รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทสบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นายสายใจ จันทร์แสงกุล
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นางสาวสุนิศา เกตุแดง
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์
นางจันทิมา กุลจู้

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล

ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สายใจ จันทร์แสงกุล
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง
ศตวรรษ ไชยลึก
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์
จันทิมา กุลจู้

หมาย
เหตุ

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางรัตนา แก้วพิชัย
2 นายวิทยา ช่านินวล
3 นายลือไทย ปานสังข์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

หมาย
เหตุ
ลา
ลา
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
-

หมาย
เหตุ
-

เปิดประชุม เวลา…..

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

ราชการ เจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที 1 ประจ่าปี 2560 วันพุธที 27 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น บัดนี้สมาชิก สภาฯ เข้าร่ว ม
ประชุมจ่านวน 9 ท่าน ลา 3 ท่าน มีสมาชิกมาประชุมเกินกึงหนึงสามารถเปิดการ
ประชุมได้
ล่าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูปเพือบูชาพระรัตนตรัย และ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ………………..-………………….
1.1 คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ประจ่าปี พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 มาตรา
48 ทศ ได้ก่าหนด “ให้นายกเทศมนตรีจัดท่า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายทีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ่าปีทุกปี ” ซึงในการนี้ เทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น จึงได้รวบรวมและจัดท่ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น ประจ่าปี พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารทีแนบให้กับสมาชิกสภา
ทุกท่าน
จากค่าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น นายไพฑูรณ์ คง
เดิม แถลงต่อสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ในการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลอง
/ชะอุ่น สมัยสามัญ…..

-4ชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2556 วันจันทร์ที 28 มกราคม
พ.ศ.2556 นั้ น คณะบริ ห ารได้ บ ริ ห ารเทศบาลตามนโยบายครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น
ส่าหรับปีงบประมาณ 2560 ได้ใช้งบประมาณเพือด่าเนินกิจกรรมโครงการครบทุก
ยุทธศาสตร์ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปี
พ.ศ.2560 ซึงพอสรุปในสาระส่าคัญได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวน
โครงการที่ได้ปฏิบัติ
จ่านวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จ่านวนโครงการ จ่านวนโครงการ
ทีปรากฏอยู่ในแผน
ทีได้ปฏิบัติ
1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
37.00
28.00
องค์กร การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพ
16.00
9.00
ชีวิตประชาชนพัฒนาสังคมและชุมชน
3.ยุ ท ธศาส ตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
23.00
13.00
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุม ชน
14.00
6.00
สังคม และรักษาความสงเรียบร้อย
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.00
1.00
ส่งเสริมการลงลงทุนและการท่องเทียว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
11.00
9.00
ระบบสาธารณูปโภค
7 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
6.00
4.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
รวม
109.00
70.00
หมายเหตุ 1.นับจ่านวนโครงการทีเสร็จและจ่านวนโครงการทีอยู่ในระหว่างด่าเนินการ
2.เป็นร้อยละ 64.22

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณ
อนุมัติ 2560
1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการ 1,713,800.บริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การพั ฒ นา
บุคลากรและการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์

ใช้งบประมาณ
(บาท)
1,089,539.20

ผลส่าเร็จ
(ร้อยละ)
63.57

/๔.ยุทธศาสตร์.....

-5งบประมาณอนุมัติ ใช้งบประมาณ (บาท) ผลส่าเร็จ
2560
(ร้อยละ)
2.ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒนาด้านการ 10,391,600.- 9,861,030.00
94.89
พัฒนาด้า นคุ ณ ภาพชีวิ ตประชาชน
พัฒนาสังคมและชุมชน
3.ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาด้า นการ 9,125,250.9,861,030.00
51.50
พั ฒ นาด้าน ก าร ศึ ก ษ า ศาสน า
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
580,000.208,308.46
35.92
จัดระเบียบชุม ชน สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
80,000.40,828.00
51.04
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริม การลงทุน
และการท่องเทียว
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า น 16,990,000.- 1,373,000.00
8.08
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
425,000.15,610.00
3.67
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิงแวดล้อม
รวม
39,305,650.- 17,287,628.66 43.98
ยุทธศาสตร์

3. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2560 (หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/13936 ลงวันที 17 ตุลาคม 259 เลขทีใบ
จัดสรร 49292/2560)
โครงการ

1.ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที
2 บ้านแสนสุข
2 . ก่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดกลาง หมู่ที 6
บ้ า นบางคราม ตาม
แบบมาตรฐานกร ม
ทรัพยากรน้่า

ผลการด่าเนินงาน
ด่าเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยกเลิก
เสร็จแล้ว
ด่าเนินการ
โครงการ

/

-

รวม

-

-

-

-

งบประมาณ
งบประมาณที งบประมาณที
ได้รับ
เบิกจ่ายไป
606,000
570,000.

2,367,900

2,973,900

570,000

/๔.ความพึงพอใจต่อ.....
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4. ความพึ ง พอใจต่อ ผลการด าเนิน งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ใน
ภาพรวม (ร้อยละ)
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
ประเด็น
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 100.00
กิจกรรม
2) มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชานรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของ 100.00
โครงการ/กิจกรรม
3) มีก ารเปิด โอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิด เห็ นใน 85.71 14.29
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 42.86 42.86 14.29
ให้ประชาชนทราบ
5) การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการด่ า เนิ น 71.43 28.57
โครงการ/กิจกรรม
6) การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่าหนด
28.57 57.14 14.29
7) ผลการด่ า เนิ น โครงการ/กิจ กรรมน่า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ข 42.86 57.14
ปัญหาของประชานในท้องถิน
8) ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/ 28.57 71.43
กิจกรรม
62.50 33.93 3.57
หมายเหตุ ค่ าคะแนนร้อยละจากคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้อ งถิ น

จ่านวน 7 คน

เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ในการด่าเนินงานเห็นว่า ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน ทีมีการ
บริหารให้เกิดการด่าเนินงานโครงการได้ ซึงเป็น ประโยชน์ให้กับเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น ทีสามารถบริหารโครงการร่วมกับงานอืนๆ ได้ เช่น การด่าเนินงานด้านการ
จัดการทรัพยากรร่วมกับ โครงการAFoCo กรมป่าไม้ ท่าให้เกิดการด่าเนินงานได้
ตามทีประชาชนต้องการ และเกิดความประหยัดงบประมาณขององค์กร และจัดสรร
งบประมาณเพือด่าเนินงานอืน เพือแก้ไขปัญหาของประชาชน
2. การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการ โดยใช้
งบประมาณเหลือจ่ายนั้น เห็นว่าเป็นการจัดการงบประมาณทีเหมาะสม ไม่เพิกเฉย
ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

/3. จากการทีคณะ.....

-73. จากการทีคณะกรรมการพัฒนาฯ ก่าหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปี ในรอบปี 2560 มีจ่านวน 477 โครงการ และน่ามาจัดสรรงบประมาณได้
จ่านวน 109 โครงการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.85 ซึงเห็นว่าด่าเนินงานได้ค่อนข้าง
น้อย
4. จ่ า นวน 109 โครงการ ที รั บ การจั ด ท่ า งบประมาณและสามารถ
ด่าเนินงานได้ 62 โครงการ เป็นสัดส่วน ร้อยละ 56.88 และโครงการทีอยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน จ่านวน 8 โครงการ เป็นสัดส่วน 7.34 นั้น เห็นว่าสามารถบริหารจัดการ
โครงการทีรับการจัดสรงบประมาณให้ด่าเนินงานได้ดี โดยคิดรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ
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5. โครงการทีไม่ได้ด่าเนินงานตามทีได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีจ่านวน
34 โครงการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.19 หากมีการก่ากับให้การด่าเนินงานได้ จัก
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
6. ในกรณีการปฏิบัตงิ านของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือแก้ไขปัญหาถนน
สัญจรภายในต่าบล เห็นว่า เมือความต้องการของแผนพัฒนาสามปีมีจ่านวนมาก แต่
ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้าง ปรับปรุง เป้ ฯถนนมาตรฐาน ดังนั้น การ
ปฏิบัตงิ านของเทศบาลฯ ในการบ่ารุง ซ่อมแซม เส้นทางสัญจร นั้นจะเป็นแนวทางใน
การบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ ต้องมี การก่าหนดแผนปฏิบัติงานทีชัดเจน
มีการล่าดับความส่าคัญทั้งถนนสัญจรสายหลัก และถนนสัญจรสายรอง และต้องให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัตทิ ีก่าหนด
7. ควรมีการก่าหนดวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับ ผิดชอบ เพือแก้ไ ข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน ในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจร ระบบประปา
หมู่ บ้ า น ทางระบายน้่ า ในขณะที เกิ ด ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น เช่ น ขณะเกิ ด ปั ญ หาฝนตก
ปริมาณน้่าฝนจ่านวนมาก ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
8. เร่งรัดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพือให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ทุกงานทีต้องด่าเนินการตามอ่านาจหน้าทีของเทศบาลฯ โดยเฉพาะงาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน พนักงานขับรถเครืองจักร รถเกลียดิน

/9. พัฒนางาน…..

-89. พั ฒ นางาน กิ จ กรรม โครงการ ตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ด้า นการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน และการท่องเทียว ให้เพิ มมากขึ้น เพือเป็นการ
ส่งเสริมให้กับประชาชน เพราะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ทีก่าหนด ไม่ได้รับการตอบสนองที
ดีพอตามทีก่าหนดทิศทางไว้ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียว การส่งเสริมการท่องเทียวเพือเป็นโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อไป
10. งานด้านอืนๆ เห็นว่า มีการบูรณาการได้และปฏิบัติได้ต่อเนือง ซึงเป็น
ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่ น งานด้านส่งเสริมการกีฬา งานการศึกษา งาน
จัดการทรัพยากรฯ เป็นต้น
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาล

ประธานสภาฯ

ต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมั ยวิสามั ญ
ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ง ที 4 ประจ่ า ปี พ.ศ.2560 เมื อวั น ที 28 พฤศจิ ก ายน 2560
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่า หรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมจะขอมติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต่ า บล
คลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ สมัยวิสามัญ ครั้งที 4 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 28
พฤศจิกายน 2560 โปรดยกมือขึน้

มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 8 ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 3 ท่าน
มติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 4…..

-10ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.5 พิจารณากาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2561 และสมัยแรก
ของปี 2562
สมัยประชุมสามัญประจาปี 2561
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่วันที.........เดือน.................พ.ศ.2561
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 เริมตั้งแต่วันที.........เดือน.................พ.ศ.2561
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 เริมตั้งแต่วันที.........เดือน.................พ.ศ.2561
สมัยประชุมสามัญประจาปี 2562
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่วันที.........เดือน.................พ.ศ.2562

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาก่าหนดสมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561 และ

ประธานสภาฯ

สมัยแรกของปี 2562 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้เรียนชีแ้ จง

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

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554) หมวดการประชุม ข้อ
21 ให้ ก่าหนดจ่านวนสมัยประชุมสามัญประจ่าปี ระยะเวลาและวันเริมต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ่าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น รวมทั้ง วันเริมสมัยประชุมสามัญ
ประจ่าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ่าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถินปรึกษาในทีประชุมสามัญประจ่าปีสมัยแรกของแต่ละปี
การก่าหนดสมัยการประชุมสภา ใช้ปีปฏิทินภายใน 1 ปีปฏิทิน ก่าหนดได้ไม่
เกิน 4 สมัย แต่สามารถเปิดประชุมวิสามัญได้ตามเหตุผลความจ่าเป็นโดยขอไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นให้ท่านสมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาก่าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ่าปี 2561 และสมัยแรกของปี 2562

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-11นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาได้น่าเสนอ ขอเชิญท่านวินิจ ใจ

ประธานสภาฯ

ซือ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น เขต 2 ผมขอน่ าเสนอก่า หนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจ่าปี 2561 และสมัยแรกของปี 2562
สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้น
ไป มีก่าหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็น
ต้นไป มีก่าหนด 30 วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เป็น
ต้นไป มีก่าหนด 30 วัน
สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2562
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เป็นต้นไป มีก่าหนด 30 วัน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาฯ ทีได้น่าการเสนอ ขอเชิญท่านเลขานุการ

ประธานสภาฯ

สภาฯ

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

เลขานุการสภาเทศบาลฯ การก่าหนดสมัยประชุมสภาฯ ครั้งนี้ได้มีการพูดถึงในคราว
ประชุมคราวก่อนขอให้น่ามาพิจารณาด้วยคือในเดือนเมษายนกับตุลาคม จะต้องมี
การรายงานผลการด่าเนินงานต่อสภา เดือนสิงหาคมต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่า ย เดือ นธั น วาคมต้ อ งรายงานผลงานประจ่ า ปี ดั ง นั้ นจึ ง ขอให้
พิจารณาเพราะถ้าก่าหนดเหมือนเดิม ช่วยเมษายนกับตุลาคมต้องเปิดวิสามัญ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้น่าเสนอ 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 ขอเสนอเปลียนแปลงและก่าหนดสมัย
ประชุม คือ
/- สมัยประชุมสามัญ…..

-121.สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561
- สมั ยประชุม สามั ญ สมั ย ที 1 จากเดิ ม ก่ าหนดเป็ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ขอ
เปลียนเป็นเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มี
ก่าหนด 30 วัน
- สมัย ประชุ มสามั ญ สมั ยที 3 เริ มตั้ งแต่ เ ดือ นตุ ลาคม พ.ศ.2561 เป็น ต้น ไป มี
ก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 เริมตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มี
ก่าหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2562
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้ นไป มี
ก่าหนด 30 วัน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ตามทีท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ได้เสนอ

ประธานสภาฯ

สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561
ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง นายวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนางอุทัย
วาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมขอถอนทีได้น่าเสนอไว้

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการน่าเสนออีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมจะขอมติ ก่าหนดสมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561
1. สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2561
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้น
ไป มีก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็น
ต้นไป มีก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 เริมตั้งแต่วันที 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เป็น
ต้นไป มีก่าหนด 30 วัน
/- สมัยประชุมสามัญ…..

-13- สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที 4 เริ มตั้ ง แต่ วั น ที 1 เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.2561
เป็นต้นไป มีก่าหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญประจ่าปี 2562
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้ นไป มี
ก่าหนด 30 วัน
มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 3 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.2 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 66,000.บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสายใจ จันทร์แสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามบันทึกข้อความกองคลัง ได้ตรวจสอสอบ
โครงการ/ครุ ภัณ ฑ์/ กิ จกรรมต่า งๆ จากเทศบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ยประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือใช้
อ่านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการขององค์กร และเพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ โ ครงการตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 รายการจั ด ซื้ อ เครื อง
คอมพิ ว เตอร์ ส่า หรั บ งานส่ านั ก งาน หรื อแบบส่ า หรั บ งานประมวลผล จ่ า นวน 3
เครือง ซึงรายการดังกล่าวตามประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที 1) ลงวันที
31 กรกฎาคม 2560 โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าใช้สอย โครงการจัดท่าแผนทีภาษี จ่านวน 66,000.- บาท

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-14นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองสายใจ จันทร์แสงกุล ทีได้ชแี้ จงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ

ประธานสภาฯ

การขออนุ มั ติ ตั้ ง จ่ า ยรายการใหม่ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื อจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เป็ น เงิ น 66,000. บาท สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ 8 ท่าน ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 3 ท่าน
มติที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ประจาปี 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ
นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายธีระศักดิ์ จันทร์สุข
สมาชิกสภาฯ

ศรี สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ตามมติของทีประชุมสภาผมได้รับ
คัดเลือ กเป็น ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเพื อท่าหน้าทีเป็นคณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ขอรายงานสรุปผลการด่าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีผ่านความเห็นชอบของคณะกรมการกองทุน
หลั กประกัน สุ ขภาพเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่น อ่ าเภอพนม จั งหวั ดสุ ราษฎร์ธ านี
ประจ่าปี 2560 จ่านวน 39 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,201,178.- บาท
2. คณะกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงาน/กลุ่ม/ชมรม/
องค์ ก ร จั ด ท่ า โครงการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น
ประจ่าปี 2560 ดังนี้
/ประเภทกิจกรรม….

-15ประเภทกิจกรรม

จ่านวน

งบประมาณ

คิดเป็น

โครงการ

(บาท)

ร้อยละ

ประเภทที 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
6

178,030.-

35.37

ประเภทที 2 สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน
8

155,777.-

25.03

127,760.-

23.12

ประเภทที 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
3

ประเภทที 4 สนับสนุนบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

1

91,095.-

16.48

ประเภทที 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพืน้ ที
รวม

18

สรุป ยอดรายรับประจ่าปี 2560

0
552,662.-

100

760,684.18 บาท

ยอดรายจ่ายประจ่าปี 2560

552,662.00 บาท

คงเหลือ

208,022.18 บาท

ยอดยกมาจากปี 2559

564,272.34 บาท

ยอดคงเหลือยกไป

772,294.52 บาท

3. คณะกรมการกองทุนฯ ได้พัฒนาศักยภาพโดยการอบรมและศึกษาดูงาน จ่านวน
2 ครั้ง ครั้งแรกดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต่าบลท่าชนะ ครั้งทีสองศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการกองทุนเทศบาลต่าบลช้างซ้าย
4. คณะกรมการกองทุนฯ ได้ประชุมเพือพิจารณาโครงการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มต่างๆ จ่านวน 7 ครัง้
5. ใช้งบประมาณเพือการบริหารจัดการกองทุนฯ จ่านวน 88,455 บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี ทีได้น่าเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบถึง

ประธานสภาฯ

การด่าเนินงานาของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
/6.2 รายงานการอบรม…..

-166.2 รายงานการอบรม หลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น อานาจสภาใน
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบริหารงบประมาณ หลักการพิจารณา
อนุ มั ติ ให้ จ่ า ยเงิ น สะสม/ทุ นส ารอง หลั กการอุ ดหนุ น หน่ว ยงานอื่ น การเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้
ยากไร และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 เมื่อ
วันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญตัวแทนผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ชแี้ จง

ประธานสภาฯ
นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 2 ตามค่ า สั งเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ที
355/2560 ลงวันที 27 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติให้ข้าพเจ้านางอุทัย วาดทอง
ต่าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เดินทางไปราชการเพืออบรม
หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การประชุ ม สภาท้ อ งถิ น อ่ า นาจสภาในการโอนเปลี ยนแปลง
งบประมาณ การบริหารงาบประมาณ หลักการพิจารณาอนุมั ติให้จ่ายเงินสะสม/ทุน
ส่ารอง หลักการอุดหนุนหน่วยงานอืน การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การช่วยเหลือ
กรณีเกิดสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถินตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560” ประโยชน์ทีข้าพเจ้าได้รับจากการเข้ารับอบรมในครัง้ นี้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี ยวกั บ แนวทางการเบิ ก จ่ า ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน ตามอ่านาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 เพิมมากขึ้น
2. มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน เพิมมากขึ้น
3. มี ความรู้ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ บทบาทหน้า ทีของผู้บ ริห ารท้อ งถิ น สภา
ท้องถิน และสมาชิกสภาท้องถินเพิมมากขึ้น
4. มี ค วามรู้ ค วามเ ข้ า ใจเกี ยว กั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ น พ.ศ.2547 แก้ ไ ข
/เพิมเติมถึง (ฉบับที 2)…..

-17เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2554 และเทคนิคในการประชุมสภาอย่างมีอาชีพเพิม
มากขึน้
5. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี ยวกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ นตา ม
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และกฎหมายใหม่เกียวข้องเพิมมากขึ้น
ซึงสามารถน่าความรู้และเทคนิคทีได้จากการฝึกอบรมในครัง้ นี้ เพือประโยชน์
ในการปฏิบัตงิ านในฐานรองประธานสภาเทศบาล และเพือประโยชน์โดยส่วนร่วมต่อ
องค์ ก รและประชาชนที เสี ย ภาษี ใ นเขตเทศบาลต่ า บ ลคลองชะอุ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณท่า นอุ ทัย วาดทอง ที ได้ร ายงานผลการเข้าร่ วมอบรมให้ สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ

ได้รับทราบ
6.3 กิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรองสายใจ จันทร์แสงกุล

ประธานสภาฯ
นางสายใจ จันทร์แสงกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสายใจ จันทร์แสงกุล
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที
13 มกราคม 2560 ทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นได้จัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานใน
เขตเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีกิจกรรมบนเวทีจากการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 50,000.- บาท
เพราะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหาร ของรางวัลได้ แต่ต้องจัดเป็นกิจกรรมการละเล่น
ต่ า งๆ และมี ผู้ ใ หญ่ ใ จดี บ ริ ษั ท ห้ า งร้ า น ได้ ส นั บ สนุ น ของขวั ญ ของรางวั ล และ
ทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาก็ได้ประสานไปยังโรงเรียนเพือหาเด็กรับทุนการศึกษา
ส่ ว นดิ ฉั น ได้ ไ ปประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสภากาแฟส่ า หรั บ ผู้ น่ า ท้ อ งที ท้ อ งถิ น ก่ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้รับทุนการศึกษามาบ้างส่วนและมีมติ ว่าชมรมก่านันผู้ใหญ่บ้านจะ
เลี้ยงข้าวไข่เจียวให้กับเด็กๆ ตลอดทั้งวัน ส่วนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ก็จะ
เลี้ยงผัดไทย กลุ่มสตรีก็จะเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอด รพ.สต.ควนพน เลี้ยงอาหาร รพ.
สต.คลองชะอุ่น เลี้ยงอาหาร ส่วนเทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายในเรืองค่าอาหารได้ แต่
เรามีรายได้จากการจัดกิจกรรมวันเด็กเราจะเปิดตลาดนัดให้พ่อค้าแม่ค้ามาจ่าหน่าย
/สินค้าเพือหารายได้…..

-18สิ น ค้ า เพื อหารายได้ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก สภาทุ ก ท่ า นในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวันเด็ก
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองสายใจ จันทร์ แสงกุล รองนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงการจั ด

ประธานสภาฯ

กิจกรรมวันเด็กประจ่าปี 2561 ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ
6.4 ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมการจั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต ซอล คลองชะอุ่ น คั พ
ประจาปี 2561

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านสุนทร ผอมทอง ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายสุนทร ผอมทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุนทร ผอมทอง ที

ทีปรึกษานายกฯ

ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้จัดท่าโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ภายในต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต่าบลคลองชะอุ่น หันมาออก
ก่าลังกายเพือส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเพือเป็นการเชือมความสัมพันธ์ สร้างความรัก
สามัคคีระหว่างชุมชนภายในต่าบลคลองชะอุ่น ระยะเวลาด่าเนินการวันที 20 – 28
มกราคม พ.ศ. 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาได้รับทราบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านสุนทร ผอมทอง ทีปรึกษานายก สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ

ประธานสภาฯ

หรือเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้การด่าเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ครั้งที 1 ประจ่าปี 2560 วันพุธที
27 ธั น วาคม พ.ศ.2560 ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที หัวหน้าส่วนทีได้ช่วยให้
การด่าเนิน การประชุม ในวันนี้ ด่า เนิน ไปด้วยความเรียบร้อ ย ผมขอปิด การประชุ ม
ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.
(ลงชือ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

-19(ลงชือ) จิรนันท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนา แก้วพิชัย)
ต่าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
- สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับรองรายงานการสภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 4 ประจ่าปี 2560 วันอังคาร
ที 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เวลา 10.40 น. เมือวันที
..............................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

