รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2559
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
-------------------------ผูม าประชุม
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

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

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผูเ ขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ คงเดิม
นายนิโรจน จันทรเมฆ
นางสายใจ จันทรแสงกุล
นายปกิต ทนุผล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นางสาวสุนศิ า เกตุแดง

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัด
หัวหนากองคลัง

หมาย
เหตุ

ไพฑูรณ คงเดิม
นิโรจน จันทรเมฆ
สายใจ จันทรแสงกุล
ปกิต ทนุผล
สุนทร ผอมทอง
สุทิศา ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง
/ผูเ ขารวมประชุม…..

-2ผูเ ขารวมประชุม
ลําดับที่
8
9
10

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นิตกิ ร
บุคลากร
ผูช ว ยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ณัฐปภัสร คชฉิม
จันทิมา กุลจู
สุพรรณิกา อินทรจันทร

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นายลือไทย ปานสังข

สมาชิกสภาเทศบาล

ลือไทย ปานสังข

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

นางสาวณัฐปภัสร คชฉิม
นางสาวจันทิมา กุลจู
นางสุพรรณิกา อินทรจันทร

หมาย
เหตุ

ผูไ มมาประชุม
ลําดับที่
1

หมาย
เหตุ
ขาด

ผูเ ขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

นางสาวจุฑามาศ กาญจนวิวิญ ผูป ระกอบการ
นายไพบูลย อาขุศิริ
ประธานชุมชน
นายวุฒิพันธ เสริมศิลป
ประธานชุมชน

หมาย
เหตุ

จุฑามาศ กาญจนวิวิญ
ไพบูลย อาขุศิริ
วุฒิพันธ เสริมศิลป

/เปดประชุม เวลา 13.30 น……

-3เปดประชุม เวลา 13.30 น.
น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กลา วสวั ส ดีส มาชิก สภาฯ ทุ ก ท า น คณะผู บ ริห าร หัว หนา สว นราชการ เจาหนา ที่
เลขานุการสภาฯ

และผูเขารวมรับ ฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ครั้งนี้เปนการเรีย ก
ประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 1 ประจํ า ป 2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 25
กุมภาพันธ 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะ
อุน สมาชิกเขารวม 11 ทาน ขาด 1 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. เพิ่มญัตติการสงมอบครุภัณฑคนื องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

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

ตามที่คณะผูบริหารไดขอเพิ่มญัตติการสงมอบครุภัณฑใหองคการบริหารสวนจังหวัด
สุราษฎรธานี เปนการเสนอดวยวาจา จึงตองใหประธานสภาอนุญาตและมีสมาชิก
สภารับรองไมนอยกวา 1/3 ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา ขอ 38 , 39 และ
ขอ 62

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ผมอนุญาต ตามที่คณะผูบริหารขอเพิ่มญัตติการสงมอบครุภัณฑใหองคการบริหาร

ประธานสภาฯ

สวนจังหวัดสุราษฎรธานี และขอใหสมาชิกสภาฯ รับรองดวย

มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 10 ทาน ไมรับรอง ไมมี งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
2 คณะผูบริหารแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.1 แจงผลการอนุมัติสินเชื่อธนาคารออมสิน รายละเอียดตามเอกสาร
ทีแ่ นบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
/นายไพฑูรณ คงเดิม…..

-4นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ตามที่เทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดแจงความ
ประสงคข อรับการสนับ สนุนเงินกู เ พื่อ โครงการก อสรางอาคารสํ านัก งานเทศบาล
ตําบลคลองชะอุนพรอมตกแตงภายใน จํานวน 1 หลัง และเพื่อโครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต จํ า นวน 2 สาย นั้ น ขณะนี้ ค ณะกรรมการ
สวนกลางธนาคารออมสินไดอนุมัติเงินกูเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2558

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ ขอ

ประธานสภาฯ

เชิญทานเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุก
เลขานุการสภาฯ

ทาน ดิฉันนางสาวจิรนันท อินทมุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาลไดลง
นามในสั ญ ญาการขอสิ น เชื่ อ เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2559 เรี ย บร อ ยแล ว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ขอชี้แจงเพิ่มเติมผลการอนุมัติสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อ
เงินกูระยะยาว วัตถุประสงค 1.เพื่อดําเนินโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลคลองชะอุนพรอมตกแตงภายใน จํานวน 1 หลัง จํานวนเงิน 15.00 ลานบาท
2.เพื่อ ดําเนินการโครงการกอ สรางถนนลาดยางแอสฟ ลท ติกคอนกรีต จํานวน 2
สาย จํานวนเงิน 11.98 ลานบาท

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดชแี้ จงใหที่ประชุมไดรับทราบ

ประธานสภาฯ
1.2 แจ ง ประกาศใช แ ผนดํ า เนิ น งาน เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) ประจํ า ป
งบประมาณพ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
คลองชะอุน ไดดํ าเนินการรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒนาตางๆ จัด ทํ าเป นราง
แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อใชเปน
/เครื่องมือในการควบคุม…..

-5เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม การดํ า เนิ น งานประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559 ของ
เทศบาลตําบลคลองชะอุน เกิดความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้ง
เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
และไดรับ การพิจารณาจากคณะผูบ ริหารเทศบาลตําบลคลองชะอุนนั้น เทศบาล
ตําบลคลองชะอุน จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 ขอที่ 26
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ แจงประกาศใชแผนการดําเนินการ เพิ่มเติม (ฉบับที่

ประธานสภาฯ

1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตํ าบลคลองชะอุ น สมั ย สามั ญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
สมาชิ ก สภาฯ ท า นใดมี ข อ สงสั ย เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม ผมให เ วลา 5 นาที สํ า หรั บ
ตรวจดูรายงานการประชุม สมาชิกสภาทานใดตองการแกไขเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ
หรื อ ไม ถ า ไม มี ผมขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม สภาฯ เพื่ อ รั บ รองรายงานการประชุ ม
เทศบาลตําบลคลองชะอุน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเห็นชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3

กระทูถาม (ถามี)
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว (ถามี)
-ไมมี/ระเบียบวาระที่ 5…..

-6ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม
5.1 กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2559 และสมัยแรกของป 2560
สมัยประชุมสามัญประจําป 2559
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่.......เดือน...............พ.ศ.2559
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตวันที่.......เดือน...............พ.ศ.2559
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตวันที่.......เดือน...............พ.ศ.2559
สมัยประชุมสามัญประจําป 2560
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแตวันที่........เดือน...............พ.ศ.2560

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

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

ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) การ
ประชุมสภาทองถิ่นขอ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อ สภาท อ งถิ่ นมีมติแลว ใหป ระธานสภาท อ งถิ่ นทํ าเป นประกาศของสภา
ทองถิ่น พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจําป หรือ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ที่กํ าหนดไวแลว ให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได

/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-7นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ทีไดชแี้ จงใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ ผมจะ

ประธานสภาฯ

ขอใหสมาชิกสภาฯ เปนผูก ําหนด ขอเชิญทานวิทยา ชํานินวล

นายวิทยา ชํานินวล

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 ผมขอเสนอ สมัยประชุมสามัญประจําป
2559 1. สมั ย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 เริ่ม ตั้งแต วั นที่ 1 เดือ นพฤษภาคม พ.ศ.
2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตวันที่
1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 3. สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน
และสมัยประชุมสามัญประจําป 2560 4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท า นวิท ยา ชํา นินวล ที่ ไ ดนํ าเสนอตอ สภาแหง นี้ สมาชิก สภาฯ ท านใด

ประธานสภาฯ

ตอ งการเสนอเพิ่มเติมหรือ ไม ถ าไมมี ผมขอถามมติ ขอ 5.1 กํ าหนดสมัยประชุม
สามัญประจําป 2559 และสมัยประชุมสามัยประจําป 2560
สมัยประชุมสามัญประจําป 2559
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตัง้ แตวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559
สมัยประชุมสามัญประจําป 2560
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 2
โครงการ คิดเปนเงินคากอสราง 541,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. จ า ยขาดเงิ น สะสมโครงการซ อ มแซมถนน สายโรงเรี ย นบางหิ น
(บริ เ วณคอสะพานคลองชะอุ น ) คิ ด เป น เงิ น ค า ก อ สร า ง 248,000.- บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-8นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ขอรายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชได คงเหลือ ณ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.

34,605,905.18
4,795,045.16

ลูกหนี-้ ภาษีบํารุงทองที่

74,170.30

ลูกหนี-้ ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

4,880.00

ลูกหนี-้ คาน้ําประปา

136,285.00

ลูกหนี-้ เงินสะสม

174,887.00

ยอดผลตางจากการชําระหรนีร้ ะหวางทรัพยสินเกิดจากเงินกูแ ละเจาหนี้
ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

5,185,267.46
29,420,637.72

หัก จายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.1

1,911,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.5

952,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.6

937,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต ม.8

1,887,000.00

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกิ คอนกรีต แสนสุขม.2-บางหลุดม.13
959,168.00
โครงการกอสรางประปาหมูบาน ม.13
สํารองจายเงินเดือน/คาตอบแทน

1,200,000.00
12,000,000.00

โครงการกอสรางระบบสูบน้ําดิบ ประปาหมูบ าน หมู 5

162,136.00

เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

590,926.48

โครงการกอสรางอาคาร ศพด.

220,500.00

โครงการวางทอระบายน้ําภายในตําบลคลองชะอุน

978,000.00

รวมจาย

21,797,730.48

คงเหลือเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 7,622,907.24
/ขอจายขาดเงินสะสม…..

-9ขอจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมถนน สายโรงเรียนบางหิน (บริเวณคอสะพาน
คลองชะอุน) คิดเปนเงินคากอสราง 248,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1) เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นให
ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร จึงขอใหสภาพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการจายขาดเงินสะสมโครงการดังกลาว
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงการจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซม

ประธานสภาฯ

ถนนสายโรงเรีย นบางหิน (บริเ วณคอสะพานคลองชะอุน) เพื่อแก ไ ขป ญ หาความ
เดือดรอนใหประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร สมาชิกสภาฯ ทานใด
มีขอสงสัยหรือเสนอแนะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมขอถามมติ 5.2 ขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 2 โครงการ 1.
จายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมถนน สายโรงเรียนบางหิน (บริเวณคอสะพาน
คลองชะอุน) คิดเปนเงินคากอสราง 248,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
2. จายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 1-13 จํานวน 3
จุด คิดเปนเงินคากอสราง 293,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้
- วางทอระบายน้ํา ซอยภักดี หมูที่ 5
- วางทอระบายน้ํา ซอยปาสาน หมูท่ี 11
- วางทอระบายน้ํา ซอยตาเจียม หมูท่ี 11

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีการซอมแซมหลายครั้ง
แลว โดยการโรยหินคลุกและบดอัด แตพอฝนตกหนักทําใหถูกกัดเซาะ จึงขอจายขาด
/เงินสะสมโครงการ…..

-10เงินสะสมโครงการดังกลาวเพื่อใหไดทอระบายน้ํามาตรฐาน จึงขอความเห็นชอบจาก
สภาฯ เพื่อจายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ํา จํานวย 3 จุด คิดเปนเงินคา
ก อ สร า ง 293,000.- บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป พ.ศ.2559-2561
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1) ดังนี้ –วางทอระบายน้ํา ซอยภัก ดี หมูที่ 5 –วางทอ ระบายน้ํา
ซอยปาสาน หมูที่ 11 – วางทอระบายน้ํา ซอยตาเจียม หมูที่ 11 เพื่อพัฒนาซอง
ระบายน้ํา ปองกันปญหาน้ําทวมและการกัดเซาะถนน
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ จายขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่

ประธานสภาฯ

1-13 จํ า นวน 3 จุ ด คิ ด เป น เงิ น ค า ก อ สร า ง 293,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้
- วางทอระบายน้ํา ซอยภักดี หมูที่ 5
- วางทอระบายน้ํา ซอยปาสาน หมูท ี่ 11
- วางทอระบายน้ํา ซอยตาเจียม หมูท ี่ 11
เพื่อแกไขปญหาการระบายน้ํา ปองกันปญหาน้ําทวมและการกัดเซาะถนน สมาชิก
สภาฯ ทานใดมีขอ สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ 2. จาย
ขาดเงินสะสมโครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 1-13 จํานวน 3 จุด คิดเปนเงินคา
ก อ สร า ง 293,000.- บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป พ.ศ.2559-2561
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้
- วางทอระบายน้ํา ซอยภักดี หมูที่ 5
- วางทอระบายน้ํา ซอยปาสาน หมูท ี่ 11
- วางทอระบายน้ํา ซอยตาเจียม หมูท ี่ 11

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
5.3 ขอความเห็นชอบการประกอบกิจการกอสรางโรงงานบดไมยางพาราของ
นายอนุ วั ฒ น กาญจนวิ วิ ญ หมู ท่ี 11 บ า นควนพน ตํ า บลคลองชะอุ น
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-11นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญผูประกอบการไดพบปะชี้แจงถึงการประกอบกิจการกอสรางโรงงานบดไม

ประธานสภาฯ

ยางพารา

น.ส.จุฑามาศ กาญจนวิวิญ
ผูป ระกอบการ

กราบเรี ย นท านประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ คณะผู บ ริ ห ารและ

ผู เ ข า ร ว มการประชุ ม ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางสาวจุ ฑ ามาศ กาญจนวิ วิ ญ ตั ว แทนของ
ผูป ระกอบการ ทางผูป ระกอบการไดยื่นขออนุญาตประกอบกิจการบดสับไมยางพารา
ซึ่งไดดําเนินกิจการในพื้นที่ที่ดินของตนเอง การดําเนินการจะมีการรับซื้อไมยางพารา
กองไวในพื้นที่ตัวเอง มีการเดินเครื่องบดสับไมยาง เครื่องจักรจํานวน 1 เครื่อง และ
ถามีผลกระทบจากการดําเนินการ เชน เสียง ฝุน ควัน ตางๆ ที่ทําใหเกิดผลกระทบ
จากการผลิ ตบดสั บ ไมย างพาราของตนและพิ สู จ น ไ ด ทางผู ป ระกอบการยิ นดี จ ะ
รับผิดชอบตอความเสียหายอยางแนนอน และทางผูประกอบการมีความยินดีที่จะให
การชว ยเหลือและสนับ สนุนในกิ จกรรมตางๆ ของหมูบ าน/ชุมชน จึงขอเสนอตอ ที่
ประชุ ม สภาฯ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบการประกอบกิ จ การก อ สร า งโรงงานบดไม
ยางพาราจากสมาชิกสภาฯ ขอบคุณคะ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทางผูป ระกอบการที่ไ ดช้ีแจงรายละเอียดเกี่ย วกั บการประกอบกิจการ

ประธานสภาฯ

กอสรางโรงงานบดไมยางพารา ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุการสภาฯ ตามที่ นายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ อยูบานเลขที่ 261 ม.11 ต.
คลองชะอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี ไดยื่นขออนุญาตประกอบกิจการบดสับไมยาง ใน
พื้นที่ ม.11 บานควนพน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 นั้น ซึ่งจะตองดําเนินการให
เปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ในเรื่องของ พร.การกอสรางอาคาร
โรงเรือนในการประกอบกิจการ ซึ่งมีนายสุบิณ รัตนพันธ นายชางโยธา มารวมทํา
ความเขาใจ และมีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของโดยตรงอีกเรื่องเกี่ยวกับการไดรับ
ผลกระทบดานสุข ภาพ อนามัย และสภาพแวดลอ ม ที่อาจกระทบตอประชาชนได
โดยตรง ซึ่งจะเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินการตามพระ
ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และไดรวมทําประชาคมเพื่อประกอบความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการประกอบกิจการบดสับไมยางพารา เมื่อวันที่ 8

/กุมภาพันธ 2559…..

-12กุมภาพันธ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชุมหมูบาน ม.11 ซึ่งในการจัดทํา
ประชาคมเพื่อ ขอมติ จากประชาชนต อ การดํ า เนิ นกิ จการบดสั บ ไมย างในครั้ งนี้ มี
ประชาชนเขารวมประชาคมจํานวน 83 คน ผลการทําประชาคมพิจารณาใหความ
เห็นชอบการประกอบกิจการบดสับไมยางพารา ดังนี้
1. ผูยกมือเห็นดวยใหมีการประกอบกิจการบดสับไมยางในพื้นที่ ม. 11
จํานวน 83 คน
2. ผูไ มเห็นดวย ไมมี
3. ผูไมประสงคออกเสียง ไมมี
ผลการจั ด ทํ า ประชาคม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห น ายอนุ วั ฒ น กาญจนวิ วิ ญ
สามารถประกอบกิจการบดสับไมยางพารา ในพื้นที่ ม.11 บานควนพน ต.คลองชะ
อุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
ผูป ระกอบการตอ งถือปฏิบั ติตามระเบีย บ กฎหมาย ตางๆ และถามีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางผูประกอบการยินดีรับผิดชอบและแกไขใหเปนไปตามระเบียบ ซึ่งเมื่อ
ผานประชาคมแลว ก็ตองดําเนินการการกอสรางใหถูกตองตามระเบียบ หลังจากนั้น
จะมีการทําบันทึกขอตกลงเปนลายลักษณอักษรตอไป จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสภา
ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณ ท า นเลขานุ ก ารสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ท า นใดมี ข อ สงสั ย หรื อ อภิ ป ราย

ประธานสภาฯ

เพิ่มเติมหรือไม ขอเชิญทานวินจิ ใจซื่อ

นายวินจิ ใจซื่อ

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายวินิจ ใจซื่อ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 2 ตามที่ผูประกอบการไดทําการเสนอและชี้แจง
การประกอบกิ จการก อสรางโรงงานบดไมยางพารา และไดรว มทําประชาคมเพื่อ
ประกอบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เรียบรอยแลว ซึ่งไมมีผูคัดคานและหากมี
การเกิดผลกระทบใดที่เกิดจากการผลิตบดสับไมยางพาราทางผูประกอบการก็จะ
รับผิดชอบ จึงนําเรื่องเขาสูสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ และดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

อีกหรือไม ขอเชิญทานวิทยา ลิ้มวิชิต
/นายวิทยา ลิ้มวิชิต…..

-13นายวิทยา ลิ้มวิชิต

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 ตามที่นายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ ไดยื่น
ขออนุญาตประกอบกิจการบดสับไมยาง แตวันนี้นายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ ไมไดมา
ชี้แจงตอสภาฯ และไดสงตัวแทนมาชี้แจงแทน ผมคิดวาควรใหนายอนุวัฒน กาญจนวิ
วิญ ไดมาชี้แจงดวยตัวเองเพื่องายตอการตัดสินใจ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญทานวินิจ ใจซื่อ

ประธานสภาฯ
นายวินจิ ใจซื่อ

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายวินิจ ใจซื่อ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 2 ตามที่ทานวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิกสภาฯ ไดมีขอ
สงสัยวาทําไมนายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ ไมไดมาชี้แจงดวยตนเองเนื่องจากติดภารกิจ
เลยมอบหมายใหภรรยาของนายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ มาชี้แจงแทนครับ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวินิจ ใจซื่อ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม

ประธานสภาฯ

ถาไมมีผมจะขอมติ 5.3 ขอความเห็นชอบการประกอบกิจการกอสรางโรงงานบดไม
ยางพาราของนายอนุวัฒน กาญจนวิวิญ หมูที่ 11 บานควนพน ตําบลคลองชะอุน
รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบ

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
5.4 ขอความเห็นขอบกําหนด ปรับปรุงแกไ ข และทบทวนเทศบัญญัติตําบล
คลองชะอุน และคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ จํานวน 3
ทาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุก ารสภาฯ ตามที่เทศบาลตําบลคลองชะอุนประกาศใชเทศบัญ ญัติเทศบาล
ตําบลคลองชะอุน ในเรื่องดังตอไปนี้

/1. เทศบัญญัติ…..

-141. เทศบัญญัติ เรื่อง การดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลคลองชะอุน พ.ศ.2553
2. เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งสัตวและปลอยสัตว พ.ศ.2554
3. เทศบัญญัติ เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2554
4. เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2554
5. เทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2554
6. เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2554
ซึ่งไดมีก ารใชเ ทศบั ญ ญั ติดั งกลาวมาเป นระยะเวลา 5 ป แลว ป จจุบั นในเขตพื้นที่
ตําบลคลองชะอุนไดมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นไมวาจะเปนการเกิด หรือบุคคล
ตางพื้นที่ยายเขามาประกอบอาชีพในเขตตําบลคลองชะอุน ทําใหการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและชุมชน รวมทั้งสภาพแวดลอมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งใน
ปจจุบันไดมีการปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ขึ้นมาใหมเพื่อใหทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวการณ สอดคลองกับความตอ งการของประชาชน และเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของพระราชกฤษฎี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ขอ 35 สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก
ปรับปรุง หรือจัดใหมกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของประเทศ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ
ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ว นราชการนํ า ความคิ ด เห็ น หรื อ
ขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 52 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขึ้น
ตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมด 5 และหมวด 7
ควรใหมีการปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติดังกลาวเพื่อใหเทศบาลตําบลคลองชะ
อุน ไดมีเทศบัญญัติที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเพื่อใหเปนไปตามพระราช
/กฤษฎีกา วาดวย…..

-15กฤษฎี ก า วา ดว ยหลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546
ประกอบกั บ ป จ จุ บั น ได มี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข อ กฎหมาย เช น ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ภ าพ พ.ศ.2558 ซึ่ ง ได
กํ าหนดใหมี ก ารเปลี่ย นแปลงประเภทของกิ จ การที่ เ ป นอั นตรายตอ สุ ข ภาพหลาย
ประเภท และเพื่อมิใหเกิดขัดของในการบังคับใชเทศบัญญัติอีกทั้งแกไขเพิ่มเติมให
เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูในปจจุบัน จึงเห็นควรใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1. เห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองชะอุน โดย
แตงตั้งคณะกรรมการรางและพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองชะอุน พรอม
ทั้งใหมีค ณะกรรมการกํ าหนดอั ตราคาธรรมเนียมใหเป นไปตามระเบี ย บกฎหมาย
กําหนด
2. เห็นควรแจงกอง/สํานัก สงปญหาหรือขอขัดของหรือแสดงความคิดเห็น
จากการบั ง คั บ ใช เ ทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลตํ า บลคลองชะอุ น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการ
พิจารณาในคราวเดียวกัน
3. เห็นควรนําเรื่องปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลคลองชะอุนเขาที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและคัดเลือก
ตัวแทนสมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการฯ
จึงขอความเห็นชอบกําหนด ปรับปรุงแก ไข และทบทวนเทศบัญ ญัติตําบล
คลองชะอุน และคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ จํานวน 3 ทาน
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบในการปรับปรุง

ประธานสภาฯ

แกไขและทบทวนเทศบั ญญัติตําบลคลองชะอุน และคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ
รวมเปนกรรมการ จํานวน 3 ทาน ขอใหสมาชิกสภาฯ ไดคัดเลือกตัวแทนและขอผู
รับรอง 2 ทาน ขอเชิญทานวิทยา ชํานินวล

นายวิทยา ชํานินวล

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

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 ขอเสนอทานวิทยา ลิ้มวิชิต เปนตัวแทน
สมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรองนายวิทยา ลิ้มวิชิต จํานวน 2 ทาน

ประธานสภาฯ

นางอุทัย วาดทอง ผูร ับรองคนที่ 1
นางรัตนา แกวพิชัย ผูร ับรองคนที่ 2 ขอเชิญทานรัตนา แกวพิชัย
/นางรัตนา แกวพิชัย…..

-16นางรัตนา แกวพิชัย

กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางรั ต นา แก ว พิ ชั ย

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน เขต 1 ขอเสนอทานวินิจ ใจซื่อ เปนตัวแทน
สมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรองนายวินจิ ใจซื่อ จํานวน 2 ทาน

ประธานสภาฯ

นายวิทยา ลิ้มวิชิต ผูร ับรองคนที่ 1
นายวิโรจน นาคแกว ผูร ับรองคนที่ 2
ขอเชิญทานวินจิ ใจซื่อ

นายวินจิ ใจซื่อ

กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น กระผมนายวิ นิ จ ใจซื่ อ

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ าบลคลองชะอุน เขต 1 ขอเสนอท านวิท ยา ชํา นิน วล เป น
ตัวแทนสมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรองนายวิทยา ชํานินวล จํานวน 2 ทาน

ประธานสภาฯ

นายสมโภชน ชุมขุน ผูร ับรองคนที่ 1
นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี ผูร ับรองคนที่ 2
ตามที่สมาชิกสภาฯ ไดคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ รวมเปนกรรมการ จํานวน 3
ทาน ผมจะขอมติ 5.4 ขอความเห็นชอบกํ าหนด ปรับ ปรุงแก ไ ข และทบทวนเทศ
บั ญ ญั ติ ตํ า บลคลองชะอุ น และคั ด เลื อ กตัว แทนสมาชิ ก สภาฯ ร ว มเป น กรรมการ
จํานวน 3 ทาน
1. กรรมการคนที่ 1 นายวิทยา ลิ้มวิชิต
2. กรรมการคนที่ 2 นายวินจิ ใจซื่อ
3. กรรมการคนที่ 3 นายวิทยา ชํานินวล

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 9 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
5.5 ขอความเห็ น ชอบรั บ มอบรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น จากโรงพยาบาลพนม
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบริหาร

ประธานสภาฯ
/นายไพฑูรณ คงเดิม…..

-17นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ตามที่ผมไดมีคําสั่งดวยวาจาใหประสานเรื่องรถตู
พยาบาลโรงพยาบาลพนม ที่ประสงคจะมอบโอนใหกับเทศบาลตําบลคลองชะอุน ไว
ใชในราชการ โดยนายกเทศมนตรีไดประสานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลไวแลว นั้น
จากผลการประสานงาน ทราบว า เป น รถยาบาลฉุ ก เฉิ น แบบรถตู ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดซื้อและไดมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554
และไดมอบใหกับโรงพยาบาลอําเภอตางๆ ซึ่งเปนรถพยาบาลฉุกเฉินพรอมเครื่องชวย
หายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน 18 คันๆ ละ 1,795,000.- บาท โดยได
มอบใหโรงพยาบาลพนม 1 คัน ตอมาประมาณตนป 2555 รถพยาบาลฉุกเฉินคัน
ดังกลาว ไดเกิดอุบัติเหตุขณะนําคนเจ็บสงโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ณ บริเวณหนา
โรงเรียนเปยมรัก มีผไู ดรับบาดเจ็บแตไมมีใครเสียชีวิต สภาพรถดานขางคนขับยุบเขา
ไป และรถอยู ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เพื่ อ ดํ า เนิ น การสอบ
ขอเท็จจริงและซอมแซม โดยไดประมาณการซอมแซม จํานวน 350,000 บาท ใน
ปจจุบันรถอยูที่อูซอมรถ ประมาณ 2 เดือน ถึงจะซอมเสร็จ ซึ่งทางโรงพยาบาลพนม
แจงวาเมื่อซอมเสร็จ จะมอบโอนใหกับเทศบาลตําบลคลองชะอุน ตอไป

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ ขอเชิญทาน

ประธานสภาฯ

วินิจ ใจซื่อ

นายวินจิ ใจซื่อ

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายวินิจ ใจซื่อ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ผมขอสอบถามผานไปยังคณะผูบริหารวารถพยาบาล
ดังกลาวทางเทศบาลรับมาฟรีใชหรือไม ซึ่งตอนนี้ยังซอมแซมอยูและรถพรอมใชงาน
หรือไม ขอบคุณครับ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานวินิจ ใจซื่อ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ ครับทางสาธารณสุขจังหวัดไดตั้งงบประมาณไวซอมแซมเอง โดย
ไดประมาณการซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-18นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุ ก ารสภาฯ รถคั น ดั ง กล า วสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เป น เจ า ของและมอบให
โรงพยาบาลพนม ซึ่ ง เป น ทรั พ ย สิ นของทางราชการได เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จะต อ งมี ก าร
ตรวจสอบขอเท็จจริงหลายขั้นตอน กอนที่จะมีการมอบใหเทศบาลตําบลคลองชะอุน
จึงตองขอโอนรถคันดังกลาว ตองนําเรื่องเสนอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติรับมอบเปน
การปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการพั ส ดุข องหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ขอ 9
ในกรณีที่มผี อู ุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ
ให สิ ท ธิ์ อั น เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ห รื อ มอบให เ ป น ผู ดู แ ลพั ส ดุ นั้ น ถ า การกระทํ า ดั ง กล า วมี
เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธิ์นนั้ ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
นั้น การไดมาซึ่ งรถพยาบาลฉุ ก เฉิ นทํ าใหมีภาระผูก พั นตามระเบีย บ เชน ตอ งจาง
คนขับรถ คาน้ํามัน และอาจตองจัดซื้ออุปกรณอื่นๆ ติดรถคันดังกลาวใหถูกตองตาม
มาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน จึงนําเรียนเสนอตอที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
ตอไป

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบรายละเอียด

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอเสนอแนะหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ
5.5 ขอความเห็นชอบรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพนม รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท
5.6 ขอความเห็ น ชอบคั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ พิ จ ารณาร า งเทศ
บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
/น.ส.จิรนันท อินทมุสิก……

-19น.ส.จิรนันท อินทมุสิก กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสาวจิรนันท อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ขอ 49
ญั ต ติ ร า งข อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล ว ถ า จะต อ งส ง ให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญั ตติ พิจ ารณาโดยละเอี ย ด และที่ ป ระชุ มสภาท อ งถิ่ นจะต อ ง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ดังนั้นจึงขอ
ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางเทศ
บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 3 ทาน
การคัดเลือกตองทําตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ขอ 107

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการคนที่ 1 ขอเชิญทานวิทยา ชํานินวล

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ชํานินวล

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายวิทยา ชํานินวล ขอ

สมาชิกสภาฯ

เสนอนายสมโภชน ชุมขุน เปนกรรมการคนที่ 1

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรอง 2 ทาน 1.นายวิทยา ลิ้มวิชิต 2.นายวินิจ ใจซื่อ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม ถา
ไมมีผมจะขอมติ สมาชิก สภาฯ ท านใดเห็นดว ยกั บสมาชิก สภาฯ ที่ ไดคัด เลือกนาย
สมโภชน ชุมขุน เปนกรรมการคนที่ 1

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 9 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ขาด 1 ทาน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญทานวัฒนศักดิ์ สุขอุน

ประธานสภาฯ
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุน

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายวัฒนศักดิ์ สุขอุน ขอ

สมาชิกสภาฯ

เสนอนายวิทยา ลิ้มวิชิต เปนกรรมการคนที่ 2

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรอง 2 ทาน 1.นางรัตนา แกวพิชัย 2.นายวิโรจน นาคแกว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชื่อทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม ถา
ไมมีผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับสมาชิกสภาฯผมจะขอมติ สมาชิก
สภาฯ ทานใดเห็นดวยกับสมาชิกสภาฯ ที่ไดคัดเลือกนายวิทยา ลิ้มวิชิต เปนกรรมการ
คนที่ 2
/มติที่ประชุมสภาฯ…..

-20มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 9 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ขาด 1 ทาน

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญทานรัตนา แกวพิชัย

ประธานสภาฯ
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุน

กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุก ทาน ดิฉันนางรัตนา แกวพิชัย ขอ

สมาชิกสภาฯ

เสนอนายวัฒนศักดิ์ สุขอุน เปนกรรมการคนที่ 3

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอผูร ับรอง 2 ทาน 1.นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี 2.นางอุทัย วาดทอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอชือ่ ทานอื่นเปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม ถา
ไมมีผมจะขอมติ สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นดวยกับสมาชิกสภาฯผมจะขอมติ สมาชิก
สภาฯ ท า นใดเห็ น ด ว ยกั บ สมาชิ ก สภาฯ ที่ ไ ด คั ด เลื อ กนายวั ฒ นศั ก ดิ์ สุ ข อุ น เป น
กรรมการคนที่ 3

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 9 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 2 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเห็นชอบเปนเอกฉันท
5.7 การสงมอบครุภัณฑคนื องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ตามที่จังหวัดสุราษฎรธานีและเทศบาลตําบลคลอง
ชะอุน ไดจัดซื้อครุภัณฑและกอสรางอาคารสํานักงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และไดมีมติมอบใหเทศบาลตําบลคลองชะอุนรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษานั้น เนื่องจาก
ป จจุ บั น การบริ หารจั ด การพื้ นที่ โ ครงการฯ จังหวั ด ได มีค วามเห็ นชอบใหอ งค ก าร
บริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี เปนผูดูแลเพราะมีความพรอมในการสนับสนุนและ
ดําเนินงาน ดั งนั้น ทรัพย สินที่เทศบาลตําบลคลองชะอุนดู แลรักษาอยู ตอ งสงมอบ
ให กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี รายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย
ครุภัณฑจํานวน 24 รายการ

/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-21นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ

ทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ 5.7 การ
สงมอบครุภัณฑคืนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นดวย 10 ทาน ไมเห็นดวย – งดออกเสียง 1 ทาน ขาด 1 ทาน
มติเปนชอบเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
6.1 คณะบริหารแจง
(1) รายงานผลการทํางานของเครื่องจัก รกล (ชุดใหญ ) รายละเอีย ด
ตามเอกสารที่แนบ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผมนายนิโรจน จันทรเมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีฯ
ในเรื่องงานของกองชาง โครงสรางพืน้ ฐาน การทํางาของเครื่องจักรชุดใหญ
- 4 ม.ค. 59 เกรมปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ ถนนนายสามารถปา
พันธ-บานพี่เสริฐ ม.7 ระยะทาง 1,300 เมตร
- 5 ม.ค. 59 เกรมปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ ถนนสามแยกปาพันธสามแยกบานนายสุทิน ม.7 ระยะทาง 1,200 เมตร
- 6 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ ชวงแรก ซอยสะพานแยม
ม.7-ม.2 ระยะทาง 1,000 เมตร
- 7 ม.ค. 59 เกรดเกลี่ยดินเปดตัวถนนเพื่อวางจุด ซอยสะพานแยม ม.2 ไมแลว
เสร็จเนื่องจากนอตหลุดเครื่องจักรมีปญหา
- 12 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรังเปดตัวถนนเพิ่มบางจุด แตงรองน้ํา ไป-กลับ
ซอยสะพานแยม ม.2 ระยะทาง 1,200 เมตร
- 13 ม.ค. 59 เกรด เคลียริ่ง เกรดเปดตัวถนนเพิ่มบางจุด ไป-กลับ สายแสนสุขถ้ําผึง้ ม.2 ระยะทาง 2,000 เมตร
/- 14 ม.ค. 59 เกรดปรับ…..

-22- 14 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ํา ไป-กลับ ชวงใน ซอยแสนสุขถ้ําผึง้ ม.2 ระยะทาง 1,000 เมตร
- 15 ม.ค. 59 เกรมปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ ชวงใน ซอยแสนสุขถ้ําผึง้ ม.2 ระยะทาง 8 x 1,000 เมตร
- 18 ม.ค. 59 เกรดปรั บ แต ง ถนนลู ก รั ง แต ง ร อ งน้ํ า ไป-กลั บ ซอยป า ตุ ม -ม.2
ระยะทาง 7x800 เมตร
- 20 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงผิวถนนใหมอีกรอบหลังจากฝนตก ตอนกลางคืน แตง
ร อ งน้ํ า ไป-กลั บ เกรดเกลี่ ย ดิ น เป ด ตั ว ถนนเพื่ อ วางจุ ด ซอยแสนสุ ข -ถ้ํ า ผึ้ ง ม.2
ระยะทาง 8x1,000 เมตร
- 21 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรังเปดตัวถนนเพิ่มบางจุด แตงรองน้ําไป-กลับ
ซอยขางวัดแสนสุข ม.2 ระยะทาง 8x300 เมตร
- 22 ม.ค. 59 เกรด เคลียริ่ง เกรดเปดตัวถนนเพิ่มบางจุด สองขางไป-กลับ ซอย
แสนสุข ซอย3 ม.2 ระยะทาง 10x1,500 เมตร
- 25 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ ชวงกลาง แสนสุข ซอย
3 ม.2 ระยะทาง 10x500 เมตร
- 26 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ําไป-กลับ (เปดตัวถนนบางจุด
เพิ่มเติม) แสนสุข ซอย 3 ม.2 ระยะทาง 8x500 เมตร
- 27 ม.ค. 59 เกรดปรับแตงถนนลูกรัง แตงรองน้ํา ไป-กลับ สายแสนสุข ซอย 3
ม.2 – ม.7 ระยะทาง 8x500 เมตร
- 28 ม.ค. 59 เกรม เคลี ย ริ่ ง เป ด ตั ว ถนน บางส ว น สายแสนสุ ข ซอย 2 ม.2
ระยะทาง 6x1,000 เมตร
- 29 ม.ค. 59 เกรดเคลียริ่ง เปดตัวถนน บางจุด สายแสนสุข ซอย 2 ม.2 ระยะทาง
6x500 เมตร
รวมระยะทางที่ปฏิบัติไดในเดือนมกราคม 2559 ระยะทาง 15,300 เมตร
สวนเครื่องจักรชุดเล็ก หลังจากปใหมก็เขาดําเนินการในพื้นที่ ม.9 ม.10 ม.
11 ม.12 และตอนนี้หยุดปฏิบัติการเนื่องจาก JCB ชํารุด เครื่องจักรชุดเล็กคันอื่นก็
ตองหยุดปฏิบัติงานเพราะไมสามารถปฏิบัติงานได
/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-23นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองนิโรจน จันทรเมฆ ที่ไดช้ีแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบขอมูล

ประธานสภาฯ

เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องจักรชุดใหญและชุดเล็ก
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา)

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายปกิต ทนุผล

กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น กระผมนายปกิ ต ทนุ ผ ล

เลขานุการนายกฯ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา) ซึ่ งเปนนโยบายระดับชาติ และกรมทรัพยากรน้ําซึ่ งขณะนี้กํ าลังราง
พระราชบัญญั ติทรัพยากรน้ําแหงชาติฉ บับ ใหม พระราชบัญ ญัติทรัพ ยากรน้ํานี้จะ
กระทบกับ ทุ กภาคสวนที่ ใชน้ํา ทุ กคนที่ ใ ชใ นแหลงน้ําสาธารณะจะตองมีคาใชจาย
ในขณะนีท้ างรัฐบาลพยายามผลักดันให พรบ.นี้สําเร็จ ทางรัฐบาลตองการใหผลักดัน
การจัดการน้ําภาคการเกษตรไมเสียโอกาสจากภาคสวนอื่น โดยการผลักดันให อปท.
ไดเผยแพรจัดสํารวจขอมูลชุมชนตําบลแตละพื้นที่เพื่อนําเสนอแผนใหกับรัฐบาล เมื่อ
ครั้งประชุมกํานันผูใหญบานไปในเรื่องที่ผานมาผมไดใหแบบฟอรมไปกับผูใหญบาน
ทุกหมูบาน ใหนําเสนอความตองการเรื่องการใชน้ําไปยังอําเภอและจังหวัดตอไป ซึ่ง
ในเบือ้ งตนจังหวัดสุราษฎรธานีไดเปนจังหวัดนํารอง โดยเลือกอําเภอพนม ตําบลแรก
ก็ คือ เลื อ กตําบลคลองชะอุน นําเสนอโครงการเขาแผนตอ กรมสงเสริมและเสนอ
รัฐบาลตอไป ซึ่งในแผนนีจ้ ะสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของทองถิ่น หมูบาน
ชุมชน น้ําในอนาคตจะเปนปญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยศักยภาพตําบลคลองชะอุนไม
มีแหลงน้ําหลักๆอยูเลย ยกเวนอางเก็บน้ําบางทรายนวล ทางที่เปนไปไดมากที่สุดคือ
การสํารองน้ําตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งเราจะตองทํา
มากขึ้น ซึ่งทางทานนายกเทศมนตรีฯ ก็จะใหสํารวจเสนทางน้ําในพื้นที่ตําบลคลองชะ
อุนทั้งหมด ทําเปนแผนผังน้ําลงในแผนที่เพื่องายตอการบริหารจัดการ และรองรับ
การนําเสนอโครงการในอนาคต ซึ่งอาจจะมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการผลักดันซึ่ง
ถาเรามีความพรอมก็ไดโครงการตางๆ เกี่ยวกับน้ํา ซึ่งตองมีแหลงน้ําตนทุนดวย เรา
คงตองแสวงหาความรวมมือจากชุมชนมากขึ้นในการหาพื้นที่สํารองน้ํา และในเดือน
หนาผมอาจจะลงพืน้ ที่ไปสํารวจแหลงน้ําในพื้นที่ตําบลคลองชะอุน
/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-24นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานสภาฯ

ทองถิ่น เรื่อ งน้ําเพราะในอนาคตมีโ อกาสที่จะขาดแคลนน้ํา จําเป นที่ จะตอ งมีการ
วางแผนงานโครงการเรื่องภัยแลง
6.2 กําหนดพื้นที่ดําเนินการกอสรางถนนในสวนของโครงการเงินกู

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรีย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก คน กระผมนายไพฑูร ณ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน - ผมขอเพิ่มเติมจากทานรองนิโรจน จันทรเมฆ ใน
การชีแ้ จงการทํางานของเครื่องจักรชุดใหญและชุดเล็ก ในสวนเอกสารของเครื่องจักร
ชุดใหญยังมีเอกสารอีกสวนหนึ่งคือการมอบหมายงาน ผมเองไดมอบหมายงานให
นางสาวสุ ทิ ศา ชัย เจริญ รองปลั ด เทศบาลฯ ในการเก็ บ ขอ มูล ก็ คือ ตอ งมีหนังสื อ
บั นทึ ก จากผู ใ หญ หรื อ ตัว แทนผูใ หญแ ละสมาชิก สภาฯ วาเขาไปในพื้น ที่ ไ ดทํ า การ
ซ อ มแซมกี่ ซ อย ทํ าแลว เรีย บรอ ยหรือ ไม จะใหทํ าพื้นที่ ไ หนเพิ่มเติม หรือ ไม ใหทํ า
รายละเอียดมา เวลาเครื่องจักรออกจากหมูบานการทํางานอาจจะไมเรียบรอยเพราะ
เครื่อ งจัก รมี 2 ชุด ก็ ใ หทํ าบั นทึ ก มาเลย พอไปเขาหมูบ านอื่นก็ ตอ งมีก ารสงมอบ
เครื่ อ งจั ก รและต อ งทํ า แบบนี้ ทุ ก หมู บ า น ต อ ไปการประชุ ม สภาฯ ทุ ก รอบจะมี
รายละเอียดถนนทั้งหมดทุกสายพรอมภาพถาย –ในเรื่องของเงินกูที่เราไดช้แี จงไปแลว
นั้น มีถนนจํานวน 2 สาย สายหนึ่งงบประมาณ 1,800,000.- บาท ที่ซอยตาเจียม
เรามีโครงการของอบจ.ลงมาชัดเจนแลวในงบประมาณ 8,000,000.- บาท จะไป
ซ้ํากับโครงการที่เรากูมานี้เพราะฉะนั้นเงินที่เรากูมาเรามีอํานาจในการบริหารจัดการ
ได สวนในจํานวนเงิน 1,800,000.- บาท เราก็กําหนดจุดใหมซึ่งคณะผูบริหารได
ปรึกษาหารือกันแลวและนําเสนอตอสมาชิกสภาฯ ไวกอน เราจะมาดําเนินการตาม
โครงการที่อยูแผนพัฒนาสามป กอสรางถนนลาดยางแอสฟสทตกิ คอนกรีตสายคลอง
หัวชาง-สมอทอง จึงขอแจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ แตโครงการของ อบจ. ตองมี
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ผู รั บ เหมาและเครื่ อ งจั ก รเข า ดํ า เนิ น การก อ น จึ ง จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามที่กลาวไปขางตน
/นายสําเริง แกวฉ่ํา…..

-25นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่แจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ

ประธานสภาฯ
6.3 การประสานงานในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
นางอุทัย วาดทอง

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

รองประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคอลงชะอุน ซึ่งมีการประชุมประชาคมรวมกับแผนชุมชนไปแลว
แตในรายละเอียดนั้นคณะผูบริหารไมสามารถทราบไดชัดเจน ดังนั้นผมขอมอบหมาย
ใหสมาชิกสภาฯ รับผิดชอบหมูบานในการดูขอมูล ความกวาง ความยาว ระยะทาง
เทาไรตามความเปนจริง เพื่อกําหนดลงในแผนสามป ทุกเสนทางทั้งตําบล ยกเวนสาย
หลักผูบริหารจะดูแลเอง โดยผมจะมอบหมายใหสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมสภาฯ แหง
นีเ้ ลย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงกันได
ม.1 นางรัตนา แกวพิชัย , นายวิทยา ลิ้มวิชิต
ม.2 นายวิทยา ลิ้มวิชิต , นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี
ม.3 นายวิทยา ลิ้มวิชิต , นางรัตนา แกวพิชัย
ม.4 นายวัฒนศักดิ์ สุขอุน , นายสําเริง แกวฉ่ํา
ม.5 นายสําเริง แกวฉ่ํา , นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี
ม.6 นายสมโภชน ชุมขุน , นายประเพียน ประกับศิลป
ม.7 นายวิโรจน นาคแกว , นายวินจิ ใจซื่อ
ม.8 นายสมโภชน ชุมขุน , นางอุทัย วาดทอง
ม.9 นายอุทัย วาดทอง , นายลือไทย ปานสังข
ม.10 นายลือไทย ปานสังข , นายประเพียน ประกับศิลป
ม.11 นายวินจิ ใจซื่อ , นายวิโรจน นาคแกว
ม.12 นายอุทัย วาดทอง , นายสมโภชน ชุมขุน
ม.13 นายวิทยา ลิ้มวิชิต , นายวัฒนศักดิ์ สุขอุน
ขอใหสมาชิกสภาฯ รับทราบขอมูลและเขาดําเนินงานโดยประสานกับผูใ หญบานแตละ
/หมูบ านดวย…..

-26หมูบานดวย สวนเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น ตามที่ทานเลขานุการ
นายกฯ ไดช้ีแจงนั้นซึ่งตําบลคลองชะอุนก็ไ ดเปรียบและไดสงขอ มูล ไปแลว โดยใช
งบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งผมนายทานเลขานุการนายกฯ กําหนดไปแลวประมาณ 9
โครงการ หลังจากนี้ผมจะใหชางลงสํารวจเขียนแบบแปลนทันที เพื่อประโยชนของพี่
นองชาวบาน ซึ่งงานจะหนักไปที่เจาหนาที่ในการจัดเตรียมเอกสาร
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่แจงใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ

ประธานสภาฯ
6.4 การดําเนินการชมรมฟุตบอลตําบลคลองชะอุน
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ คงเดิม

กราบเรียนท านประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ ก ทาน กระผมนายไพฑูรณ คงเดิม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ผมมีความตั้งใจในการผลักดันทีมฟุตบอลตําบล
คลองชะอุน เพื่อเขาไปแขงขันฟุตบอลอบจ.คัพ ที่อําเภอโดยตําบลคลองชะอุนเปน
เจาภาพ ประเภทที่สงรายการมี 3 ประเภท ประเภทที่ 1 ประชาชนฟุตบอล 7 คน
ประเภทที่ 2 ผูนํา ซึ่งถาทีมผูนําชนะเลิศจะไดรับงบประมาณมาสนับสนุน ประเภทที่
3 ประชาชน ซึ่งประเภทนี้ผมมีความหวังไดระดับอํ าเภอและเป นตัว แทนอําเภอไป
ระดับจังหวัด เมื่อไประดับจังหวัดและไดลําดับดีๆ ตอไปก็จะเปนบอลลีคในจังหวัด
สุราษฎรธานี และไดเตรียมงบประมาณไวแลวซึ่งผูประสานคือนายศักดิ์นรินทร วอง
ประชานุกูล ผมเนนวาตอนนี้ถามีการจัดการแขงขันกีฬาตางๆ ไมตองไปขอสนับสนุน
เครื่องแตงกาย น้ําดื่มจากสมาชิกสภาฯ แลวเพราะสมาชิกาสภาฯ ไดยกมือในการให
ความเห็นชอบงบประมาณแลว และจะมีการระดมทีม ม.6 , ม.1 , ม.13 , ม.3

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีฯ ที่ไดช้ีแจงการดําเนินการชมรมฟุตบอลตําบลคลอง

นายกเทศมนตรีฯ

ชะอุน
6.5 รายงานความคืบหนาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
/นายนิโรจน จันทรเมฆ……

-27นายนิโรจน จันทรเมฆ กราบเรี ย นท า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ กระผมนายนิ โ รจน จั น ทรเ มฆ รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ผมขอรายงานความคืบหนาโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะ - ระบบประปา ม.1 ความคืบหนาตอนนี้ 60%
- ระบบประปา ม.2 ตอนนีโ้ ครงการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
- ระบบประปา ม.8 ตอนนีด้ ําเนินการไป 5%
- ระบบประปา ม.12 ตอนนีอ้ ยูในขั้นตอนการเช็คดิน
- สนามกีฬาฟุตซอล ตอนนีอ้ ยูในขั้นตอนการเซ็คดิน
- จายขาดเงินสะสมระบบประปา ม.13 ยังไมแลวเสร็จ ดําเนินการทําฐานตั้ง
ถังแลว
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองนิโรจน จันทรเมฆ ที่ไดช้ีแจงรายงานความคืบหนาโครงการเงิน

ประธานสภาฯ

อุดหนุนเฉพาะกิจ
6.6 กิจกรรมบัณฑิตนอย

นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทรแสงกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสายใจ จันทรแสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน ไดแจงไปวาจะจัดกิจกรรมในวันที่ 14 มีนาคม
2559 ขอเลื่อนเนื่องจากทานนายกเทศมนตรีฯ ติดภารกิจ ขอแจงใหสมาชิกสภาฯ
ทราบวาถามีกําหนดการที่ชัดเจนจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอใหเพื่อนสมาชิกสภาฯ
ทุกท าน แตงกายชุดกากีและรว มถ ายภาพรว มกั บบั ณฑิตนอยและผูป กครอง เพื่อ
สรางขวัญกําลังใจลูกหลาน
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุณทานรองสายใจ จันทรแสงกุล ที่ไดชสี้ มาชิกสภาฯ กิจกรรมบัณฑิตนอย

ประธานสภาฯ
6.7 กิจกรรมวันกตัญูผูสูงอายุ
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอเชิญคณะผูบ ริหาร

ประธานสภาฯ

/นางสายใจ จันทรแสงกุล.....

-28นางสายใจ จันทรแสงกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดิฉันนางสายใจ จันทรแสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองชะอุน กิจกรรมวันกตัญูผูสูงอายุของเทศบาลตําบล
คลองชะอุน ซึ่งทุกปที่ผานมาเราจัดในวันที่ 10 เมษายน แตในปนี้จะจัดกิจกรรมให
ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ขอใหสมาชิกสภาฯ แจงใหพี่นองชาวบานทราบและเขารวม
กิจกรรม ซึ่งรายละเอียดตางๆ จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายสําเริง แกวฉ่ํา

ขอขอบคุ ณท านรองสายใจ จันทรแสงกุ ล ที่ ไดช้ีสมาชิกสภาฯ กิจกรรมวั นกตัญ ู

ประธานสภาฯ

ผูสูงอาย ที่ไดแจงขอมูลใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ ทานใดมี
ขอเสนอแนะหรือเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี สํ าหรับ วั นนี้ก ารดํ าเนินการประชุมก็ มาถึ ง
ชวงสุดทายแลวผมขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13.30 น. ขอขอบคุณคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดชวยใหการดําเนินการประชุมในวันนี้ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ

ปดการประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชื่อ) สุพรรณิกา อินทรจันทร

ผูจ ดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทรจันทร)
ตําแหนง ผูช ว ยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
(ลงชื่อ) จิรนันท อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ชํานินวล)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
/ลงชื่อ) ธีระศักดิ์…..

-29(ลงชื่อ) ธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ จันทรสุขศรี)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
(ลงชื่อ) รัตนา แกวพิชัย

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แกวพิชัย)
ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน
- สภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน ไดรับรองรายงานการสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 วันที่
25 กุมภาพันธ 2559 เวลา 13.30 น. เมื่อวันที่...........................................................
(ลงชื่อ)

สําเริง แกวฉ่ํา

ผูต รวจรับรองความถูกตอง

(นายสําเริง แกวฉ่ํา)
ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองชะอุน

