รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายส่าเริง แก้วฉ่า
นางอุทัย วาดทอง
นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ่น
นางรัตนา แก้วพิชัย
นายวิทยา ลิ้มวิชิต
นายประเพียน ประกับศิลป์
นายสมโภชน์ ชุมขุน
นายวินิจ ใจซือ
นายวิโรจน์ นาคแก้ว
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ส่าเริง แก้วฉ่า
อุทัย วาดทอง
ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
วัฒนศักดิ์ สุขอุ่น
รัตนา แก้วพิชัย
วิทยา ลิ้มวิชิต
ประเพียน ประกับศิลป์
สมโภชน์ ชุมขุน
วินิจ ใจซือ
วิโรจน์ นาคแก้ว
จิรนันท์ อินทมุสิก

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายปกิต ทนุผล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสาวณัฐปภัสร์ คชฉิม

นายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่านักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นิติกรปฏิบัตกิ าร

หมาย
เหตุ

ไพฑูรณ์ คงเดิม
ปกิต ทนุผล
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
ศตวรรษ ไชยลึก
ณัฐปภัสร์ คชฉิม
/ผู้เข้าร่วมประชุม…..

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
8
9

ชื่อ-สกุล
นางสาวจันทิมา กุลจู้
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

บุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

จันทิมา กุลจู้
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
1
2

ชื่อ-สกุล
นายวิทยา ช่านินวล
นายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

วิทยา ช่านินวล
ลือไทย ปานสังข์

หมาย
เหตุ
ลา
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
-

/เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 13.30 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ และเจ้าหน้าที ครัง้ นีเ้ ป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 2
ประจ่าปี 2559 วันจันทร์ที 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น สมาชิกเข้าร่วม 10 ท่าน ลา 2 ท่าน ครบองค์ประชุม

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก ล่ า ดั บ ต่ อ ไปขอเชิ ญ ท่ า นประธานสภาฯ ได้ จุ ด เที ย นธู ป บู ช าพระรั ต นตรั ย และ
เลขานุการสภาฯ

ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอเชิญร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญร่วมงานเวทีท้องถินไทย ประจ่าปี 2559 สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญสมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาเทศบาลฯ เข้ า ร่ว มงานเวที ท้อ งถินไทย ประจ่ า ปี 2559 ระหว่ า งวั น ที 8-9
กันยายน 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สมาชิกสภา
ท่านใดสนใจก็ขอเชิญเข้าร่วมงาน
1.2 คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ประกาศใช้แ ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ 4) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายปกิต ทนุผล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายปกิ ต ทนุ ผ ล

เลขานุการนายกฯ

เลขานุ ก ารนายกเทศม นตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ ก่อนอืนผมขอแก้ไขเพิมเติมรายละเอียด ในระเบียบวาระที 1 เรืองที
ประธานจะแจ้งต่อทีประชุม ข้อ 1.2 คณะบริหารแจ้งให้ทีประชุมทราบ ข้อ 1
1.2 คณะบริหารแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1. เดิ ม ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
เปลียนแปลง (ฉบับที 4) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
แก้ไข เพิมเติม เป็นประกาศแผนพัฒนาสามปี จ่านวน 2 ฉบับ ดังนี้
/(1) ประกาศใช้แผนพัฒนา…..

-4(1) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลียนแปลง
(ฉบั บ ที 4) ลงวั น ที 10 สิ ง หาคม 2559 รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบ
(2) ประกาศแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ ม
เปลี ยนแปลง (ฉบั บ ที 1) ลงวั น ที 10 สิ ง หาคม 2559
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลียนแปลง
(ฉบั บ ที 4) ลงวั น ที 10 สิง หาคม 2559 รายละเอีย ดตามเอกสารแนบ
ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้จัดท่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25592561) เปลี ยนแปลง (ฉบั บ ที 4) โดยผ่ า นกระบวนการตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 หมวดที 4 ข้อ 22 นั้น ในการนี้ คณะผู้บีริหารเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น ได้พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255952561) เปลี ยนแปลง (ฉบั บ ที 4) ตามข้ อ เสนอเพื อพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ดังนั้นเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่นจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลียนแปลง
(ฉบับที 4) ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นต่อไป ประกาศ
ณ วันที 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
2. ประกาศแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ ม
เปลียนแปลง (ฉบั บที 1) ลงวัน ที 10 สิ งหาคม 2559 รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบ ตามทีเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น ได้จัดท่า แผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 1) โดยผ่านกระบวนการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ น พ.ศ.2548 หมวดที 4 ข้อ 22 นั้น ในการนี้ คณะ
ผู้บริ หารเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น ได้พิ จารณาอนุมั ติ แผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 2) ตามข้อเสนอเพื อ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ดังนั้นเทศบาล
/ต่าบลคลองชะอุ่น…..

-5ต่าบลคลองชะอุ่นจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 1) ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่นต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภาฯ
2. แจ้ ง การปรั บ ปรุ ง รายการลู ก หนี้ -ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ กรณี น า
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ป ระจ าปี 2558 มาแสดงเพื่ อ ยื น ยั น
ว่ า ได้ ช าระค่ า ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ จ านว น 2 ราย รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ที่แนบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายปกิต ทนุผล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายปกิ ต ทนุ ผ ล

เลขานุการนายกฯ

เลขานุ ก ารนายกเทศม นตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า น
นายกเทศมนตรี ฯ แจ้ ง การปรั บ ปรุ ง รายการลู ก หนี้ -ภาษี บ่ า รุ ง ท้ อ งที กรณี น่ า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ่ารุงท้องทีประจ่าปี 2558 มาแสดงเพือยืนยันว่าได้ช่าระค่า
ภาษีบ่ารุงท้องที จ่านวน 2 ราย ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที สฎ54502/........
ลงวันที 16 สิง หาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วยงานจัด เก็บและ
พัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับแจ้งจากเจ้าของทีดินพร้อม
ทั้งได้น่าใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ่ารุงท้องงทีประจ่าปี 2558 มาแสดงเพือยืนยันว่าได้
ช่าระค่าภาษีบ่ารุงท้องที จ่านวน 2 ราย กองคลังได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ลูกหนี-้
ภาษี บ่ า รุ ง ท้ อ งที รายดั ง กล่ า ว ได้ ช่ า ระเงิ น ค่ า ภาษี บ่ า รุ ง ท้ อ งที ประจ่ า ปี 2558
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ เ นื องด้ ว ยเมื อสิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ได้ ด่ า เนิ น การตั้ ง
ลูกหนี้-ภาษีบ่ารุงท้องถินของรายดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว จึงขออนุมัติปรับปรุงรายการ
ลูกหนี้-ภาษีบ่ารุงท้องที เป็นเงินทั้งสิ้น 347 บาท

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้

ประธานสภาฯ

รับทราบ

/3. แจ้งการปรับปรุง…..

-63. แจ้งการปรับปรุงรายการลูกหนี้ -ภาษีบารุงท้องที่ กรณีการสารวจ
รายการที่ดินซ้า จานวน 2 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายปกิต ทนุผล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายปกิ ต ทนุ ผ ล

เลขานุการนายกฯ

เลขานุ ก ารนายกเทศม นตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ แจ้งการปรับปรุงรายการลูกหนี้-ภาษีบ่ารุงท้องที กรณีการส่ารวจ
รายการทีดินซ้่า จ่านวน 2 ราย ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที สฎ54502/..... ลง
วันที 16 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ด้วย งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ กองคลั ง เทศบาลต่า บลคลองชะอุ่ น ได้ด่ า เนิ น การตรวจสอบ แบบแสดง
รายการทีเพือช่าระภาษีบ่ารุงท้องที ประจ่าปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2560 ปรากฏ
ว่ามีรายการส่ารวจรายการทีดินซ้่า จ่านวน 2 ราย เนืองด้วยเมือสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ได้ด่าเนินการตั้งลูกหนี้ -ภาษีบ่ารุงท้องถิน ของรายดังกล่าวไว้ ด้วยแล้ว
ดังนั้นจึงขออนุมัติปรับปรุงรายการลูกหนี้-ภาษีบ่ารุงท้องที เป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้ บริหาร ดิฉันนางสาว
เลขานุการสภาฯ

จิรนันท์ อินทมุสิก เลขานุกานสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอชีแ้ จงให้สมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบเพิมเติม ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว472
ลงวั นที 23 ธัน วาคม 2552 เรือง หลักเกณฑ์ การจ่า หน่า ยหนี้ สูญ การลดยอด
ลูกหนีค้ ้างช่าระและวิธกี ารบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2 การลด
ยอดลูกหนี้ค้างช่าระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างช่าระ
โดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทักบัญชีเป็นรายได้ประจ่าปีไว้
แล้ว ท่าให้มียอดลูกหนี้ค้างช่าระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินปรับลดยอดลูกหนีค้ ้างช่าระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิน
อนุมัติและแจ้งสภาท้องถินทราบ

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-7นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณ ท่า นเลขานุ การสภาเทศบาลฯ ที ได้ชี้ แ จงให้ ส มาชิก สภาฯ ได้รั บ ทราบ

ประธานสภาฯ

รายละเอียด

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 3 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2559 เมือวันที 11 สิงหาคม 2559
สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย เพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ผมให้ เ วลา 5 นาที ส่ า หรั บ
ตรวจดูรายงานการประชุม ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอ
มติจากทีประชุมสภาฯ เพือรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัย
สามัญ สมัยที 3 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี 2559 เมือวันที 11 สิงหาคม 2559

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 9 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
วาระที่ 2 ขั้ น แปรญั ต ติ แ ห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-8นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้ชแี้ จงต่อทีประชุม

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายวิทยา

สมาชิกสภาฯ

ลิ้มวิชิต ตามทีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้เสนอระยะเวลาในการยืน
เสนอค่าขอแปรญัตติ ตัง้ แต่วันที 11 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ถึงวันที 17
สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. และพิจารณาค่าแปรญัตติ ในวันที 18 สิงหาคม
2559 เวลา 09.30 น. แล้วนั้น ปรากฏว่าในวันเวลาทีให้สมาชิกยืนขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี 2560 ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยืนค่าเสนอ
เพือขอแปรญัตติ และทีประชุมคณะกรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบให้คงไว้ซงร่
ึ างเดิม
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2560 จึงเรียนมาเพือทราบครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่า นวิ ท ยา ลิ้ม วิ ชิ ต ประธานกรรมการแปรญั ตติ ได้ น่ า เรีย นชี้ แ จงต่ อ

ประธานสภาฯ

สมาชิ ก สภาฯ และให้ ค งไว้ ต ามร่ า งเดิ ม

สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดที ต้ อ งการ

อภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติในวาระที 2 ขั้นแปรญัตติ
แห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิก
ท่านใดเห็ นชอบคงไว้ซึงร่างเดิม แห่ง ร่างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือขึน้
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
วาระที่ 3 ขั้ น ลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ตามที ได้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารได้ เ สนอร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี

ประธานสภาฯ

งบประมาณ พ.ศ.2560 วาระที 1 รั บหลั กการแห่ งร่ างเทศบั ญญั ติง บประมาณ
รายจ่ า ยประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิ ก สภาฯ ได้ มี ม ติ รั บ หลั ก การ
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาในวาระที 2 แปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิ ก สภาฯ ไม่ ไ ด้ เ สนอเพื อขอแปรญั ต ติ

/เรียบร้อยแล้ว…..

-9ต่ อ ไปว าระที 3 ขั้ น ลงม ติ ใ ห้ ค วา มเ ห็ น ชอ บร่ า งเท ศบั ญญั ติ ง บป ระ มา ณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับ ร่างเทศ
บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ยประจ่ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2560 ให้ต ราไว้เ ป็ นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2560 โปรดยกมือขึน้
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ถือว่ า ร่า งเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ยประจ่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ

ประธานสภาฯ

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเป็นทีเรียบร้อย
และจะส่งร่างเทศบัญญัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพือลงนามอนุมัติ และประกาศใช้
ต่อไป
5.2 ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 จานวน
5,000.- บาท เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ ก็ บ แผนที่ ภ าษี ราคา 20,000.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติโอนเพิมงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
2559 จ่า นวน 5,000.- บาท เป็น ค่าจั ดซื้อ ตู้เก็บ แผนทีภาษี ราคา 20,000.บาท ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที สฎ 54502/..... ลงวันที 8 สิงหาคม 2559
รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานงานคลัง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประครุภัณฑ์ส่านักงาน รายการจัดซื้อตู้เก็บแผนทีภาษี งบประมาณตั้งไว้
จ่านวน 15,000.- บาท จ่านวน 1 ตู้ เนืองจากการตั้งงบประมาณส่าหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ รายการจัดซือ้ ตู้เก็บแผนทีภาษีดังกล่าว 15,000.- บาท ไม่เพียงพอต่อการ
ด่าเนินการจัดซื้อได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพือให้สามารถด่าเนินการได้ จึง
เรียนมาเพือให้สภาเห็นชอบ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-10นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจง ขออนุมัติโอนเพิมงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาฯ

ประจ่ า ปี 2559 จ่ า นวน 5,000.- บาท เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ ก็ บ แผนที ภาษี ราคา
20,000.- บาท ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุ ก ารสภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น สืบ เนื องจากเทศบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายประจ่ าปี 2559 ตั้ งไว้ 15,000.- บาท เมือทางร้านเสนอราคาทีจัดซื้ อ
จัดจ้างก็ไม่สามารถเสนอราคาได้เพราะราคาอยู่ที 20,000.- บาท ตอนทีเราไปสืบ
ราคาเพื อที จะตั้ ง ไว้ เ ทศบั ญ ญั ติ ป ระจ่ า ปี 2559 ปรากฏว่ า อยู่ ใ นราคาไม่ เ กิ น
15,000.- บาท แต่พอจะท่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะวงเงินไม่
เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณเพิม จ่านวน 5,000.- บาท รวมเป็น 20,000.บาท เพือให้ส ามารถด่ าเนิ นการจั ด ซื้อ และเกิ ด ประโยชน์ใ นการด่ า เนิ น งานแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงเห็นควรน่าเรืองดังกล่าว
เพือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตามระเบียบฯ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ 5.2 ขออนุมัติโอนเพิมงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ่ า ปี 2559 จ่ า นวน 5,000.-บาท เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ เ ก็ บ แผนที ภาษี
ราคา 20,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.3 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะ
อุ่น มอบให้คณะกรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
บริหาร จัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 จานวน 1 ตัว บริเวณหน้าบ้านนาย
สมจิตต์ แสงจานง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภา
/นายไพฑูรณ์ คงเดิม…..

-11นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายไพฑูรณ์ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านบริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที 2 จ่านวน 1 ตัว บริเวณหน้าบ้านนาย
สมจิตต์ แสงจ่านง ตามมติประชุมหมู่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้่าหมู่ที 2 เมือวันที 5 สิงหาคม
2559 มติทีประชุมเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที 2 บ้านแสนสุข จาก
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จ่านวน 1 ตัว เพือน่ามาบริหารจัดการเอง จึงขอให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการทีจะอภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ5.3 ขออนุมัติโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที 2 จ่านวน
1 ตัว บริเวณหน้าบ้านนายสมจิตต์ แสงจ่านง

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.4 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
มอบให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า น
บริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 จานวน 1 ตัว บริเวณซอยเขาเตย
บน-เขาเตยล่าง

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่นมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านบริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที 10 จ่านวน 1 ตัว บริเวณซอยเขาเตย
บน-เขาเตยล่าง จากทีได้ประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 3
/ครั้งที 1 ประจ่าปี…..

-12ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2559 วันที 11 สิงหาคม 2559 นั้น ได้มีมติให้โอนประปา
หมู่ที 10 จ่านวน 1 ตัว คือ ประปาบริเวณซอยหลังเขา นั้น ในโอกาสนี้ จึงขออนุมัติ
โอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บริหารจัดการเอง ประปาหมู่ที
10 เพิมอีก 1 ตัว ประปาบริเวณซอยเขาเตยบน-เขาเตยล่าง จึงขอให้สมาชิกสภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการทีจะอภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ 5.4 ขออนุมัติโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ่า รุ งรั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ านบริ หารจัด การเอง ประปาหมู่ บ้ านหมู่ที 10
จ่านวน 1 ตัว บริเวณซอยเขาเตยบน-เขาเตยล่าง

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.5 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
มอบให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า น
บริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11 จานวน 2 ตัว
1) บริเวณตรงเสาโทรศัพท์ (บ้านนายณรงค์ ศรีอุดม)
2) บริเวณคอกไก่ (บ้านกานัน)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรั กษาระบบประปา
หมู่บ้านบริหารจัดการเอง ประปาหมู่บ้านหมู่ที 11 จ่านวน 2 ตัว 1) บริเวณตรงเสา
โทรศัพท์ (บ้านนายณรงค์ ศรีอุดม) 2) บริเวณคอกไก่ (บ้านก่านัน) ตามมติประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านควนพน เมือวันที 8 กรกฎาคม 2559 มติทีประชุมเห็นชอบ
/ให้รับโอนกิจการ…..

-13ให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที 11 บ้านควนพน ต่าบลคลองชะอุ่น จ่านวน 2
จุด เพือบริหาร จัดการเองจึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการทีจะอภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติ 5.5 ขออนุมัติโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการ
และบ่า รุ งรั ก ษาระบบประปาหมู่บ้ า นบริ หารจัด การเอง ประปาหมู่บ้ า นหมู่ ที 11
จ่านวน 2 ตัว 1) บริเวณตรงเสาโทรศัพท์ (บ้านนายณรงค์ ศรีอุดม) 2) บริเวณคอก
ไก่ (บ้านก่านัน)

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.6 ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินโครงการก่อสร้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จานวนเงิน
2,400,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินโครงการ
ก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จ่านวนเงิน 2,400,000.- บาท ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที สฎ 54503/203
ลงวั น ที 16 สิ ง หาคม 2559 เนื องจากทีผ่ า นมากองช่า งมี ภารกิ จเกี ยวกั บ งาน
โครงการก่อสร้างเป็นจ่านวนมาก แต่โครงการยังมีความจ่าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน และเพือให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติต่อสภาเพือขอกันเงินและขยาย
เวลาเบิกเงิน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จงเพิมเติม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาว
เลขานุการสภาฯ

จิรนันท์ อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขออธิบายเพิมเติมเพือ
/ประกอบการ…..

-14ประกอบการพิจ ารณา ตามทีโครงการก่ อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ จ่า นวนเงิ น
2,400,000.- บาท ได้ ตั้ ง ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ใ นปี ง บประมาณ 2558 โดยสภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีมติอนุมัติให้กันเงิน เป็นการกันเงินโดยทียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2547
การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึง การกันเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างยัง
มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น ต่ อ สภาท้ อ งถิ นได้ ไ ม่ เ กิ น ระยะเวลาหนึ งปี
เนืองจากระยะเวลาทีผ่ านมากองช่ างมี ภารกิจ เกียวกั บงานโครงการก่อสร้างเป็ น
จ่านวนมาก ทั้งโครงการทีเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ โครงการตามที
ได้รับการจัดสรงบประมาณ ต่าบลละ 5 ล้านบาท จ่านวน 13 หมู่ บ้าน โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพหมู่ บ้ า นละ 2 แสน จ่ า นวน 13 หมู่ บ้ า น โครงการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่อ งเที ยวฟื้น ฟู พื้น ทีอนุ รัก ษ์ พัน ธุก รรมพืช อั นเนืองมาจากพระราชด่ า ริ จ่า นวน 1
โครงการ ท่ าให้ไ ม่สามารถด่า เนิ นการได้ทั นในห้ วงเวลาทีขอกัน เงิ น แต่ เนื องจาก
โครงการดังกล่าวมีความจ่าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต่าบลคลองชะอุ่น
จึงอาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2547 การกันเงินข้อ 59 วรรคสอง หากเทศบาลยังมิได้ด่าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงือนไขข้อ 95 วรรคหนึง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึงปี
ต่อสภาท้องถิน เมือสิ้นสุดระยะเวลาขอขยายเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้ด่าเนินการ
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินเงินดังกล่าว ให้เงินจ่านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงเพิมเติม สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.6 ขออนุมัติกันเงิน
และขยายเวลาเบิกเงินโครงการก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จ่านวนเงิน 2,400,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

/5.7 ขออนุมัติกันเงิน……

-155.7 ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินโครงการก่อสร้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสามแยกสนามกีฬา ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ 7 จานวนเงิน 1,743,620.บาท รายละเอียดตามเอกสานแนบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินโครงการ
ก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต สายสามแยกสนามกี ฬ า ร.ร.บ้ า นต้ น ยวน หมู่ 7 จ่ า นวนเงิ น
1,743,620.-บาท

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงเพิมเติม สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.7 ขออนุมัติกันเงิน
และขยายเวลาเบิกเงินโครงการก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกสนามกีฬา ร.ร.บ้านต้นยวน
หมู่ 7 จ่ า นวนเงิ น 1,743,620.- บาท ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความกองช่ า ง ที สฎ
54503/203 ลงวันที 16 สิงหาคม 2559

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.8 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559
โครงการก่ อ สร้ า งโครงเหล็ ก ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จ านวน 3 จุ ด เป็ น เงิ น
150,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุ มัติกันเงินโครงการก่อสร้ างงบประมาณ
/รายจ่ายปี 2559…..

-16รายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จ่านวน 3 จุด เป็น
เงิน 150,000.- บาท ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที สฎ 54503/204 ลงวันที
16 สิง หาคม 2559 ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้ตั้งงบประมาณรายจ่า ย
ประจ่าปี 2559 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 114 หมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ เนืองจากกองช่างซึงมีหน้าทีรับผิดชอบงานโครงสร้าง
พื้นฐานและงานสาธารณูปโภคมีภารกิจทีต้องด่าเนินการและแก้ไขปัญหาประชาชน
เป็นจ่านวนมาก บุคลากรกองช่างมีนายช่างโยธาเพียงคนเดียว มีภารกิจเกียวกับงาน
โครงการ่อสร้างเป็นจ่านวนมาก
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จง ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนางสาวจิรนันท์ อินท
เลขานุการสภาฯ

มุสิก เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอน่าเรียนชี้แจงเพือประกอบการ
พิ จ ารณา ตามที คณะผู้ บ ริ ห ารได้ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น โครงการก่ อ สร้ า งงบประมาณ
รายจ่ายปี 2559 ถ้าไม่ขออนุมัติก็จะตกเป็นเงินสะสม หมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากสภาฯ แต่ เ นื องจากโครงการดั ง กล่ า วมี ค วามจ่ า เป็ น และเป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชน ดังนั้นจึงอาศัยอ่านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิน พ.ศ.2547 การกัน เงินข้อ 59 ในกรณีทีมีร ายจ่า ย
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความเป็ นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึงปี

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.8 ขอ
อนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างโครง
เหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จ่านวน 3 จุด เป็นเงิน 150,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
/5.9 ขออนุมัติกันเงิน…..

-175.9 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุขซอย 6 หมู่ที่
2 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุ มัติกันเงินโครงการก่อสร้ างงบประมาณ
รายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟังท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที
2 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท ตามบรรทุกข้อความกองช่าง ที สฎ 54503/204
ลงวันที 16 สิงหาคม 2559 จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.9 ขอ
อนุ มัติ กั นเงิน โครงการก่ อสร้ างงบประมาณรายจ่ า ยปี 2559 โครงการก่อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ซอยแสนสุ ข ซอย 6 หมู่ ที 2 เป็ น เงิ น
1,000,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.10 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยถังประปา หมู่ที่
2 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุ มัติกันเงินโครงการก่อสร้ างงบประมาณ
รายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายซอยถัง
ประปา หมู่ที 2 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-18นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.10 ขอ
อนุ มัติ กั นเงิน โครงการก่ อสร้ างงบประมาณรายจ่ า ยปี 2559 โครงการก่อ สร้ า ง
ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายซอยถั ง ประปา หมู่ ที 2 เป็ น เงิ น
1,000,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.11 ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. เพิ่ม 1 ช่องทาง หน้าสานักสงฆ์ถ้าพาน
ทอง หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 300,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุ มัติกันเงินโครงการก่อสร้ างงบประมาณ
รายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. เพิม 1 ช่องทาง หน้าส่านัก
สงฆ์ถ่า้ พานทอง หมู่ที 9 เป็นเงิน 300,000.- บาท จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.11 ขอ
อนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม คสล. เพิม 1 ช่อ งทาง หน้า ส่ านั กสงฆ์ถ้่ าพานทอง หมู่ ที 9 เป็ นเงิ น
300,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

/5.12 ขออนุมัติกันเงิน…..

-195.12 ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น 1 เป็ น เงิ น 46,000.- บาท รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ กเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น 1 เป็ น เงิ น 46,000.- บาท จึ ง ขอให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.12 ขอ
อนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งมุง้ ลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น 1 เป็นเงิน 46,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.13 ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลคลองชะอุ่ น 1 เป็ น เงิ น 169,000.- บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

รองประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 169,000.บาท จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิ กสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

รองประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.13 ขอ
/อนุมัติกันเงินโครงการ….

-20อนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 169,000.- บาท
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.14 ขออนุ มั ติ กั น เงิ น โครงการก่ อ สร้ า งเสาธงศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 1 เป็ นเงิ น 133,000.- บาท รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบ

นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

รองประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ขออนุมั ติ กั น เงิ น โครงการก่ อ สร้า งเสาธงศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 133,000.- บาท จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย

รองประธานสภาฯ

เพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

นายวิทยา ลิ้มวิชิต

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 1 ผมขอหารื อ เรื องการกั น เงิ น
งบประมาณของโครงการแต่ละโครงการ เป็นโครงการทีท่าประโยชน์ให้กับชาวบ้าน
น่าจะเห็นความส่าคัญท่าให้กอ่ นซึงเป็นโครงการทีใช้งบประมาณไม่มาก ถ้าเป็นไปได้
จะท่าอย่างไรเพือไม่ให้มีการกันเงินเพราะเป็นงบประมาณตั้งแต่ปี 2558 และก็จะมี
โครงการเข้ามาเรือยๆ ปี 2559 ปี 2560 เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรอาจจะมีการ
จ้างช่างเพิมได้หรือไม่ ผมก็เข้าใจว่าช่างมีงานมาก

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุ ณท่ านวิท ยา ลิ้ม วิชิ ต ทีท่ านต้อ งการให้โ ครงการต่า งๆ ได้ ด่า เนิ นการไม่

รองประธานสภาฯ

ต้องกันเงิน ขอเชิญคณะผู้บริหาร

/นายไพฑูรณ์ คงเดิม…..

-21นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ได้หารือในเรืองการ
กันเงิน คณะผู้บริห ารก็ได้มี การประชุมร่วมกั นกับปลัด เทศบาล รองปลั ดเทศบาล
หัวหน้าส่านัก และนายช่างโยธา ได้ทบทวนในเรืองการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบและให้ทันห้วงเวลา ในการประชุมหัวหน้าส่วนให้ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่วน
ทีสุด ซึ งแต่ ละโครงการต้ องมี การประชุม เพือก่าหนดราคากลาง ผมจะเร่งรั ดให้
ด่าเนินการจัดซือ้ จัดจ้างให้เร็วทีสุด ส่วนเรืองการจ้างช่างมาเพิมนั้น สามารถท่าได้ แต่
ถ้าเป็นลูกจ้างไปไม่สามารถรับรองตัวเลขหรือแบบแปลนได้ ทางเทศบาลก็เปิดรับโอน
นายช่างซึงเป็นข้าราชการแต่ไม่มี เพราะตอนนี้ต่าแหน่งขาดแคลนมาก ซึงบางแห่งก็
ไม่มีช่าง

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ สมาชิกสภา

รองประธานสภาฯ

ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 5.14 ขอ
อนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 1
เป็นเงิน 133,000.- บาท

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 9 ท่าน ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 โรงงานสมอทองปาล์ม 2 ปล่อยน้าเสีย

นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญท่านสมโภชน์ ขุมขุน

รองประธานสภาฯ
นายสมโภชน์ ชุมขุน

กราบเรี ยนท่า นประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ ทุ กท่ าน คณะผู้บ ริ หาร กระผมนาย

สมาชิกสภาฯ

สมโภชน์ ชุมขุน สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 มีความจ่าเป็นต้องแจ้ง
ให้สมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร เพือให้ได้รับทราบปัญหาการปล่อยน้่า
เสียของ โรงงานสมอทองปาล์ม ปล่อยน้่าเสีย พีน้องชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่าง
มากเพราะปล่อยบริเวณเหนือแหล่งน้่าทีชาวบ้านใช้อยู่ประกอบกับช่วงฤดูฝนน้่าเสียก็
ไหลลงบริเวณแหล่งน้่าทีใช้ ผมขอน่าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารได้รับทราบเพือ
แก้ไขปัญหาทีเกิดขึน้
/นางอุทัย วาดทอง…..

-22นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านสมโภชน์ ชุมขุน ทีท่า นได้ชี้แจงน่าเรียนผ่านมายังสภาฯ ให้ทุกท่านได้

รองประธานสภาฯ

รับทราบปัญหาเพือด่าเนินการแก้ไขปัญหา ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอขอบคุณท่านสมโภชน์ ชุมขุน ทีได้น่าเรียนเรือง
การปล่ อ ยน้่ า เสี ย ของโรงงานสมอทองปาล์ ม 2 ก็ ไ ด้ รั บ ปั ญ หาแล้ ว เมื อวั น ที 20
สิงหาคม 2559 ซึงโรงงานสมอทองใช้รถบรรทุกทุกน้่าเสียมาทิ้งในแปลงปาล์มซึง
เขาอ้างว่าได้เช่ าแล้วปล่ อยบริเ วณทีเช่า แล้วจริง แต่น้่าก็ ไหลไปในบริเวณทีดิ นของ
ชาวบ้าน ผมก็ได้แจ้งไปยังหัวหน้าส่านักปลัดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล่าดับเพือ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกส่วนหนึงต่าบลคลองชะอุ่น
ต้อ งรับ ผิ ดชอบและมี ห น่ว ยงานทีต้ อ งรั บ ผิ ดชอบร่ ว มคื อ ทรั ย พากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี ผมจะนั ด
ประชุมหัวหน้าส่วนและผู้บริหารเพือก่าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จงและจะติดตามปัญหาต่อไป

รองประธานสภาฯ
6.2 แจ้งกาหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจาปี 2559
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

รองประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้แจ้ง
ก่าหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจ่าปี 2559 ก่าหนดการเปิดและแข่งขันในวันที
31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาบางเตย หมู่ที 7 ก่าหนดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอล 10 คู่ ซึงพิธีเปิดก็ได้เชิญนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานพิธีเปิด จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับประธาน
รวมทั้งแขกผู้มเี กียรติตามวันเวลาและสถานทีดังกล่าว

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้แจ้งก่าหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สมาชิกสภา

รองประธานสภาฯ

ท่านใด ถ้าว่างเว้นจากภารกิจก็ขอเข้าการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจ่าปี 2559
/6.3 ความคืบหน้า…..

-236.3 ความคืบหน้าของประปา หมู่ที่ 13
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

รองประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ขอหารือเรืองประปา หมู่ที 13 ทีพึง
ด่าเนินการก่อสร้างเสร็จไป ผมได้แจ้งเมือคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 1
ประจ่าปี 2559 เมือวันที 11 สิงหาคม 2559 กรณีสูบน้่าไม่ขนึ้ ถึง ผมก็ได้ประสาน
ไปยั ง ผู้ รั บ เหมาเขายั ง ไม่ ม าแก้ ไ ขให้ พี น้ อ งชาวบ้ า นก็ ไ ด้ ม าซั ก ถาม จึ ง ขอให้ ท าง
เทศบาลได้ประสานติดต่อเพือเข้าปรับปรุงแก้ไขได้

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ทีได้ชแี้ จ้งผ่านสภาฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร

รองประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีสมาชิกสภาฯ ได้หารือ ผมเองก็เป็นห่วงอยู่
ได้ก่อสร้างตามแบบแปลนก็จริงแต่สภาพพื้นทีไม่เอื้ออ่านวย ท่าให้ประปาหมู่ที 13
ไม่ได้ประโยชน์เท่าทีควร ก็ต้องด่าเนินการปรับปรุงแต่ยังอยู่ในห้วงประกัน 2 ปี ผมก็
เรี ย กช่ า งมาเพื อที ประสานไปยั ง ผู้ รั บ เหมาในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ก ารด่ า เนิ น งาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วจะมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบดูสภาพพื้นที แนว
ท่อ เครืองสูบ พร้อมวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยเชิญผู้รับเหมามาด้วย

นางอุทัย วาดทอง

ข อ ข อ บ คุ ณ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ฯ ที ไ ด้ แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ

ประธานสภาฯ

ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ทราบ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดมี ข้ อ เสนอแนะหรื อ เพิ มเติ ม หรื อ ไม่
ถ้าไม่มี ส่าหรับ วันนี้ การด่าเนิน การประชุมก็ มาถึงช่ วงสุ ดท้า ยแล้ว ดิ ฉันขอปิด การ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 3 ประจ่าปี 2559 วันจันทร์ที 22 สิงหาคม
2559 เวลา 13.30 น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีได้ช่วยให้
การด่าเนินการประชุมในวันนี้ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุม
ขอบคุณค่ะ

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.
/(ลงชือ) สุพรรณิกา.....

-24(ลงชือ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
(ลงชือ) จิรนันท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก)
ต่าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล
* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
(ลงชือ) วิทยา ช่านินวล

ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ช่านินวล)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
(ลงชือ) ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
(ลงชือ) รัตนา แก้วพิชัย

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แก้วพิชัย)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
- สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 2 ประจ่าปี พ.ศ.2559
วันจันทร์ที 22 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. เมือวันที...........................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

(นายส่าเริง แก้วฉ่า)
ต่าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
วันที..........เดือน...........................พ.ศ.............

