รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทสบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ-สกุล
นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล
นายปกิต ทนุผล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นางสาวสุนิศา เกตุแดง

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ
ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สายใจ จันทร์แสงกุล
ปกิต ทนุผล
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง

หมาย
เหตุ

-2ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

9
10
11

นางสาวจันทิมา กุลจู้
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

นักทรัพยากรบุคคล
จันทิมา กุลจู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศตวรรษ ไชยลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ที่
-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

หมาย
เหตุ
-

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
-

หมาย
เหตุ
-

เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 13.50 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ เจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 2 ประจ่าปี 2560 วันศุกร์ที 25 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น บัดนี้สมาชิก สภาฯ เข้าร่ว ม
ประชุม 12 ท่าน สมาชิกสภาครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ
จุดเทียนธูปเพือบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ………………..-………………………
1.2 คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7/2560 ประจาปี
งบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ผมขอแจ้ ง ให้ ที ประชุ ม สภาฯ ได้ รั บ ทราบการ
ป ร ะ ก า ศ ก า ร โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ค รั้ ง ที 7 / 2 5 6 0 ป ร ะ จ่ า ปี
งบประมาณ 2560 ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง การโอนงบประมาณ
รายจ่าย ครัง้ ที 7/2560 ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น ตราเทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ าย ประจ่ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ของ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ด่าเนินการตั้งประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับ จ่านวน
53,500,000.- บาท และประมาณการรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.บาท ซึงประกาศใช้เมือวันที 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 นั้น เทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่าย เนืองจากงบประมาณทีก่าหนด
เดิ ม ไม่ เ พี ย งพอ อาศั ย อ่ า นาจตามความในข้ อ 26 และข้ อ 32 แห่ ง ระเบี ย บ

/กระทรวงมหาดไทย…..

-4กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึง
ประกาศให้ ท ราบโดยทั วกั น ประกาศ ณ วั น ที 17 สิ ง หาคม พ.ศ.25620
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่ น สมั ยสามั ญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 15 สิงหาคม 2560
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่ านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอแก้ ไขในหน้า ที 5 แก้ไ ขจากโยเป็ นโดย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ นิ จ ใจซื อ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดต้ อ งการ อภิ ป รายแก้ ไ ข

ประธานสภาฯ

เพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่ น สมั ย สามั ญ สมั ย ที 3 ครั้ ง ที 1 ประจ่ า ปี พ.ศ.2560 เมื อวั น ที 15
สิงหาคม 2560 โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 11 ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

/ระเบียบวาระที่ 5…..

-5ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.1 พิจารณาร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
วาระที่ 2 ขั้ น แปรญั ต ติ แ ห่ ง ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ
นายวินิจ ใจซือ

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ กระผมนายวิ นิ จ ใจซื อ ประธาน

ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 วาระที 2 ขั้นแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติทีประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 1 ปี 2560 เมือวันที 15 สิงหาคม 2560 ได้
น่าเสนอก่าหนดระยะเวลาในการยืนเสนอค่าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที 16 สิงหาคม
2560 เวลา 08.30 น. ถึ ง วั น ที 18 สิ ง หาคม 2560 เวลา 16.30 น. และ
พิจารณาค่าแปรญัตติ ในวันที 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นั้น
ปรากฏว่าในวันเวลาทีให้สมาชิกยืนขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปี 2561 ไม่มีสมาชิกท่านใดยืนเอกสารเพือขอแปรญัตติแต่อย่างใด
ดังนั้นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.
2561 ร่วมกันพิจารณาร่างงบประมาณ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลียนแปลง
ร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่า ยประจ่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นอั นว่ า
คณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายว่ามีความ
เหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย จึงให้คงไว้ตามร่างเดิมทีนายกเทศมนตรี
ต่าบลคลองชะอุ่น ได้เสนอไว้ตามมติทีประชุมดังนี้ เห็นชอบให้คงไว้ซึงร่างเดิมแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เห็นชอบ 3 ท่าน
ไม่เห็นชอบไม่มี
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-6นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณ ท่า นวิ นิจ ใจซือ ประธานคณะกรรมการแปรญัต ติ ที ได้ รายงานการ

ประธานสภาฯ

พิจารณาการแปรญัตติก่อนทีจะมีการลงมติ ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รอง
นายกเทศมนตรีฯ

นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ รอง
รองนายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมในฐานะฝ่ายบริหารขอขอบคุณคณะกรรมการ
แปรญัตติ ทีให้ความไว้วางใจและเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที ฝ่ายบริหารเสนอ ทั้งนี้เพือประโยชน์ของพีน้อง
ประชาชานในพืน้ ทีเป็นส่าคัญ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น สมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาท่านใดต้องการสอบถามหรืออภิปรายเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติ
วาระที 2 ขั้นแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติให้คงไว้ซึงร่าง
เดิม โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิม 11 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ 3 ขั้ น ลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ต่ อ ไปวาระที 3 ขั้ น ลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย

ประธารสภาฯ

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผมจะขอถามมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติ โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 11 ท่าน ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน มติที่ประชุมเห็นชอบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ถือว่า ร่างเทศบั ญญัติ งบประมาณรายจ่า ยประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

ประธานสภาฯ

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเป็นทีเรียบร้อย
และจะส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง นายอ่าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพือลงนามอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน
/ระเบียบวาระที่ 6…..

-7ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ประปาหมู่บ้าน

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

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ตามทีผมได้หารือกับสภาแห่งนี้ ก็คือ
ประปาหมู่ที 13 ตอนนีย้ ังไม่ได้ใช้น้่า ก็มีชาวบ้านเรียกร้องว่าก่อนทีจะมีการขุดเจาะ
บ่อบาดาล แต่ยังอยู่ในช่วงประกันสัญญาของผู้รับเหมาอยู่ ควรให้ผู้รับเหมาเข้ามา
ซ่อมแซมเพือใช้ไปพลางๆ ก่อน เพราะช่วงนี้ฝนขาดช่วงชาวบ้านก็เดือดร้อนเรืองน้่าใช้
ขอขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
6.2 การติดตามการดาเนินงานของคณะผู้บริหาร
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

ประธานสภาฯ
นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 การติดตามการด่าเนินงานของคณะผู้บริหาร
บัดนี้ก็คงยังไม่ถึงเวลาติดตามเพราะยังไม่ส้ินปีงบประมาณ แต่ใคร่ขอบอกว่าในการ
ประชุมสมัยต่อไป การด่าเนินงานขั้นตอนการบริหารราชการเป็นอย่างไรตามทีแถลง
นโยบายและเทศบัญญัติงบประมาณในปี 2561 เป็นอย่างไร จึงขอให้คณะผู้บริหาร
ได้แจ้งให้ทราบถึงการด่าเนินงานในการประชุมสภาครั้งต่อไป

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ

ประธานสภาฯ
6.3 งานเกษียณอายุข้าราชการครู
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
/นายวิทยา ช่านินวล…..

-8นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า น กระผมนายวิ ท ยา ช่ า นิ น วล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 สืบเนืองจากเมือวานมีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นแสนสุ ข นายสุ เ ทพ รั ต นพั น ธ์ ประธาน
กรรมการศึ กษา และท่านผู้อ่ านวยการโรงเรี ยนบ้ านแสนสุข ได้ประชาสัม พัน ธ์ว่ า
ข้าราชการครู คุณครูณรงค์ศักดิ์ มนตรีสวัสดิ์ ได้เกษียณอายุราชการมีการจัดเลี้ยงใน
วันที 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
6.4 ความคืบหน้าในการประสานงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า น กระผมนายไพฑู ร ณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอน่าเรียนชีแ้ จงในส่วนทีสมาชิกสภาได้สอบถาม
- ในการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน หมู่ที 13 เมือเช้าผมก็ได้ลงนามใน
หนังสือเพือเรียกให้ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมภายใน 7 วัน ซึงแจ้งเป็นครั้งที 2 แล้ว
โดยในรายเอียดได้ระบุว่าอยู่ในช่วงประกันเป็นเวลา 2 ปี ผมจะให้ท่านปลัดเทศบาล
ประสานเพือเอาหนังสือทีประสานผู้รับเหมาให้เจ้าหน้าทีประจ่าหมู่บ้าน หมู่ ที 13
แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้รับทราบ
- ต่ อ ไปเกียวกั บ การด่ า เนิ นงานของคณะผู้ บ ริห าร ตรงนี้ ก็ มี ก ารประเมิ น
ประจ่า ปี โดยจะประเมิน ตามมาตรฐานทีทางราชการก่ าหนด แต่ใ นส่ วนอื นๆ ผม
จะแจ้งเพิมเติมในส่วนทีไม่เป็นตัวชี้วัดพร้อมกับตัวประเมินตามมาตรฐาน
- ในส่วนงบเหลือจ่าย ผมก็ได้ประสานกับปลัดเทศบาลเจ้าหน้าทีงบประมาณ
เบือ้ งต้นก็ได้พูดคุยกันบ้างแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยเพราะผมต้องปรึกษาหารือกับคณะ
ผู้บริหาร เมือได้ขอ้ สรุปแล้วก็จะประสานไปยังสมาชิกสภาได้รับทราบเพือด่าเนินการ
ต่อไป ขอน่าเรียนชี้แจงว่าในการพัฒนาพื้นทีต่าบลคลองชะอุ่นก็พยายามเน้น แก้ไข
/ความเดือดร้อน…..

-9ความเดือดร้อนครอบคลุมพืน้ ทีทุกหมู่บ้าน เนืองจากงบประมาณเราไม่เพียงพอเราก็
จะแก้ ไ ขโดยการบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นพร้ อ มกั บ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที
เกี ยว ข้ อ งและขอคว ามช่ ว ยเห ลื อ เ พื อจะได้ พั ฒ นา ไปในทิ ศ ท างที เ ร็ ว ขึ้ น
เจ้าหน้าทีเทศบาลก็จะมีภารกิจอย่างต่อเนืองรายละเอียดงานมากท่าให้งานของเรา
สะดุด การประสานงบประมาณกับหน่วยงานนอกเป็นเรืองทีจ่าเป็นเพราะงบประมาณ
ทีเราจะได้มามีจ่านวนมากกว่าทีเรามีอยู่ ซึงยอดมีอยู่ไม่ถึง 10 ล้าน ในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ส่าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จนไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที
ผมประสานไว้คร่ าวๆ แล้ว ก็มีงบประมาณจาก กอ.รมน. ซึงเป็นงบประมาณทีจะ
พัฒนาในเรืองการสนับสนุนการซือ้ ยางพาราของชาวสวนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
เรื องของชาวสวน ในส่ ว นนี้ ผมก็ ไ ด้ ติด ตามข่า วในมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ใ นการรั บ
หลักการซึงกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ด่าเนินการ ผมได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที
กอ.รมน. ทีจังหวัด ให้ส่งโครงการแบบคราวๆ ผมได้ส่งโครงการซอยบ้านบางหินซึง
เป็นพื้นแคปซีอันนี้ก็เป็นการซ่อมและปูยางพารา 2 เส้น ซอยควนสูง ม.8 และซอย
โรงเรียนบ้านบางหิน ตอนนีก้ ็รอค่าตอบอยู่ และของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ถนนสายสะพานแย้ ม -แยกบางเตย ก็ส่ง ไปยังกรมส่งเสริม ฯ
แล้วแต่ยัง ไม่มีค่าตอบ ในส่วนทีประสานกับองค์การบริหารส่ วนจังหวัด ซึงก็มีการ
พูดคุยไปบ้างแล้วในส่วนการท่างบประมาณปี 2561 ก็ได้ประสานกับคณะผู้บริหาร
และกองช่างได้ลงมาส่ารวจแล้วถนนสายปากตรัง-หัวแปลง หมู่ที 9 ส่วนถนนสายบ่อ
ลูกรัง-ตลาดพุธ ก็ยังรอในงบเหลือจ่าย นายกอบจ. ก็ได้ให้ผมประสานกับช่างอบจ.
อันนี้ก็รอลุ้นอยู่จึงแจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบคราวๆ ส่าหรับงบประมาณทีขอไปยัง
กรมส่งเสริมฯ อันนีเ้ ราก็ของบประมาณไปทุกปี ในปีก่อนๆ ก็ได้รับการสนับสนุนมา ใน
ปี นี้ ง บประมาณโครงการเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ที เราขอไปได้ 4 โครงการ คื อ
1.โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้าน
คลองหัวช้าง หมู่ที 4 งบประมาณ 500,000.- บาท 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาผิวดิน ความจุ 30 ลบ.ม. โดยเปลียนท่อส่งน้่าประปา บ้านทับคริสต์ หมู่ที 3
งบประมาณ 1,500,000.- บาท 3.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
/ฟัลท์ติกคอนกรีต…..

-10ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางเตย หมู่ที 7 ต่าบลคลองชะอุ่น ช่วงระยะ – โรงเรียนบ้าน
ต้นยวน ผ่านสามแยกบางเตยถึงสามแยกประเสริฐ บ้านบางเตย หมู่ที 7 งบประมาณ
6,977,600.- บาท 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสาย
บ้านแสนสุข หมู่ที 2 ต.คลองชะอุ่น เชือมบ้านควนเขียว หมู่ที 13 ต.ปลายพระยา
ช่ ว งระยะบ้ า นแสนสุ ข หมู่ ที 2 เชื อมสี แยกบางเตย หมู่ ที 7 ต.คลองชะอุ่ น
งบประมาณ 4,968,600.- บาท ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณมีเข้มข้นมากขึ้นใน
การตรวจสอบจากหน่วยงานอืน ขอน่าเรียนคร่าวๆ ให้สมาชิกสภาได้รับทราบ และผม
ขอขอบคุณส่าหรับมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิมเติม

ประธานสภาฯ

หรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้การด่าเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ผมขอปิด
การประชุม สภาสมัย สามัญ สมัยที 3 ครั้งที 2 ประจ่าปี 2560 วั นศุกร์ ที 15
สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เวลา 13.00 น.
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที หัวหน้าส่วนทีได้ช่วยให้
การด่าเนิน การประชุม ในวันนี้ ด่า เนิน ไปด้วยความเรียบร้อ ย ผมขอปิด การประชุ ม
ขอบคุณ ครับ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมวางพวงหรีดอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 3
คุณชาติชาย อาจณรงค์ พร้อมกันในเวลา 15.30 น.

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชือ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
(ลงชือ) จิรนันท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก)
ต่าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

/* คณะกรรมการ…..

-24* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
(ลงชือ) วิทยา ช่านินวล

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แก้วพิชัย)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
- สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสภาสมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที 2 ประจ่าปี 2560
วันศุกร์ที 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เวลา 13.30 น. เมือวันที
..............................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

