รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายส่าเริง แก้วฉ่า
นางอุทัย วาดทอง
นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
นางรัตนา แก้วพิชัย
นายวิทยา ช่านินวล
นายวิทยา ลิ้มวิชิต
นายประเพียน ประกับศิลป์
นายวินิจ ใจซือ
นายวิโรจน์ นาคแก้ว
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ส่าเริง แก้วฉ่า
อุทัย วาดทอง
ธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
รัตนา แก้วพิชัย
วิทยา ช่านินวล
วิทยา ลิ้มวิชิต
ประเพียน ประกับศิลป์
วินิจ ใจซือ
วิโรจน์ นาคแก้ว
จิรนันท์ อินทมุสิก

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล
นายปกิต ทนุผล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุนิศา เกตุแดง
นางสาวจันทิมา กุลจู้
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกฯ
ผู้อ่านวยการกองคลัง
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทักข้อมูล

ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สายใจ จันทร์แสงกุล
ปกิต ทนุผล
สุนทร ผอมทอง
สุนิศา เกตุแดง
จันทิมา กุลจู้
ศตวรรษ ไชยลึก
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

หมาย
เหตุ

/ผู้ไม่มาประชุม…..

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ่น
นายลือไทย ปานสังข์
นายสมโภชน์ ชุมขุน

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ลายมือชื่อ
วัฒนศักดิ์ สุขอุ่น
ลือไทย ปานสังข์
สมโภชน์ ชุมขุน

หมาย
เหตุ
ลา
ขาด
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายไพบูลย์ อาขุศิริ
นายธนาวุฒิ แก้วนาค
นางสาวณฐมน เทพณรงค์
นายจักษ์ จันทร์แสงกุล

ตาแหน่ง
ประธานชุมชนกลาง ม.3
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ไพบูลย์ อาขุศิริ
ธนาวุฒิ แก้วนาค
ณฐมน เทพณรงค์
จักษ์ จันทร์แสงกุล

/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 4 ครั้งที 1
ประจ่าปี 2559 วันจันทร์ที 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น สมาชิกเข้าร่วม 9 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน สมาชิกเข้าร่วมประชุม
เกินกึงสามารถเปิดประชุมได้

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก ล่าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเลขานุการ
สภาฯ

ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ………………………………………
1.2 คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น คณะบริหารมีเรืองทีจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ
6 เรือง ผมขอมอบหมายให้ท่านปกิต ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นผูช้ ีแ้ จง

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านปกิต ทนุผล เลขานุการ ได้ชแี้ จง

นายกเทศมนตรีฯ
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 ให้ชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบทีได้แจกให้สมาชิก
สภาฯ ไปแล้ว นั้น ตามพระราชบัญ ญัติ เทศบาล พ.ศ.2546 มาตรา 48ทศ ได้
ก่าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติง านตามนโยบายทีได้
/แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล.....

-4แถลงไว้ ต่ อ สภาเทศบาลเป็ น ประจ่ า ปี ซึ งในการนี้ จึ ง ได้ ด่ า เนิ น การสรุ ปผลการ
ปฏิบัตงิ านของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
1. นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
จากค่าแถลงนโยบายของนายไพฑูรณ์ คงเดิม นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะ
อุ่น แถลงต่อสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นในการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1 ประจ่าปี พงศ.2556 วันจันทร์ที 28 มกราคม
พ.ศ.2556

1. นโยบายการาพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
2. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
3. นโยบายการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ
4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนและการ
ท่องเทียว
6. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

2. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
“เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้อมอย่างยังยืน ร่วมสนองพระราชด่าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นศูนย์กลางการให้บริการประชาชนพัฒนาการบริการสาธารณะ
อย่างเหมาะสม เท่าเทียม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีบนพืน้ ฐานวัฒนธรรม ประเพณี
ทีหลากหลาย”
3. พันธกิจ ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
1. พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
ขององค์กร ให้เกิดการบริหารจัดการทีดี
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสนับสนุน
ให้เกิดการรวมกลุ่มกิจกรม กลุ่มองค์กรเพือการพัฒนาตนเองและชุมชน
/3. ส่งเสริมกิจกรรม…..

-53. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ า นการรั กษาพยาบาลและการบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขให้แก่ชุมชน
4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเรียนรู้ภายในต่าบล และยกระดับ
การเรี ย นการสอนของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ พ ร้ อ มพอต่ อ การก้ า วสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
5. ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น วั ฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงาม และการกีฬานันทนาการต่างๆ ในระดับชุมชน
6. ส่งเสริมการจัดท่าระบบข้อมูลชุมชนการกระจายอ่านาจ การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน เพือการพัฒนาท้องถินและแผนการปฏิบัตงิ านขององค์กร
7. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
8. ส่ ง เสริม การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุม ชนการลงทุ น SMEs วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนา
แหล่งท่องเทียวสอดคล้องแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน พัฒนาระบบผังเมือง ภูมิ
ทัศน์ชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์พนื้ ทีของชุมชน
10. เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละกิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ
ประชาชน ชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และบริหาร
จัด การโครงการอนุรั ก ษ์ พั น ธุ กรรมพื ช อั นเนื องมาจากโครงการพราชด่า ริ สนอง
พระราชด่าริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ของเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ ก่ า หนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนา
บุคลากรและการบริการประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมและชุมชน
/3. ยุทธศาสตร์การ….

-63. ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านการพั ฒ นาด้า นการศึ กษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนา ด้ านการจั ดระเบี ยบชุ มชน สัง คม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเทียว
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
5. การวางแผนพัฒนา เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้จัดท่าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา พ.ศ.2559-2563 และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2562) ตาม
กระบวนการทีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือรับฟังปัญหาและความต้องการ
ทีแท้จริงของประชาชนในพืน้ ที ก่อนน่ามาจัดท่าโครงการเพือพัฒนาพื้นที ทีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี ต่อไป เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เมื อวั น ที 29 เดื อนมิ ถุ น ายน พ.ศ.2558 โดยได้ ก่ า หนด
โครงการทีจะด่าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และเพิมเติม
ฉบับที 1-4
6. การจัดท่างบประมาณ ผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ประกาศใช้
เทศบั ญญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจ่ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เมือวัน ที 30
เดือนกันยายน พ.ศ.2558 และงบประมาณอืน ประกอบด้วย จ่ายขาดเงินสะสมและ
งบประมาณเงิ นกู้ ธ นาคารออมสิน โดยสามารถจ่ า แนกตามยุ ท ธศาสตร์ จ่ า นวน
โครงการ/กิ จ กรรม 105 โครงการ/กิ จ กรรม งบประมาณ 2559 จ่ า นวน
45,494,685 บาท

/7. การใช้จา่ ยงบประมาณ…..

-77. การใช้ จ่า ยงบประมาณ ตามเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย 2559
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด่าเนินงานตามโครงการ
ของแผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (หมวดงบประมาณจาก
เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 จ่ า นวน 98
โครงการ งบประมาณ 16,499,685 บาท) โดยได้มีด่าเนินการแล้วเสร็จ จ่านวน
70 โครงการ จ่านวนเงิน 10,393,046 บาท สามารถจ่าแนกตามยุทธศาสตร์
จ่านวน 70 โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 10,393,046 บาท
8. งบประมาณค้างจ่าย
8.1 งบประมาณระหว่างการด่าเนินงาน งบประมาณปี พ.ศ.2559
(กันเงินจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 2559) จ่านวน 8 โครงการ แหล่ง
งบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณฯ 2559 งบประมาณระหว่างด่าเนินงาน (กัน
เงิน) 3,643,243 บาท
8.2 งบประมาณระหว่ า งด่า เนิ นงาน งบประมาณปี พ.ศ.2559
(จ่ายขาดเงินสะสม) จ่านวน 4 โครงการ แหล่งงบประมาณ เงินสะสม งบประมาณ
ระหว่างด่าเนินงาน (กันเงิน)2,015,000.- บาท
8.3 งบประมาณระหว่างการด่าเนินงาน งบประมาณปี พ.ศ.2559
(เงินกู้ธนาคารออมสิน) จ่านวน 3 โครงการ แห่งงบประมาณ เงินกู้ธนาคารออมสิน
งบประมาณระหว่างด่าเนินงาน (กันเงิน) 26,980,000.- บาท
9. โครงการที ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ประจ่ า ปี 2559 จ่ า นวน 5
โครงการ งบประมาณที ไ ด้ รั บ 10,815,900 บาท งบประมาณที เบิ ก จ่ า ยไป
10,436,835 บาท
10. สรุ ป การใช้ ง บประมาณเพื อโครงการพั ฒ นาตามนโยบาย ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
10.1 รวมจ่ า นวนโครงการประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ที
ด่าเนินการแล้วเสร็จ โครงการทีด่าเนินการแล้วเสร็จ ตามเทศบัญญัติฯ 59 จ่านวน
70 โครงการ งบอุดหนุน 5 โครงการ รวม 75 โครงการ

/10.2 จ่านวนงบประมาณ…..

-810.2 จ่ า นวนงบประมาณที ด่ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งสิน้ การเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบัญญัติฯ 59 รวม
10,393,046 บาท งบอุดหนุน 10,436,935 บาท รวม 20,829,881 บาท
11. การด่าเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติประจ่าปีงบประมาณ
2558 ด่าเนินงานแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2559 จ่านวน 8 โครงการ
12. ผลการด่าเนินงาน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ด่าเนินการโครงการ
ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้ น ที โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นทีตลอดจน
โครงการต่างๆอ ประสบผลส่าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที
และพืน้ ทีใกล้เคียง
2. รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา พ.ศ.2559
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

เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ได้ด่าเนินการตามหมวดที 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 โดยเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่นมีค่าสังเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ที 47/2558 เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สัง ณ วันที 2 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2558 และ ค่าสังเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ที 054/2558 เรือง
แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สัง
ณ วันที 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ซึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ 3 ท่าน คือ 1.นาง
อุ ทั ย วาดทอง 2.นายธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ สุ ข ศรี 3.นายวั ฒ นศั ก ด์ สุ ข อุ่ น ซึ งทาง
/คณะกรรมการได้…..

-9คณะกรรมการได้เ สนอความเห็ นซึ งได้ จ ากการติด ตามและประเมิ น ผล จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น พ.ศ.2559-2561
ระหว่างไตรมาสที 1-4 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที 28 ตุลาคม 2559
1. เห็ น ควรให้ เ ทศบาลจั ด ล่ า ดั บ ความส่ า คั ญ ของสภาพปั ญ หาตาม
ข้อเท็จจริงของแต่ละหมู่บ้าน เพือวางแผนการใช้งบประมาณแต่ละประเด็น เช่น การ
เปรียบเทียบประเด็นความเดือดร้อนของถนนของแต่ละหมู่บ้าน
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ควรลงสัมผัสพืน้ ทีด้วยตัวเอง พบปะชาวบ้าน
สอบถามสถานการณ์ ปั ญ หา เพื อน่ า ข้ อ มู ล มาปรั บ ใช้ ใ นการวางแผนการ
พัฒนาอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. โครงการที เป็ น ความเดื อ ดร้ อ นเร่ ง ด่ ว น และมี ก ารอนุ มัติ ง บประมาณ
เร่งด่วนผ่านสภาแล้ว เช่น โครงการทีขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม เทศบาลควร
ด่าเนินการเร่งด่วนโดยทันที ไม่ควรล่าช้า ขัดแย้งสถานการณ์ทีชาวบ้านเดือดร้อน
เร่งด่วนและน่าเสนอปัญหาต่อสภาฯ
4. โครงการทีขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีแล้ว ควรด่าเนินการตามขอ
หากไม่ด่ าเนิน การจะเป็ นการเสีย โอกาส และควรมี ก ารประเมิน สถานการณ์ก าร
ด่าเนินโครงการเป็นประจ่า เพือน่างบประมาณทีไม่ด่าเนินการหรืองบประมาณเหลือ
จ่าย มาด่า เนินโครงการโครงสร้า งพื้นฐานทีเป็ นปัญหาความเดือดร้อนสูงสุด ตาม
ประชาคมต่าบลทุกปี
5. ควรก่าหนดแผนการจัดหาวัสดุดินลูกรัง หินคลุก ให้สามารถมีใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนได้ตลอดเวลาและทันท่วงที
6. ให้ความส่าคัญเรือง มาตรการการจัดการขยะ และควรเร่งด่าเนินการให้
เป็นรูปธรรม เพราะเป็นเรืองทีประชาชนให้ความส่าคัญและตั้งค่าถามต่อเทศบาล
บ่อยครัง้ แต่ทีผ่านมาการตอบสนองการแก้ไขปัญหาเกิดขึน้ น้อยมาก
7. ควรมีการวางแผนส่งเสริมเตรียมพร้อมต่อสภาวะ “สังคมผู้สูงอายุ” ทีมี
เพิมมากขึ้นและมีปัญหาต่อเนืองเช่น ปัญหาขาดคนดูแล ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติด
เตียง เห็นควรส่งเสริมการด่าเนินงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ การตั้ง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยในครัวเรือน
/8. ควรมีมาตรการ…..

-108. ควรมี ม าตรการและปฏิ บั ติ จ ริ ง จั ง ด้ า นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
โรคติดต่อต่างๆ
9. ให้ความส่าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เช่น ข้อมูลผล
การด่าเนินโครงการ ผลการใช้งบประมาณ การตั้งจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ า ยและใช้ รู ป แบบการสื อสารข้ อ มู ล กระจายลงในพื้ น ที มากขึ้ น เช่ น ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
10. ควรมี การตรวจสอบคุณภาพของน้่า ทั้งแหล่งน้่ าธรรมชาติ ล่าคลอง
และน้่าทีผลิตจากระบบประปาหมู่บ้าน เพือให้น้่ามีคุณภาพมากทีสุด
3. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
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

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้
จั ด ท่ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ นสี ปี (พงศ.2561-2564) โดยผ่ า นกระบวนการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พงศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 นั้น ในการนี้ ผู้บริหาร
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้พิจารณาอนุ มัติ (ร่าง) แผนพัฒ นาท้องถินสีปี (พ.ศ.
2561-2564) ตามข้อเสนอ เพือพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ดังนั้นเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) ให้ เ ป็ น แผนพั ฒ นาของเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ต่ อ ไป
ประกาศ ณ วันที 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
4. ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
/นายปกิต ทนุผล…..

-11นายปกิต ทนุผล

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

เลขานุการนายกฯ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง ประกาศใช้
แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามทีคณะกรรมการสนับสนุน
การจัด ท่ า แผนพั ฒนาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่น ได้ด่ า เนิน การรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาต่างๆ จัดท่าเป็นร่างแผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพือใช้เป็นเครืองมือในการควบคุมการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เกิดความมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด รวมทั้งเป็นเครืองมือ ในการติ ดตามและประเมิน ผลการด่ าเนิ นงานประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น และได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นแล้ว
นั้ น เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น จึ ง ขอประกาศใช้ แ ผนการด่ า เนิ น งาน ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ข้อ 26 ประกาศ ณ วันที 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
5. แจ้ ง เวี ย นมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แนวทางการปฏิ บั ติ ก รณี อุ ทิ ศ ที่ ดิ น
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

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติกรณีอุทิศ
ทีดิน ด้วยคณะรัฐมนตรีมมี ติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 1 สิงหาคม 2550 ปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรี เรือง แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศทีดินให้ หรือ
กรณี เ ข้ า ไปด่ า เนิ น การในที ดิ น ของเอกชนเพื อให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น มติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
และเพื อป้ อ งกั น การโต้ แ ย้ ง สิ ท ธิ ข องราษฎรหรื อ ทายาในการใช้ ที ดิ น ซึ งอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายให้กับเทศบาลฯ ในภายหลัง รายละเอียดปรากฏ
/ตามหนังสือส่านัก…..

-12ตามหนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและแบบหนังสือแสดงความประสงค์ เรือง
การอุทิศทีดินฯ
6. แจ้งควบคุมการใช้ถนนสายสามแยกบ้านนายประเสริฐ ม.7-แยก
บ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ ม.11 (จากัดน้าหนักรถบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน)
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 ารนายกเทศมนตรี ฯ ขอแจ้ ง ควบคุ ม การใช้ ถ นนสายสามแยกบ้ า นนาย
ประเสริฐ ม.7 – แยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ ม.11 (จ่ากัดน้่าหนักรถบรรทุกไม่
เกิน 21 ตัน) จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านปกิต ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ทีได้ชี้แจง

ประธานสภาฯ

ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 3 ครัง้ ที 2 ประจ่าปี พ.ศ.2559 เมือวันที 22 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 ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิ ฉันนางอุทัย วาทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอแก้ไขในหน้าที 19 บรรทัดสุดท้ายจากผม
แก้ไขเป็นดิฉัน ขอแก้ไขในหน้าที 21 ขอแก้ไขบรรทัดที 12 จากผมแก้ไขเป็นดิฉัน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่ น เขต 2 ทีได้

ประธานสภาฯ

ตรวจดูรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออภิปรายเพิมเติม
/หรือไม่ ถ้าไม่ม…ี .

-13หรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอมติ จ า กที ป ระชุ ม
สภาฯ เพือรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 3
ครัง้ ที 2 ประจ่าปี 2559 เมือวันที 22 สิงหาคม 2559
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.1 ขอความเห็ น ชอบก่ อ สร้ า งโรงเรื อ นเลี้ ย งไก่ ของหมู่ ที่ 5 ของ
นางสาวณฐมน เทพณรงค์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ ร่ ว ม
ด่าเนินการจัดท่าประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที 5 เมือวันที 7 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00 น. เพื อขอความเห็นชอบต่อ ประชาชนในพื้น ทีและบริเวณใกล้ เคีย ง
ด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของนางสาวณฐมน เทพณรงค์ อายุ 36 ปี อยู่
บ้านเลขที 14/1 หมู่ที 5 ต่า บลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผม
ปรากฏว่าทีประชุมประชาพิจารณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือน
เลี้ยงไก่ ซึงวันนีผ้ ู้ประกอบการก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วย
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ทีได้ชี้แจงให้ สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และใน

ประธานสภาฯ

วันนี้ผู้ประกอบการนางสาวณฐมน เทพณรงค์ ก็ได้เข้ามาเพือร่วมรับฟังการประชุม
/ด้วย จึงขอให้ทาง.....

-14ด้วย จึงขอให้ทางผู้ประกอบการได้พูดคุยถึง การด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขอเชิญนางสาวณฐมน เทพณรงค์
ตัวแทนผูป้ ระกอบการ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ
ของน.ส.ณฐมน เทพณรงค์

นางสาวณฐมน เทพณรงค์ ผู้ประกอบการและเป็นผู้ดูแลฟาร์มทั้งหมด ได้

ด่าเนินการผลิตไก่เนื้อมาแล้ว 1 ปี จ่านวนไก่ 30,000 ตัว ซึงได้มีการบริหารจัดการ
สิงแวดล้อมเป็นอย่างดีและทางฟาร์มก็มีความมุ่งหวังทีจะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปกติ
สุข สาเหตุหลักๆ ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมีอยู่ 3 สาเหตุดว้ ยกัน สาเหตุทีหนึงคือ
กลิน กลินมาจากมูลไก่แต่ฟาร์มเราเป็นระบบปิด มีการบริหารจัดการทีดีซึงมีการ
ป้องกันโดยมีวัสดุรองพืน้ ท่าให้ไม่มกี ลิน สาเหตุทีสองคือฝุ่นละออง เกิดจากขนไก่หรือ
อาหารไก่ ทางฟาร์มใช้พัดลมเป่าลงน้่าและพืน้ ทีบริเวณนั้นก็ได้ปลูกต้นไม้ไว้เพือดักฝุ่น
ละอองท่าให้ไม่มีฝุ่นละออง สาเหตุทีสามคือน้่าเสีย เกิดจากการล้างพื้นในฟาร์ม ซึง
น้่าเสียจะไหลไปทางระบายน้่าเข้าสูบ่ ่อบ่าบัดน้่าเสียขนาดใหญ่ จ่านวน 2 บ่อ ด้านล่าง
ของบ่อจะเป็นตะกอนส่วนด้านบนจะเป็นน้่าใส ซึงตะกอนเราจะตักขึ้นปีละ 1 ครั้ง
เพือน่ามาท่าปุ๋ย ซึงผมก็พยายามแก้ไขปรับปรุงไม่ให้มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม และ
วันนีผ้ มก็ได้ขอก่อสร้างฟาร์มเพิมซึงจะมีระบบการบริหารจัดการทีดีกว่าเดิม ซึงทาง
ปศุ สั ตว์ ไ ด้ ใช้ ฟ าร์ม ผมเป็ น ตั วอย่ า งในการบริ หารจั ดการกับ การก่ า จั ดน้่ า เสีย ทาง
ฟาร์มจึงขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถึงผลกระทบและ

ประธานสภาฯ

แนวทางการแก้ปัญหา สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม
หรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกคน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมดูแล้วเป็นเรืองทีไม่น่าเป็นห่วงหรือน่ากังวล
เพราะได้ผ่านการท่าประชาพิจารณ์มาแล้วและเมือสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ทาง
เทศบาลก็เชิญผู้ประกอบการมารวมท่าบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาล สมาคมเพือ
ชีวิตและสิงแวดล้อมและผู้ประกอบการ อีกครั้งหนึง ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ซึงผมดูแล

ประธานสภาฯ

ว่าท่านเป็นห่วงในเรืองของอนาคต สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปราย
/เพิมเติมหรือไม่…..

15เพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ขอความเห็นชอบก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของ
หมู่ที 5 ของนางสาวณฐมน เทพณรงค์
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.2 ขอความเห็นชอบก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของหมู่ที่ 11 ของนาย
จักษ์ จันทร์แสงกุล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ ร่ ว ม
ด่าเนินการจัดท่าประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที 11 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00 น. เพื อขอความเห็นชอบต่อ ประชาชนในพื้น ทีและบริเวณใกล้ เคีย ง
ด่าเนินการก่ อสร้ างโรงเรือ นเลี้ ยงไก่ ของนายจัก ษ์ จั นทร์ แสงกุล อายุ 28 ปี อยู่
บ้านเลขที 274 หมู่ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
ปรากฏว่าทีประชุมประชาพิจารณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือน
เลี้ยงไก่ ซึงวันนีผ้ ู้ประกอบก็ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ด้วย
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เ มฆ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และใน

ประธานสภาฯ

วัน นี้ ผู้ป ระกอบการนายจั กษ์ จัน ทร์ แสงกุล ก็ไ ด้ เ ข้า มาเพื อร่ว มรับ ฟั ง การประชุ ม
ด้วย จึงขอให้ทางผู้ประกอบการได้พูดคุยถึงการด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขอเชิญนายจักษ์ จันทร์แสงกุล

นายจักษ์ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจักษ์ จันทร์แสงกุล
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ ซึงผมเป็นผู้ประกอบการรายเดิม เลี้ยงมาประมาณ 2 ปีแล้ว จ่านวน
ไก่ทีเลี้ยง 25,000 ตัว การบริหารจัดการก็เหมือนกับผู้ประกอบการรายแรก ด้าน
กลิ น ก็ ไ ม่ มี ก ลิ นเพราะใช้ วั ส ดุ ร องพื้ น และเป็ น ระบบปิ ด ห่ า งจากที อยู่ อ าศั ย ของ
ชาวบ้านตามทีก่าหนด ด้านน้่าเสีย ทางฟาร์มได้มีทางระบายน้่าเพือเข้าสู่บ่อบ่าบัด ไม่
อยู่ใกล้ล่าธารหรือแหล่งน้่าสาธารณะ ส่วนด้านฝุ่นละออง ก็ไม่มีปัญหาทีเกิดจากขน
/ไก่หรือฝุ่นจากอาหารไก่…..

-16ไก่หรือฝุ่นจากอาหารไก่ เพราะบริเวณฟาร์มจะมีต้นไม้จ่านวนมากในการดักจับฝุ่น
ละอองและเป็นระบบปิด ส่วนการจัดการอย่างอืนก็ปฏิบัตติ ามขั้นตอนของปศุสัตว์ จึง
ขอน่าเรียนผ่านสภาฯ เพือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณผู้ประกอบการโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของหมู่ที 11 ของนายจักษ์ จันทร์แสงกุล

ประธานสภาฯ

ทีได้น่าเรียนชีแ้ จงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ
อภิปรายหรือสอบถามเพิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 5.2 ขอความเห็นชอบ
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของหมู่ที 11 ของนายจักษ์ จันทร์แสงกุล

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.3 ขอความเห็นชอบก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของหมู่ที่ 11 ของนาย
ธนาวุฒิ แก้วนาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ ร่ ว ม
ด่าเนินการจัดท่าประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที 11 เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.00 น. เพื อขอความเห็นชอบต่อ ประชาชนในพื้น ทีและบริเวณใกล้ เคีย ง
ด่ า เนิ น การก่ อ สร้ า งโรงเรื อ นเลี้ ย งไก่ ข องนายธนาวุ ฒิ แก้ ว นาค อายุ 27 ปี อยู่
บ้านเลขที 48 หมู่ที 11 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
ปรากฏว่าทีประชุมประชาพิจารณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือน
เลี้ยงไก่
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ และใน

ประธานสภาฯ

วั น นี้ ผู้ ป ระกอบการนายธนาวุ ฒิ แก้ ว นาค ก็ ไ ด้ เ ข้ า มาเพื อร่ ว มรั บ ฟั ง การประชุ ม
ด้วย จึงขอให้ทางผู้ประกอบการได้พูดคุยถึงการด่าเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขอเชิญนายธนาวุฒิ แก้วนาค

/นายธนาวุฒิ แก้วนาค…..

-17นายธนาวุฒิ แก้วนาค กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายธนาวุฒิ แก้วนาค
ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ มีความประสงค์ทีจะก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ในพื้นทีหมู่ที 11 แบบ
ระบบปิดซึงมีปัญหาเรืองมลพิษน้อยมาก มีบ่อบ่าบัดน้่าเสียห่างไกลกับชุมชน ล่าธาร
แหล่งน้่าสาธารณะ ซึงจะมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยมากครับ ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านธนาวุฒ แก้วนาค ผู้ประกอบการทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้

ประธานสภาฯ

รั บ ทราบ วั น นี้ ก็ มี ผู้ ป ระกอบมาขอความเห็ น ชอบ 3 ราย สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด
ต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผ มจะขอมติ 5.3 ขอความ
เห็นชอบก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ของหมู่ที 11 ของนายธนาวุฒิ แก้วนาค

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชแี้ จงต่อผู้ประกอบการ

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

เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเป็น
การประกอบกิ จ การที เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุ ข 2535
ทางเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ห ลายตั ว หนึ งในนั้ น คื อ ข้ อ ตกลง
ระหว่ า งเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น กั บ ปศุ สั ต ว์ ซึ งต้ อ งผ่ า นการท่ า ประชาพิ จ ารณ์
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที แล้วจะท่าหนั งสือไปยังปศุสัตว์ เพือให้
ความเห็นชอบ ทางปศุสัตว์ก็จะออกใบอนุญาตให้ ส่วนใหญ่แล้วการด่าเนินการตาม
ระเบียบสาธารณสุขการประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเป็นไปตามมติ
ของหมู่บ้านและต่าบล ทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นจะท่าหนังสือเชิญผู้ประกอบการ
มาชี้ แ จงข้ อกฎหมายท่า ความเข้ าใจและท่ าบั นทึ กข้อ ตกลง เพือทีจะเอามติจ ากที
ประชุมหมู่บ้านมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรืองน้่ากลิน ฝุ่นละออง ในเรืองของผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้อม เนืองจากพืน้ ทีต่าบลคลองชะอุ่นเป็นพืน้ ทีควบคุมอาคาร การก่อสร้าง
ต้องผ่านการท่าประชาคม ขอความเห็น ชอบจากพีน้องประชาชน โดยจะไม่ส่งผล
ระทบต่อสิงแวดล้อมและความเป็นอยู่ของพีน้องประชาชน เพราะตอนนี้ฟาร์มไก่ใน
ต่าบลคลองชะอุ่นมีจ่านวน 17 ฟาร์ม รวมทีมาขอความเห็นชอบใหม่ 3 ฟาร์ม รวม
เป็น 20 ฟาร์ม
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-18นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แจงให้สภาและผู้ประกอบการได้รับทราบ ซึง

ประธานสภาฯ

เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร
5.4 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
มอบให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ ารุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า น
บริหารจัดการเอง หมู่ที่ 12 จานวน 2 จุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านบริหารจัดการเอง หมู่ที 12 จ่านวน 2 จุด ซึงเป็นไปตามแนวทางนโยบายที
คณะผู้ บ ริ ห ารชุ ด นี้ ที ได้ ก่ า หนดขึ้ น หมู่ บ้ า นไหนด่ า เนิ น การก่ อ สร้ า งระบบประปา
ไม่ ว่ า จะใช้ ง บประมาณจากเทศบาลหรื อ เงิ น อุ ด หนุ น ต่ า งๆ เมื อมี ก ารตรวจรั บ
ด่าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะขอมติทีประชุมหมู่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้่าหมู่ที 12 มีมติ
เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ที 12 บ้านเขาเขียว ต่าบลคลองชะอุ่น
จ่านวน 2 จุด คือ จุดที 1 ถังประปาบ้าน สท.อุทัย วาดทอง จุดที 2 ถังประปาบ้าน
นายณรงค์ ตันสกุล เพือน่ามาบริหารจัดการเองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารกิจการและการบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 และต้อง
มีการรายงานผลการด่าเนินงานให้ทางเทศบาลฯ ทราบทุกเดือน ถ้าระบบประปา
มีปัญหาและไม่สามารถด่าเนินการซ่อมแซมได้ก็แจ้งมายังเทศบาลลงไปซ่อมแซมหรือ
ให้ค่าปรึกษาแนะน่าจึงขอให้สมาชิกสภาฯ เพือขอมติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจ้งขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จาก

ประธานสภาฯ

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่ บ้ านบริห ารจั ด การเอง หมู่ ที 12 จ่า นวน 2 จุ ด ก่ อนที จะมี การลงมติ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอ
ถามมติ ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้ าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้
/คณะกรรมการ…..

-19คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง
หมู่ที 12 จ่านวน 2 จุด
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.5 ขอความเห็นชอบการกาหนดข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอล 7
คน เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระมผนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น 5.5 ขอความเห็นชอบการก่าหนดข้อปฏิบัติในการ
ใช้สนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตามประกาศเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น ลงวันที 23 สิงหาคม 2559 เรืองแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการดูแลสนาม
ฟุตบอล 7 คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น นั้น เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้แต่งตั้ง
คณะกรมการดังกล่าว เพือท่าหน้าทีดูแลความเรียบร้อยของการใช้สนามฟุตบอล 7
คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชน
ในต่าบลคลองชะอุ่นโดยทัวกัน คณะกรรมการดูแลสนามฟุตบอล 7 คน เทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น ได้ท่าการประชุมหารือและก่าหนดข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอล
7 คน เทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่น เพือให้ผู้ทีเข้ามาใช้สนามปฏิ บัติตามข้อก่ าหนด
ดังกล่าว ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้สนาม และเพือเป็นการดูแล
รักษาสนามดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ทีเข้ามาใช้โดยทัวกัน เพือให้ข้อปฏิบัติในการ
ใช้สนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สามารถน่าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
จึงขอโปรดพิจารณา และน่าเข้าวาระทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ เพื อน่าไปสู่การปฏิบั ติต่อไป รายชือคณะกรรมการดูแ ล
สนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประกอบด้วย
1. นายทวีป รัตนพันธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 7

ประธานกรรมการ

2. นายสุนทร ผอมทอง

ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

กรรมการ

3. นายวินิจ ใจซือ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กรรมการ
/4. นายไพรัตน์ เมืองช่วย…..

-204. นายไพรัตน์ เมืองช่วย

กรรมการ

5. นายสุบณ
ิ รัตนพันธ์

นายช่างโยธา ช่านาญงาน

6. นางปรารถนา สุดสาย

หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขาฯ

7. นายศักดิ์นรินทร์ ว่องประชานุกูล

กรรมการ

ผช.จนท.ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขฯ

ข้อปฏิบัติในการใช้สนามฟุตบอล 7 คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการใช้สนาม เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงก่าหนดข้อปฏิบัติดังนี้
1. อนุญาตให้ใช้สนามในการออกก่าลังกายได้ทุกวัน ยกเว้นในช่วยทีมีการจัดกิจกรรม
2. ห้ามน่าสุรา เหล้า เบียร์ บุหรี และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนาม และ
ห้ามผู้ทีมีอาการมึนเมาลงใช้สนามโดยเด็ดขาด
3. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด
4. ห้ามน่าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสนาม
5. ผู้ใช้สนามต้องสวมชุดกีฬาหรือชุดทีเหมาะสมกับกิจกรรมลงในสนาม
6. ห้ าน่ าอาหารเข้า มารั บประทานในสนาม และไม่ทิ้ งเศษขยะหรื อเศษอาหารใน
บริเวณสนาม
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการ กรณีมีการส่งเสียงดังรบกวน ก่อความ
ร่าคาญหรือเกิดการทะเลาะวิวาท
8. สงวนสิทธิ์การใช้สนาม เฉพาะกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล หรือกิจกรมทีเป็นการส่งเสริม
การออกก่าลังกายทีไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อสนามเท่านั้น
9. ให้นักกีฬาเล่นกีฬาด้วยความสุภาพและมีน้่าใจนักกีฬา
10. กรณีเกิดความช่ารุดเสียหาย ผู้ใช้สนามต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
11. การใช้และดูแลสนาม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดูแลสนาม ซึง
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้แต่งตั้ง
12. ให้ นั ก กี ฬ าและผู้ เ ข้ า มาใช้ ส นามทุ ก ท่ า นช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาสนาม เพื อความ
สมบูรณ์ของสนามต่อไป
จึงขอความเห็น ชอบการก่าหนดข้อปฏิบัติในการใช้ สนามฟุตบอล 7 คน เทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น เพือให้สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบต่อไป

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-21นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จ้งขอความเห็นชอบการก่าหนดข้อปฏิบัติใน

ประธานสภาฯ

การใช้ ส นามฟุ ต บอล 7 คน เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ก่ อ นที จะมี ก ารลงมติ
สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอ
ถามมติ ขอความเห็ น ชอบการก่ า หนดข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ส นามฟุ ต บอล 7
คน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 8 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.6 ขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3
คน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน จ่านวน 3 คน รามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ก่าหนดให้
องค์กรจั ด ท่ า แ ผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นประกอบ ด้ ว ย
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ น และคณะกรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท่ า แผนพั ฒ นา
ท้องถิน โดยให้ผู้บริหารท้องถินแต่งตั้งคณะกรรมการ ทีมีสัดส่วนคณะกรรมการจาก
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตามค่ า สั งเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ที
45/2558 เรืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ก่าลังจะ
หมดวาระในต่าแหน่ง ระยะ 2 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีหน้าทีโดยสังเขป คือ ก่าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน
ร่ ว มจั ด ท่ า ร่ า งแผนพั ฒ นา เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นา และการแก้ ไ ขปั ญ หา
เกียวกับการจัดท่าร่างแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น ตามค่าสังข้างต้นในสัดส่วนจากสมาชิกสภาท้องถินคัดเลือกประกอบด้วย
1. นางรัตนา แก้วพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1
2. นายวิทยา ช่านินวล สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1
/3. นายวินิจ ใจซือ…..

-223. นายวินิจ ใจซือ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2

ดังนั้น เพือให้เป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ข้อ 8 จึงเสนอให้สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิน จ่านวน 3 คน เพือให้ผู้บริหารท้องถินแต่งตั้งต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

ประธานสภาฯ

จัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.
2559 จึ ง ขอให้ สมาชิ กสภาได้ คั ดเลื อ กสมาชิก สภาฯ เป็ น คณะกรรมการพั ฒ นา
ท้องถิน จ่านวน 3 คน โดยเสนอครัง้ ละ 1 คน และขอผู้รับรอง ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้ม
วิชิต

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 ผมขอเสนอท่ า นวิ นิ จ ใจซื อ เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 1

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ทีได้เสนอท่านวินิจ ใจซือ เป็ นคณะกรรมการพัฒนา

ประธานสภาฯ

ท้อ งถิ น คนที 1 ขอผู้ รั บ รองด้ ว ยครั บ มีผู้ รั บ รอง 2 คน 1.นายวิ ท ยา ช่ า นิ น วล
2.นางรัตนา แก้วพิชัย มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากสภาฯ ส่าหรับ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 1 นายวินิจ ใจซือ

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 2

ประธานสภาฯ

และขอผู้รับรอง ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 2 ดิ ฉั น ขอเสนอท่ า นวิ ท ยา ช่ า นิ น วล เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 2

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่ านอุ ทัย วาดทอง ที ได้เสนอท่า นวิท ยา ช่ านินวล เป็นคณะกรรมการ

ประธานสภาฯ

พัฒนาท้องถิน คนที 2 มีผู้ ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอผู้รับรองด้วยครับ มี ผู้
รับรอง 2 คน 1.นายวิโรจน์ นาคแก้ว 2.นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี และผมจะขอมติ

-23จากสภาฯ ส่าหรับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 2 นายวิทยา ช่านินวล
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 3

ประธานสภาฯ

และขอผู้รับรอง ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมขอเสนอท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 3

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ทีได้เสนอท่านธีระศักดื จันทร์สุขศรี เป็นคณะกรรมการ

ประธานสภาฯ

พัฒนาท้องถิน คนที 3 มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้
รับรอง 2 คน 1.นายวิทยา ช่านินวล 2.นายวิทยา ลิ้มวิชิต และผมจะขอมติจากสภาฯ
ส่าหรับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 3 นายวิทยา ช่านินวล

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ตามทีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้เสนอชือคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น

ประธานสภาฯ

คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ น จ่ า นวน 3 คน เพื อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ นแต่ ง ตั้ ง
ประกอบด้วย 1. นายวินิจ ใจซือ
2. นายวิทยา ช่านินวล
3. นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในโอกาสนี้
5.7 ขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 คน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม
/และประเมินผลแผนพัฒนา…..

-24และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน จ่านวน 3 คน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2)
พ.ศ.2559 ก่ า หนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ น โดยให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ นแต่ ง ตั้ ง คณะกรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ทีมีสัดส่วนคณะกรรมการจากองค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้
คระกรรมการตามค่าสังเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ที 47/2558 เรือง แต่งตั้งคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ก่าลังจะหมด
วาระในต่าแหน่ง ระยะ 2 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน มีหน้าทีโดยสังเขป คือ ก่าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ด่าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่น รายงานผลและเสนอความเห็ น
ซึ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ต่ อ
ผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือให้ผู้บริหารฯ เสนอต่อสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ให้ประชาชนในต่าบล
คลองชะอุ่นทราบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ตาม
ค่าสังข้างต้นในสัดส่วนจากสมาชิกสภาท้องถินคัดเลือก ประกอบด้วย
1. นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1
2. นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ่น

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1

3. นางอุทัย วาดทอง

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2

ดังนั้น เพือให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
ข้อ 8

จึ ง เสนอให้ ส ภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น คัด เลื อ กสมาชิ ก สภาฯ เป็ น

คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้อ งถิน จ่ า นวน 3 คน เพือให้
ผู้บริหารท้องถินแต่งตั้งต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

ประธานสภาฯ

จัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.
/2559 จึงขอความ…..

-252559 จึ ง ขอความเห็ น ชอบคั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิน จ่านวน 3 คน โดยเสนอครั้งละ 1 คน และขอผู้รับรอง ขอเชิญ
ท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายธีระศักดิ์ จันทร์สุข
สมาชิกสภาฯ

ศรี สมาชิกสมาชิกสภาฯ สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอเสนอท่านอุทัย
วาดทอง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 1

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นธี ร ะศั ก ดิ์ จั น ทร์ สุ ข ศรี ที ได้ เ สนอ ท่ า นอุ ทั ย วาดทอง เป็ น

ประธานสภาฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน คนที 3 สมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการเสนอชือคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิน คนที 1 หรือไม่ ถ้ าไม่มีขอผู้
รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 คน 1.นายวิทยา ช่านินวล 2.นายวิทยา ลิ้มวิชิต และ
ผมจะขอมติ จากสภาฯ ส่า หรับ คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
ท้องถิน คนที 1 นางอุทัย วาดทอง

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ประธานสภาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน คนที 2 และขอผู้รับรอง ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ สภาเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอเสนอท่านประเพีย น
ประกับศิลป์ เป็นคณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 2

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณวิทยา ลิ้มวิชิต ทีได้เสนอท่านประเพียน ประกับศิลป์ เป็นคณะกรรมการ

ประธานสภาฯ

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 2 สมาชิกสภาฯ ท่านได้
ต้องการเสนอชือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 2
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 คน 1.นายวิทยา ช่านินวล 2.นาง
รั ต นา แก้ ว พิ ชั ย และผมจะขอมติ จ ากสภาฯ ส่ า หรั บ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 2 นายประเพียน ประกับศิลป์

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-26นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาได้คัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ประธานสภาฯ

แผนพัฒนาท้องถิน คนที 3 และขอผู้รับรอง ขอเชิญท่านรัตนา แก้วพิชัย

นางรัตนา แก้วพิชัย

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา แก้วพิชัย สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 1 ขอเสนอท่ า นวิ โ รจน์ นาคแก้ ว เป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 3

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ รั ต นา แก้ ว พิ ชั ย ที ได้ เ สนอท่ า นวิ โ รจน์ นาคแก้ ว เป็ น คณะกรรมการ

ประธานสภาฯ

กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 3 สมาชิกสภาฯ ท่านได้
ต้องการเสนอชือคณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน คนที 3
หรือไม่ ถ้าไม่มขี อผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 2 คน 1.นายวินิจ ใจซือ 2.นายวิทยา
ลิ้มวิ ชิต และผมจะขอมติจ ากสภาฯ ส่า หรับ คณะกรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิน คนที 3 นายวิโรจน์ นาคแก้ว

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 7 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ตามทีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้เสนอชือคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น

ประธานสภาฯ

คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้อ งถิน จ่ า นวน 3 คน เพือให้
ผู้บริหารท้องถินแต่งตั้ง ประกอบด้วย
1. นางอุทัย วาดทอง
2. นายประเพียน ประกับศิลป์
3. นายวิโรจน์ นาคแก้ว
จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในโอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ปรับปรุงเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินสะสม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง
หลักประกันสัญญา ได้ว่าจ้างผู้รับรับจ้างด่าเนินการโครงการดังต่อไปนี้
/1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด……

-271. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด คิดมงคล (1999) ด่าเนินการโครงการก่อสร้างโรง
จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก เมือวันที 16 สิงหาคม 2543 ได้วางเงินสดค้่าประกัน
สัญญา เป็นเงินจ่านวน 3,475.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด คิดมงคล (1999) ด่าเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร
ส่านักงานทีท่าการ อบต. เมือวันที 16 สิงหาคม 2543 ได้วางเงินสดค้่าประกั น
สัญญา เป็นเงิน 2,375.50 บาท
3. นายอุดมรัตน์ จันทร์โชติ ด่าเนินการจ้างปลูกต้นไม้ทองอุไร เมือวันที 25
กรกฎาคม 2544 ได้วางเงินสดค้่าประกันสัญญา เป็นเงิน 450.- บาท
4. นายโกศล ศรีสวัสดิ์ ด่าเนินการโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย อบต.
คลองชะอุ่น เมือวันที 31 มีนาคม 2546 ได้วางเงินสดค้่าประกันสัญญา เป็นเงิน
จ่านวน 3,810.- บาท
5. บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดีด ด่าเนินการจัดซื้อเครืองถ่ายเอกสาร เมือวันที
15 กันยายน 2547 ได้วาเงินสดค้่าประกันสัญญา เป็นเงินจ่านวน 4,500.- บาท
ในการนี้ เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้รับจ้างทั้ง 5 ราย มารับเงิน แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างทั้งรายที 1
และ 2 ไปรษณีย์ส่งคืนทีอยู่ไม่ชัดเจน รายที 3 และ 4 ไม่สามารถติดต่อได้ และรายที
5 มีผู้รับหนังสือแล้ว แต่ไม่ได้ติดต่อขอรับคืนภายในเวลาทีก่าหนดในหนังสือแจ้ง รวม
เป็น เงิน ทั้งสิ้ น 15,610.50 บาท (หนึงหมืนห้าพั นหกร้อยสิบบาทห้ าสิบ สตางค์ )
ดังนั้น เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงต้องน่าเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด คิดมงคล (1999) เป็นเงินจ่านวน 3,475.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด คิดมงคล (1999) เป็นเงินจ่านวน 2,375.50 บาท
3. นายอุดมรัตน์ จันทร์โชติ เป็นเงินจ่านวน 450.- บาท
4.นายโกศล ศรีสวัสดิ์ เป็นเงินจ่านวน 3,810.- บาท
5. บริษัท สุราษฎร์พิมพ์ดีด เป็นเงินจ่านวน 5,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,610.50 บาท (หนึงหมืนห้าพันหกร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์)
จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ส ภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดการ
ปรับปรุงเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินสะสม ขอบคุณครับ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-28นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ได้รับทราบ รายละเอียดการปรับปรุงเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินสะสม
6.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรัตนา แก้วพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1

ประธานสภาฯ
นางรัตนา แก้วพิชัย

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา แก้วพิชัย สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 1 ขอรายงานผลการด่ า เนิ น งานกองทุ น
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพต่ า บลคลองชะอุ่ น ตามที สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้
คัดเลือกและแต่งตั้งให้ดิฉันนางรัตนา แก้วพิชัย และท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี เป็น
กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ดังนั้นจึงขอสรุปและ
รายงานผลการด่ าเนิน งานกองทุน หลั กประกัน สุข ภาพเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น
ประจ่าปี 2559 ดังนี้
รายรับ
1. ยอดยกมาจากปี 2558

416,354.14.-

2. เทศบาลสมทบตามหลักเกณฑ์

300,000.-

3. สปสช.แห่งชาติสมทบ

402,930.-

4. เงินบริจาค
5. ดอกเบี้ย

900.2,005.55.-

รายจ่าย
สนับสนุนโครงการเป็นเงิน

548,857.-

รวมรับ

1,122,189.69.-

รวมจ่าย

548,857.-

คงเหลือยกไป ปี 2560

573,332.69-

ผลการดาเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมาณได้แก่ หน่วยงาน/กลุม่ /ชมรม/ศพด. ประจ่าปี 2559
จ่านวน 19 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 573,332.69 บาท
/2. คณะกรรมการ…..

-292. คณะกรรมการกองทุนสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้กองทุนต้นแบบเทศบาล
ต่าบลท่าชนะ อ่าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ครัง้
3. คณะกรรมการกองทุ น ร่ ว มอบรมกั บ ส่ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ เพือพัฒนาศักยภาพ 2 ครัง้
4. ที ปรึ ก ษาและคณะกรรมการกองทุ น ประชุ ม เพื อพิ จ ารณาสนั บ สนุ น
งบประมาณ 7 ครัง้
5. ผลการประเมินกองทุนต่อการรับรูข้ ่าวสารและความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
80 เปอร์เซ็น
6. ผลการประเมินการบริหารและขับเคลือนกองทุน หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น อยู่ในระดับ A (83 คะแนน)
จึงขอแจ้งให้ทีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับทราบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรัตนา แก้วพิชัย ทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบผลการ

ประธานสภาฯ

ด่าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
6.3 โครงการไถ่ถอนชีวิตโคทาดีถวายพ่อ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรองสายใจ จันทร์แสงกุล

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสายใจ จันทร์แสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น วันที 21 มกราคม 25560 ได้จัดกิจกรรม
โครงการไถ่ ถ อนชี วิ ต โคท่ า ดี ถ วายพ่ อ ร่ ว มกั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ ต่ า บลคลองชะอุ่ น
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแต่งกายด้วยชุดด่า มีการมอบโค
ให้ กั บ จั บ ฉลากได้ และขอเชิ ญ ชวนให้ ส มาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นได้ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ใน
การไถ่ถอนชีวิตโคท่าดีถวายพ่อ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นรองสายใจ จั น ทร์แ สงกุ ล ที ได้ ชี้แ จงโครงการไถ่ ถอนชี วิ ตโคท่ า ดี

ประธานสภาฯ

เพือพ่อ และขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

/6.4 ขอให้ผู้บริหารและ……

-306.4 ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ สนับสนุนฟุตบอลตาบลคลองชะอุ่น
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ สนับสนุนฟุตบอล
ต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง
สนามฟุตบอล 7 คน และมีชมรมฟุตบอลต่าบลคลองชะอุ่น และได้มีการจัดฟุตบอล
ลีคในต่าบลคลองชะอุ่น จ่านวน 12 ทีม ซึงทางคณะกรรมการดูแลสนามฟุตบอล 7
คน ได้ จั ด วางแนวทางในการขอรั บ การสนั บ สนุ น ท่ า ป้ า ยรอบสนามฟุ ต บอล ซึ ง
ค่าใช้จา่ ยป้ายละ 5,000.- บาท โดยทางเทศบาลได้ขอรับบริจาคจากผู้ประกอบการ
ก่านันผู้ใหญ่บ้านส่วนท้องที จากคณะผู้บริหารจ่านวน 1 ป้าย ในส่วนของสมาชิกสภา
ฯ ผมขอ 3 ท่ า น ต่ อ 1 ป้ า ย โดยมอบหมายให้ น างรั ต นา แก้ ว พิ ชั ย สมาชิ ก สภา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 เป็นผูจ้ ัดเก็บเงินครับ ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ที ได้ ชี้ แ จง ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

สนับสนุนฟุตบอลต่าบลคลองชะอุ่น
6.5 ติดตามโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงิน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่ น เขต 1 ขอทราบความคืบหน้าและติดตาม
โครงการทีได้ขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ขอเชิญ

ประธานสภาฯ

คณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอชีแ้ จงการติดตามความคืบหน้าโครงการทีได้ขอ
อนุมัติกันเงิน
/1. ขออนุมัติกันเงิน…..

-311. ขออนุ มั ติ กั น เงิ น และขยายเวลาเบิ ก เงิ น โครงการก่ อ สร้ า ง ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารอเนกประสงค์ จ่ า นวน
2,400,000.- บาท ยังไม่ได้ด่าเนินการและยังไม่ได้ก่าหนดราคากลาง เนืองจากยัง
ต้องด่าเนินการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จก่อน
2. ขออนุ มั ติ กั น เงิ น และขยายเวลาเบิ ก เงิ น โครงการก่ อ สร้ า ง ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
สามแยกสนามกีฬา ร.ร.บ้านต้นยวน หมู่ที 7 จ่านวนเงิน 1,743,620.- บาท อยู่ใน
ขั้นตอนก่าหนดราคากลางและรอประกาศ
3. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการ
ก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จ่านวน 3 จุด เป็นเงิน 150,000.- บาท
ด่าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินแล้ว
4. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการ
ก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟัล ท์ติก คอนกรีต ซอยแสนสุขซอย 6 หมู่ ที 2 เป็ นเงิ น
1,000,000.- บาท อยู่ในขั้นตอนก่าหนดราคากลางและรอประกาศ
5. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการ
ก่อสร้า งถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติก คอนกรี ต สายซอยถั งประปา หมู่ ที 2 เป็น เงิ น
1,000,000.- บาท อยู่ในขั้นตอนก่าหนดราคากลางและรอประกาศ
6. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2559 โครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. เพิม 1 ช่องทาง หน้าส่านักสงฆ์ถ้่าพานทอง หมู่ที 9
เป็นเงิน 300,000.- บาท ด่าเนินเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7. ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 46,000.- บาท ด่าเนิ นการเรีย บร้อยแล้ วและเบิ ก
จ่ายเงินแล้ว
8. ขออนุมัติกันเงินโครงการติดตั้งเหล็ กดัดหน้าต่างรอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 169,000.- บาท ก่าหนดราคากลาง
เรียบร้อยแล้วและประกาศจัดซือ้ จ้างแล้ว

/9. ขออนุมัติกันเงิน…..

-329. ขออนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น 1 เป็นเงิน 133,000.- บาท ก่าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน
ขั้นตอนจัดซือ้ จัดจ้าง
นายส่าเริง แก้วฉ่า

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
ถ้ า ไม่ มี ส่ า หรั บ วั น นี้ ก ารด่ า เนิ น การประชุ ม ก็ ม าถึ ง ช่ ว งสุ ด ท้ า ยแล้ ว ผมขอปิ ด การ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที 1 ประจ่าปี 2559 วันจันทร์ที 26 ธันวาคม
2559 เวลา 13.30 น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีได้ช่วยให้
การด่าเนิน การประชุม ในวันนี้ ด่า เนิน ไปด้วยความเรียบร้อ ย ผมขอปิด การประชุ ม
ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.
(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.....

-33(ลงชือ) รัตนา แก้วพิชัย

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แก้วพิชัย)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
- สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2559
วันจันทร์ที 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. เมือวันที...........................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

