมสภาฯ ครั้งแรก ชี้แจง
และแถลงนโยบาย คําหนึ่งที่ผมภูมิใจอยางยิ่ง คือคําวา ธรรมาภิบาล หมายถึงวาเรา
จะบริหารงานอยางเปนธรรม พื้นที่ตรงไหนเดือดรอนก็นาจะไดรับการดูแลแกไขกอน
ทุกสิ่งทุกเรื่อง ไมใชแตเรื่องถนนหนทางเพียงอยางเดียว แต ณ เวลานี้ผานมาสามป
เต็มๆ ผมรูสึกวาคําๆ นี้มันจะเลือนลางหายไป เราดูไมรูหรือรูแลวไมปฏิบัติ ถาใครรู
แจงเห็นจริงวาตรงไหนลํ าบากก็ ใ หมองวาลําบาก ตรงไหนสะดวกแลว ก็ ใหมองวา
สะดวก แคนี้การบริหารแบบธรรมาภิบาลตามที่ทานนายกเทศมนตรีฯ ก็ยังคงความ
ศักดิ์สิทธิ์ไว
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานลือไทย ปานสังข ขอเชิญคณะผูบริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ผูร ับผิดชอบงานฝายโยธา ขอนําเรียนชี้แจงตอสมาชิกสภาฯ ทุก
ทาน ขอตอบคําถามของทานวิทยา ลิ้มวิชิต แผนการทํางานของเครื่องจักร
- หลังจากปใหมรถเกรดจะทํางานอยูที่ เขต 1 ตามกาลเวลา หลังจากนั้นเขา
ดําเนินการในพื้นที่ เขต 2 ซึ่งตอนนีเ้ ครื่องจักรทํางานอยูหมูที่ 7
- ชุดเล็กจะวิ่งเฉพาะกิจ ซอมแซม เขต 2 สลับ เขต 1
ในสวนของทานลือไทย ปานสังข ผมก็ขอขอบคุณทานในสวนที่ทานนําเสนอเรื่องถนน
หนทาง ผมก็อยากใหทานไดทําใจและเปนกลาง ซึ่งผมมองภาพรวมของตําบลและ
ตํ า บลก็ มี ถึ ง 13 หมู บ า น คํ า ว า ธรรมาภิ บ าล ขึ้ น อยู กั บ งบประมาณด ว ย คณะ
/ผูบริหารอยาก…..

-29ผูบ ริหารอยากทําใหเปนถนนลาดยางทั้งตําบลแตไมสามารถทําได ผมบริหารงานตาม
งบประมาณที่ มีและเวลาที่ มี เครื่อ งจัก รทํ างานทุ ก วัน ซึ่ งก็ตอ งเวีย นไปใหค รบทุ ก
หมู บ า น ในส ว นของป ญ หาเฉพาะหน า หรื อ เร ง ด ว นก็ ใ ห เ ครื่ อ งจั ก รชุ ด เล็ ก ลงไป
ดําเนินการ ผมขอชมเชยทานสมโภชน ชุมขุน ลงทุนซื้อลูกรังเองในพื้นที่หมูที่ 10 โดย
ขอความอนุเคราะหแตเครื่องจักรจากเทศบาล ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติ ที่ไดนําเรียนใหคณะผูบริหารไดรับทราบ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนิโรจน จันทรเมฆ ขอเชิญทานลือไทย ปานสังข

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายลือไทย ปานสังข

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่ผมไดอภิปรายเรื่องถนนชํารุดทรุดโทรม อาจเอยกลาวถึง
ผูที่รับผิดชอบโดยตรง จนทานรองนิโรจน จันทรเมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ไดลุกขึ้น
เพื่อชี้แจง ตามที่ทานไดอธิบายชี้แจงผมเขาใจ เพียงแตสงสัยตรงที่ทานกลาววาทาน
ตองบริหารงานทั้ง 13 หมูบาน เรื่องงบประมาณผมก็เขาใจ เรื่องเวลาผมก็เขาใจ แต
ตามที่ผมไดกลาววาความลําบากเดือดรอนมากนอย อยากถามแคความเดือดรอน
มากเดือดรอนนอยเทานั้นนะ เราวัดกันที่ความรูสึกหรือความจริง เปนไปไดหรือไมวา
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ขึ้นรถไปดูสภาพพื้นที่ทุกหมูบาน และใหคะแนนวา
หมูบ านทุรกันดารที่สุด

นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ในสวนของความลําบากผมยอมรับวาขางบนลําบากจริง แตวา
ที่ ลํ า บากมากลํ าบากนอ ยนั้น ขา งบนลํ า บากอยู ทุ ก วั น ข างลางไม ตอ งทํ า ต อ งเอา
เครื่องจักรไปทําแตที่หมูที่ 9 หมูที่ 12 ทั้งปเพราะลําบากทั้งป แตเราตองอดทนและ
ตองเขาใจวาสภาพพื้นที่เราอยูอยางไร
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองนิโรจน จันทรเมฆ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมมนตรีฯ ขอเพิ่มเติมเนื่อ งจากผมและท านสท.วินิจ ใจซื่ อ ไดเ คยเขาไป
ตรวจสอบพื้นที่ มีพ้ืนที่ที่เราไมสามารถที่จะดําเนินการเองไดหลายพื้นที่ทั้งเขต 1 และ
/เขต 2 คือปญหา…..

-30เขต 2 คือปญหาเรื่องที่ดินที่ติดกับถนน เราไมไดรับความสะดวกจากเจาของที่ดินทั้ง
คนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ถ าเรามีก ารบริหารจัด การในเรื่อ งแบบผังแบบแปลนให
ชัด เจนผมคิด วาถนนที่ก อ สรางจะพั งหรือ ชํารุดชาลง ขอนําเรียนในที่ ประชุมสภาฯ
ไดรับทราบเลยวาปญหาที่มีผลกระทบตอการบํารุงเสนทางคือปญหาที่ดิน ไมไดรับ
ความรวมมือจากพี่นองประชาชน เชน ถาเปนถนนที่ลาดชังเราตองเปดคูน้ําทั้งสอง
ขางทาง ปญหาคือไมสามารถเปดคูน้ําได น้ําก็จะไหลบนถนน ทําใหวัสดุในการทํ า
ถนนพังเร็วมาก พี่นองประชาชนเขาก็ลําบาก ผมก็พยายามพูดคุยกับคณะกรรมการ
หมูบ านและสมาชิกสภาฯ ใหชวยดูในเรื่องการอุทิศที่ดิน แบบฟอรมใบอุทิศที่ดินนิติกร
ก็ไดออกแบบมาแลว ซึ่งเอกสารที่ดินอาจจะเปน สปก. นส.3 หรือโฉนด หลังจากนี้
ทางเทศบาลจะสงใบอุทิศที่ดินไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของดวย ชาวบานจะบอกวาไมรู
เรื่องไมได ตอนนี้ก็ดําเนินการสําเร็จไปหลายพื้นที่แลว ในสวนการบริหารจัดการทาน
รองนิโรจน จันทรเมฆ ก็ไดช้ีแจงไปแลว สวนซอยแสงดาว-สาวดอย ผมคิดวาตองใช
วัสดุแบบพิเศษ ซึ่งสั่งการใหกองชางดําเนินการออกแบบอยู ขนาดหินที่ใชนาจะนอง
จากลูกบอล เนื่องจากเปนพืน้ ที่ลาดชังและไมมีทางระบายน้ําก็ตองใชหินขนานใหญ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดนําเรียนชี้แจง ขอเชิญทานอุทัย วาดทอง

ประธานสภาฯ
นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 2 ขอเสริมถึงความเดือดรอนความจําเปนของพี่
นองประชาชน ตามจุดที่ทานลือไทย ปานสังข ไดแจงไปแลวนั้น ซอยแสงดาว-สาว
ดอย ดิฉันก็ไดรับแจงจากพี่นองชาวบานแลวเรื่องถนนชํารุดและทอระบายน้ําชํารุด
หลายจุดดวย ดิฉันก็ไดประสานมายังทานรองนิโรจน อยากใหเครื่องจักรชุดเล็กเขา
ดําเนินการแกไขกอน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานอุทัย วาดทอง ขอเชิญทานนิโรจน จันทรเมฆ

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ กระผมนายนิ โ รจน จั น ทรเ มฆ รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีฯ ผมขอเรียนชี้แจงตอสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติอีกสักครั้ง ตามที่
ทานอุทัย วาดทอง ไดแจง ผมก็ไดพูดคุยกับคณะผูบริหารแลววา กอนปใหมนาจะอยู
/ที่หมูท ี่ 11 2 วัน…..

-31ที่ ห มู ที่ 11 2 วั น หลั ง จากนั้ น จะเข า พื้ น ที่ ห มู ที่ 12 โดยให ท า นอุ ทั ย วาดทอง
ควบคุมดูแลเครื่องจักร สวนจะเขาซอยไหนบางใหทานอุทัย วางแผนเอาไว โดยจะวิ่ง
สลับกับ เขต 1
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนิโรจน จันทรเมฆ

ประธานสภาฯ
6.5 การดํ า เนิ น งานโดยงบประมาณของหน ว ยงานนอกและขั้ น ตอนการ
ดําเนินการกอสราง
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรี ตํ า บลคลองชะอุ น ขอนํ า เรี ย นชี้ แ จงให ส มาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า นได
รับทราบ ในเรื่องของงบประมาณที่ไดประสานกับหนวยงานนอก โครงการที่ 1 ตามที่
ทานสจ.อัมรินทร ชูเพชร ไดประสานงบประมาณลงมาในพื้นที่หมูที่ 9 บริเวณบาน
นายเอกชัย ตอนนี้เกิดความลาชาเนื่องจากในแบบแปลนเปนทอบล็อกเทผิวจราจร
เป นคอนกรีต ไดดํ าเนินการจัด ซื้อ จัด จางเรีย บรอ ย ผูรับ พรอ มเขาดํ าเนินการ แต
เนื่องจากเจาหนาที่ฝายแผนไดเปดดูเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ของอบจ. เขียนไวสามชองแตในแบบแปลนจริงๆ เพียงแคสองชอง ทําใหตองรอเพราะ
ตองนําเรื่องเขาสูก ารประชุมสภาฯ เมื่อนําเรื่องนี้เ ขาสูสภาแลว ผานเรียบรอย ทาง
อบจ.ก็จะเรียกผูรับเหมาเขาไปทําสัญญาตอไปและดําเนินการกอสราง โครงการที่ 2
ที่อบจ. ไดสนับสนุนกอสรางถนนคอนกรีต 2 พันกวาเมตร ซอยหนาโรงเรียนบาน
อรุโณทัยเชื่อมทะเลหอย ตอนนี้ก็เขาดําเนินการกอสรางแลว ผมเองไดแตดีใจเมื่อมี
โครงการเหล านี้เ ข ามาในพื้นที่ และจะมี โ ครงการก อ สรางประมาณ 10 ล านบาท
ทยอยเขามาในพื้นที่ โครงการอื่นๆ ที่ไดแนนอนแลวแตรอการจัดซื้อจัดจาง ซอยบาน
ผูชวยภิญญา-บอลูกรัง ม.11 อีกสวนหนึ่งคือตามที่เทศบาลไดกูเงินไปกับธนาคาร
ออมสิ น ซึ่ ง เรื่ อ งไปค า งที่ ธ นาคารออมสิ น เกือ บ 3 เดื อ น เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม
2558 ที่ผานมาไดนําเรื่องเขาที่ประชุมใหญและมีมติเห็นชอบใหเทศบาลตําบลคลอง
ชะอุนไดกูเงิน หลังจากนี้ก็คงเปนการเดินเรื่องเอกสารระหวางธนาคารออมสินกับ
/เทศบาล คิดวาไมเกิน.....

-32เทศบาล คิดวาไมเกิน 1 เดือน ก็จะทําการจัดซื้อจัดจางกอสรางถนนและจัดซื้อจัด
จางอาคารสํานักงานได ในปหนาจะมีโครงการเขามาในพื้นที่จํานวนมาก เชน ระบบ
ประปา ถนน ฝากเรียนใหสมาชิก สภาฯ ไดติดตามดูแล เพราะคิดวาทุกทานมีสว น
รวมกันพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน และสมาชิกสภาจะเปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจางดวยเพื่อใหงานออกมาเรียบรอย ซึ่งการกอสรางมีขอสงสัยอะไรก็ใหถาม
นายช า ง เรื่ อ งสุ ด ท า ยที่ ผ มต อ งการผลั ก ดั น คื อ ซอยแสงดาว-สาวดอย ผมขอให
ชาวบานไดอุทิศที่ดินความกวาง 8 เมตร ตั้งแตปากซอยจนทายซอย เพื่อจะไดทํา
โครงการเปนโครงการเดียวไมตองใชเครื่องจักรเทศบาล ตองใชรถแม็คโคร ผมจะหา
งบประมาณเพื่อเขาดําเนินการกอสราง ถาหาไมไดจริงๆ ผมจะขอจายขาดเงินสะสม
และขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ยังมีโครงอื่นๆ อีกหนังสือเขามาวันศุกรใหสง
โครงการวันจันทรโครงการที่ผมไดรับการถายโอนจากทางหลวงชนบท ผมก็ใหกอง
ชางลงพื้นที่สํารวจ เสนที่ 1 พื้นที่หมูที่ 2 บริเวณบานสท.ธีระศักดิ์ – แยกบางเตย
จํ า นวน 7,700, 000.- บ าท เส น ที่ 2 บ อ ลู ก รั ง - ตลาดพุ ท ธ จํ า นวน
10,000,000.- บาท ผมไดเขารวมประชุมสันนิบาตเทศบาลที่จังหวัดตรัง ก็ไดรับฟง
บรรยายจากอธิบดีกรมฯ และอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย มีแผนการทํ า
แผนเศรษฐกิจพอเพียงและแผนการใชน้ําจะเปนแผนหลักของอปท. ใหทํางานไปแบบ
สบายเพราะมีเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดแจงขอมูลใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ

ประธานสภาฯ

สมาชิ ก สภาฯ ท า นใดมี ขอ เสนอแนะหรือ เพิ่มเติมหรื อ ไม ถ าไม มี สํ า หรับ วั นนี้ก าร
ดําเนินการประชุมก็มาถึงชวงสุดทายแลวผมขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจําป 2558 วันจันทรที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ขอขอบคุณคณะ
ผูบ ริหารสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดชว ยใหการดําเนินการประชุมในวันนี้ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย ผมขอปดการประชุมขอบคุณครับ

ปดการประชุมเวลา 12.50 น.
(ลงชื่อ) สุพรรณิกา อินทรจันทร

ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทรจันทร)
ตําแหนง ผูช ว ยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
/(ลงชื่อ) จิรนันท…..

-33(ลงชื่อ) จิรนันท อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนันท อินทมุสิก)
ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
(ลงชื่อ) วิทยา ชํานินวล

ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ชํานินวล)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
(ลงชื่อ) ธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
(ลงชื่อ) รัตนา แกวพิชัย

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แกวพิชัย)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดรับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2558
วันจันทรที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น. เมื่อวันที่...........................................................
(ลงชื่อ)

สําเริง แกวฉ่ํา

ผูต รวจรับรองความถูกตอง

(นายสําเริง แกวฉ่ํา)
ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............

