รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 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
นายประเพียน ประกับศิลป์
นายวินิจ ใจซือ
นายวิโรจน์ นาคแก้ว
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
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
ประเพียน ประกับศิลป์
วินิจ ใจซือ
วิโรจน์ นาคแก้ว
จิรนันท์ อินทมุสิก

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

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

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ผู้อ่านวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าส่านักปลัด

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สายใจ จันทร์แสงกุล
ปกิต ทนุผล
สุนิศา เกตุแดง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
/ผู้ไม่มาประชุม…..

-2ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

8
9
10

นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสาวจันทิมา กุลจู้
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
ผช.เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ศตวรรษ ไชยลึก
จันทิมา กุลจู้
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
-

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
-

/เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ และเจ้าหน้าที ครัง้ นีเ้ ป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที 1
ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น สมาชิกเข้าร่วม 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

1.1 ขอแจ้งเรื่องโครงการอบรมศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ระหว่างวันที 16-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระทีนังดุสิตมหาปราสาท เข้าร่วมอบรมและสังเกตการณ์
ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ท่าเนียบรัฐบาล) รับฟังการลงมติให้ความเห็นชอบในการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายบางพลี สมุทรปราการ หลังจากนั้นเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฎ และร่วมสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้การบริหาร
นโยบายและกิจการสภา ณ เทศบาลต่าบลทับมา อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง และใน
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมและดูงานศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์พัฒนาเขา
หินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชด่าริ จ.ฉะเชิงเทรา คณะบริหาร สมาชิกสภา ได้รับ
การเพิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการท่างาน ภายใต้
ระเบียบ ข้อกฎหมายทีก่าหนด ซึงเข้าใจในบทบาทหน้าทีต่อการพัฒนาท้องถิน เพือมุ่ง
ปฏิบัตหิ น้าทีราชการเพือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่าคัญ และเพือเป็นการส่านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัย
ที 4 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.25659 เมือวันที 26 ธันวาคม 2559

-4นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที 4 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.25659 เมือวันที 26 ธันวาคม 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
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอมติ จ า กที ป ระชุ ม
สภาฯ เพือรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 4
ครัง้ ที 1 ประจ่าปี 2559 เมือวันที 26 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2560 และสมัยแรกของปี 2561
สมัยประชุมสามัญประจาปี 2560
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่........เดือน...............พ.ศ.2560
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่........เดือน...............พ.ศ.2560
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่........เดือน...............พ.ศ.2560
สมัยประชุมสามัญประจาปี 2561
4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่........เดือน...............พ.ศ.2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิ ญ ท่า นสมาชิ กสภาฯ ได้ เสนอสมัย ประชุม สามั ญ ครั้ง ที 2 ครั้ งที 3 ครั้ งที 4

ประธานสภาฯ

ประจ่าปี 2560 และสมัยแรกของปี 2561 ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

/นายวิทยา ช่านินวล…..

-5นายวิทยา ช่านินวล

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอเสนอก่าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี 2560
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่วันที 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้น
ไป มีก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 เริมตั้งแต่วันที 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
มีก่าหนด 30 วัน
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 เริมตั้งแต่วันที 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
มีก่าหนด 30 วัน
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่วันที 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น
ไป มีก่าหนด 29 วัน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล สมาชิกสภาฯ ทีได้เสนอก่าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประธานสภาฯ

ประจ่าปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ ประจ่าปี 2561 ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน
ผู้รับรองคนที 1 นายวิทยา ลิ้มวิชิต
ผู้รับรองคนที 2 นายสมโภชน์ ชุมขุน
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้ เสนอหรือก่าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ่าปี 2560 และ
สมัยประชุมสามัญ ประจ่าปี 2561 เพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติในการประชุม
สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1 วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560
ก่าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ่าปี 2560 และก่าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที 1
ประจ่าปี 2561 ดังนี้
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560
1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 2 เริมตั้งแต่วันที 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้น
ไป มีก่าหนด 30 วัน
2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 เริมตั้งแต่วันที 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
มีก่าหนด 30 วัน
3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที 4 เริมตั้งแต่วันที 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
มีก่าหนด 30 วัน
/สมัยประชุมสามัญ…..

-6สมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561
สมัยประชุมสามัญ สมัยที 1 เริมตั้งแต่วันที 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
มีก่าหนด 29 วัน
มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.2 ขอความเห็นชอบรับ มอบวัสดุ อุปกรณ์โครงการ (AFOCO) เข้ าทะเบีย น
ทรัพย์สินเทศบาล 3 รายการดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น Pavillion 550-169i
จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
2. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท All in one ยี่ห้อ Epson จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
3. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญ ญาณดาวเทียมแบบพกพา ชนิดกล้องยี่ห้อ
DARMIN รุ่น Oregon650,SEA จานวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ

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 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชี้แจงและ
ขอความเห็ น ชอบรั บ มอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์ โ ครงการ (AFOCO) เข้ า ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
เทศบาล 3 รายการ ตามที เทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น เข้า ร่ วมเป็ นพื้ น ที น่า ร่ อ ง
โครงการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนด้วยเทคโนโยยีสารสนเทศ “Facilitating the
Participatory Planning Of Community – Based Forest Management Using
Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest
Resources Management in the Philippines , Indonesia and Thailand” โดยกรมป่าไม้
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
/เฉียงใต้กับประเทศ…..

-7เฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ (AFoCo)
ซึงมีวัตถุประสงค์เพือสนับสนุนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพือการจัดการป่าชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายระยะไกล เป็นเวลา 4 ปี ระหว่างปี
พ.ศ.2559-2562 ด้วยกรมป่าไม้ โดยโครงการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา” ในระหว่างวันที 1-2 ธันวาคม พ.ศ.259 ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ เพือถ่ายทอดวิธีการใช้เครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพาได้อย่างถูกวิธี และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ ให้กับเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น เพือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศในพืน้ ทีป่าชุมชนต่าบลคลองชะอุ่น ประกอบด้วย
1. เครื องคอมพิว เตอร์แ บบตั้ งโต๊ะ ยีห้ อ HP รุ่ น Pavillion 550-169i
จ่านวน 1 เครือง รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
2. เครืองพิ ม พ์อิ ง ค์ เ จ็ท All in one ยี ห้ อ Epson จ่ านวน 1 เครื อง
รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
3. เครื องหาพิ กั ด ด้ ว ยสั ญ ญาณดาวเที ย มแบบพกพา ชนิ ด กล้ อ งยี ห้ อ
DARMIN รุ่น Oregon650,SEA จ่านวน 3 เครือง รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
เพือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ ของหน่วยการบริ
หาราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 10) พ.ศ.2558 จึงขอ
ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ในการรั บ มอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์
โครงการฯ (AFoCo) เข้าทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล 3 รายการ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านปกิต ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ

ได้รับทราบ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมขอถามมติ 5.2 ขอความเห็นชอบรับมอบวัสดุอุปกรณ์โครงการ (AFOCO) เข้ า
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล 3 รายการดังนี้
1. เครื องคอมพิว เตอร์แ บบตั้ งโต๊ะ ยีห้ อ HP รุ่ น Pavillion 550-169i
จ่านวน 1 เครือง รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
2. เครืองพิ ม พ์อิ ง ค์ เ จ็ท All in one ยี ห้ อ Epson จ่ านวน 1 เครื อง
รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
/3. เครืองหาพิกัด…..

-83. เครื องหาพิ กั ด ด้ ว ยสั ญ ญาณดาวเที ย มแบบพกพา ชนิ ด กล้ อ งยี ห้ อ
DARMIN รุ่น Oregon650,SEA จ่านวน 3 เครือง รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.3 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น มอบ
ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหาร
จัดการเอง หมู่ที่ 12 จานวน 2 จุด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายปกิต ทนุผล

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายปกิ ต ทนุ ผ ล
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้น่าเรียน
ชี้แ จง ขออนุ มั ติ โ อนกิ จการประปาหมู่ บ้ า น จากเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น มอบ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ่ า รุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า นบริ ห าร
จัดการเอง หมู่ที 12 จ่านวน 2 จุด โดยให้ชุมชนบริหารจัดการเองตามนโยบายของ
คณะผู้บริหาร จ่านวน 2 จุด จุดที 1 บริเวณถังประปาบ้าน สท.อุทัย วาดทอง และ
จุดที 2 บริเวณถังประปาบ้านนายณรงค์ ตันสกุล รายละเอียดตามทีแนบประกอบอยู่
ด้ า นหลั ง เอกสาร ประกอบด้ ว ยรายงานการประชุ ม และรายชื อคณะกรรมการ
รับผิดชอบกิจการประปาหมู่บ้าน จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลขอความเห็นชอบอนุมัติ
โอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการ
บริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง หมู่ที 2 จ่านวน
2 จุด เพือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยกิจการประปาหมู่บ้าน จึงความความเห็นชอบต่อสภาท้องถิน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านปกิต ทนุผล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงการขอ

ประธานสภาฯ

อนุ มั ติ โ อ นกิ จ กา รป ระป าห มู่ บ้า น จา กเ ท ศบ าลต่ า บ ลค ลอ งชะ อุ่ น ม อ บ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การและบ่ า รุ ง รั ก ษาระบบประปาหมู่ บ้ า นบริ ห าร
จัดการเอง หมู่ที 12 จ่า นวน 2 จุด สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายสอบถาม
/เพิมเติมหรือไม่…..

-9เพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เขต 2
นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ กสภาเทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น เขต 2 ในระเบี ยบวาระการขออนุมั ติโ อน
กิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหาร
กิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง หมู่ที 12 จ่านวน 2
จุด ซึงเมือก่อนอยู่ในความดูแลของเทศบาล ซึงมติจากหมู่บ้านได้ขอรับมอบกิจการ
ประปาหมู่บ้านทั้ง 2 จุด เพือบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาเอง ก่อนอืน
ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จุดที 1 บริเวณ
บ้านสท.อุทัย วาดทอง โดยมีผู้ใช้น้่าในหมู่ที 9 และหมู่ที 12 ใช้ น้่าทั้งหมด 50 กว่า
ครัวเรือน จนปัจจุบันทางเทศบาลด่าเนินการหาทีขุดเจาะจุดที 2 บริเวณถังประปา
บ้านณรงค์ ตันสกุล เพิมเติมซึงได้รับการอนุมัติงบประมาณจ่านวนพอสมควร ซึง
สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ พี น้ อ งประชาชนในหมู่ ที 9 และหมู่ ที 12 ได้ อ ย่ า งมาก ผม
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารในฐานะผู้ใช้น้่าและพีน้องประชาชนในพื้นที ซึงตอนนี้ประปา
ทั้ง 2 จุด ทีโอนให้หมู่บ้านบริหารจัดการเองมีน้่าใช้ถือว่าดีทีสุด แต่ผมขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ าถ้าวันหนึงวันใดถ้าการบริหารจัดการใน
หมู่บ้านมีปัญหาใดๆ ให้คณะผู้บริหารช่วยเป็นพีเลี้ยง ช่วยดูแลและช่วยแนะน่าด้วย
ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่ านลือไทย ปานสั งข์ สมาชิก สภาฯ ท่า นใดต้อ งการอภิปรายเพิมเติ ม

ประธานสภาฯ

หรือไม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอน่าเรียนชี้แจงเพิมเติมไปยังสมาชิกสภาฯ จุด
บริเวณถังประปาบ้านสท.หญิง เป็นงบประมาณทีเทศบาลได้ขอและสร้างในปี 2544
เป็นช่วงทีผมได้เข้ามาบริหารงานประมาณ 2 ปี ซึงของบประมาณไปทีส่านักนายก ได้
งบมาพร้อมกับถนนน้่าล้นในพื้นทีหมู่ที 3 เป้าหมายเพือท่าอย่างไรก็ได้ให้น้่าไปถึงที
พักสงฆ์ถ่า้ พานทอง ซึงประชาชนในพื้นทีเข้าใจมีความรักสามัคคีกันประกอบกับผู้น่า
ให้ความร่วมมือ ถือว่าปัญหาเรืองน้่าประปาเบาบางไปและเป็นผลงานของสมาชิกสภา
ด้วย
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-10นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 5.3 ขออนุมัติโอนกิจการประปา
หมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง หมู่ที 12 จ่านวน 2 จุด

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.4 ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2560 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

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 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ในการขอ
อนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2560 สืบ
เนืองมาจากกองคลังประสบปัญหาเครืองมือเครืองใช้ในส่านักงานคือเก้าอี้พนักงาน
ขาดแคลนไม่ มี ใ ช้ และไม่ ส ามารถซ่ อมแซมได้ ขอตั้ ง จ่า ยรายการใหม่ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “เพื อจัด ซื้อ ครุภั ณฑ์เ ก้า อี้
ส่ า นั ก งาน จ่ า นวน 5 ตั ว แบบเก้ า อี้ แ ละพนั ก พิ ง บุ ด้ ว ยฟองน้่ า หุ้ ม ด้ ว ยหนั ง PU
สามารถปรั บ ขึ้ น ปรั บลงด้ ว ยระบบไฮโดรลิ ค หมุ น ได้ ร อบด้ า น เนื องจากรายการ
ดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2560” ปรากฏ
ในแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ มและเปลียนแปลง (ฉบับ ที 1)
หน้าที 4 จึงขออนุมัติจา่ ยรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.
2560 เป็นเงิน 15,000.- บาท เนืองจากรายการดังกล่าว ยังไม่ได้บรรจุไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนั้นจึงขออนุมัติตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ดังนี้
ตั้งจ่ายรายการใหม่
1. จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ส่านักงาน
- แผนงานบริหารทัวไป
/- งานบริหารงานคลัง…..

-11- งานบริหารงานคลัง
- หมวด ค่าครุภัณฑ์
- ประเภท ครุภัณฑ์ส่านักงาน
- จัดซือ้ เก้าอี้ส่านักงาน
- งบคงเหลือก่อนโอน

15,000.- บาท
- บาท

- โอนเพิมครั้งนี้

15,000.- บาท

- รวมโอนเพิม

15,000.- บาท

โอนลด
- แผนงานบริหารทัวไป
- งานบริหารงานคลัง
- หมวด ค่าใช้สอย
- ประเภท รายจ่ายเกียวเนืองการปฏิบัติฯ
- โครงการจัดท่าแผนทีภาษี ตั้งไว้

270,000.- บาท

- งบคงเหลือก่อนโอน

270,000.- บาท

- โอนลดครัง้ นี้
- คงเหลือหลังโอน

15,000.- บาท
255,000.- บาท

ทั้งนีไ้ ม่ได้มผี ลกระทบต่อยอดงบประมาณแต่อย่างใด เพือให้สามารถด่าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เพือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น เพิมเติมจากท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ท่า
เรืองนี้ต่อรบกวนสภาฯ เนืองจากตอนท่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
พ.ศ.2560 ตอนนั้นคิดว่าเราจะสร้างส่านักงานเสร็จแล้วค่อยจัดซื้อครุภัณฑ์เหล่านี้
แต่การจัดซือ้ จัดจ้างก่อสร้างส่านักงานล่าช้า ซึงเจ้าหน้าทีก็ต้องมีความสะดวกในการ
/ท่างาน เพือให้การ…..

-12ท่างาน เพือให้การท่างานเป็นไปด้วยความสะดวก จึงขอรบกวนต่อสภาฯ ขออนุมัติตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี พ.ศ.2560
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงเพิมเติม สมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประธานสภาฯ

ต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติ 5.4 ขออนุมัติตั้งจ่าย
รายการใหม่ เทศบัญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี พ.ศ.2560 “เพื อจั ด ซื้ อ
ครุภัณฑ์เก้าอี้ส่านักงาน จ่านวน 5 ตัว แบบเก้าอี้และพนักพิงบุด้วยฟองน้่า หุ้มด้วย
หนัง PU สามารถปรับขึ้นปรับ ลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้รอบด้าน เนืองจาก
รายการดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2560”
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมและเปลียนแปลง (ฉบับที
1) หน้าที 4 จึงขออนุมัติจ่ายรายการใหม่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
พ.ศ.2560 เป็นเงิน 15,000.- บาท เนืองจากรายการดังกล่าว ยังไม่ได้บรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มติทีประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 11 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 การลงพื้นทีข่ องสมาชิกสภาฯ ร่วมกับเครื่องจักร

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมในนามคณะผู้บริหารขอน่าเรียนเกียวกับการลง
พืน้ ทีของเครืองจักร ซึงการลงพื้นทีของเครืองจักรเจ้าหน้าทีจะแจ้งทุกเช้าและเย็นว่า
ปฏิบัติทีไหนหรือปฏิบัติแล้วเสร็จบริเวณไหนบ้าง ผมได้รับการทักท้วงมาจากผู้น่า
หมู่บ้านว่าเจ้าหน้าทีไม่ปฏิบัตติ าม และไม่มันใจว่าจะสังเจ้าหน้าของเทศบาลได้ แต่เขา
คิดว่าถ้าเป็นสมาชิกสภาฯ น่าจะเกรงใจมากกว่าเขา ผมก็รับปากว่าแจ้งสมาชิกสภาฯ
ให้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯในพืน้ ทีใกล้เคียงช่วยตรวจสอบและประสานกับผู้น่าหมู่บ้าน
เราเน้นว่าท่างานชาวบ้านประทับใจและได้ประโยชน์สูงสุด
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-13นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและร่วมกัน

ประธานสภาฯ

ตรวจสอบประสานงานการท่างานของเครืองจักร
6.2 การตรวจสอบโครงการในแผน 4 ปี

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น การตรวจสอบโครงการในแผน 4 ปี ผมก็ได้พูดคุย
ในทีประชุมความมันคงไปแล้วและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้หารือกับผมว่าใน
การปรับแผน 4 ปี ต้องใช้ประชากรในสัดส่วนทีจ่านวนมาก ประมาณ 200 กว่าคน
ทีผ่านมาการท่าแผน 4 ปี ผมก็ได้ประสานด้วยตัวเองให้เข้ามาประชุม แต่ผมคิดว่า
โครงการทีจะเกิดขึ้นหรือโครงการทียังตกค้างยังน่าจะมีอยู่ เพราะฉะนั้นผมขอให้
สมาชิกสภาได้ตรวจสอบเปิดดูแ ผน 4 ปี ในโซนเขตพื้นทีของตนเองและประสานกับ
ผู้น่าว่าจะเพิมโครงการอะไรบ้าง แล้วเสนอเข้ามาเพราะเมือมีการปรับแผนจะให้ผู้น่า
ประสานพีน้องประชาชนเข้ามาประชุม เราต้องตืนตัวตลอดเวลาในเรืองของโครงการ
ต่างๆ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงในเรืองการตรวจสอบโครงการในแผน 4

ประธานสภาฯ

ปี และขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบแผน 4 ปี
6.3 แจ้งการกาหนดเทียบตาแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสกิ กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ดิ ฉั น นางสาวจิ ร นั น ท์ อิ น ทมุ สิ ก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2092 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2548 เรืองการก่าหนดเทียบต่าแหน่งเพือประโยชน์ในการเบิก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ตามที กระทรวงมหาดไทยได้ ก่ า หนดเที ย บ
ต่าแหน่งผู้ด่ารงต่าแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกับต่าแหน่ง
/ระดับของเจ้าหน้าที…..

-14ระดั บของเจ้ าหน้ าที ท้ องถิ น เพือประโยชน์ ในการเบิก ค่ าใช้ จ่า ยในการเดิน ทางไป
ราชการ เนืองจากกฎหมายได้ก่าหนดให้มีต่าแหน่งรองนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต่าบล รองนายกองค์การบริ หารส่วนต่าบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต่าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล ทีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 5 วรรคท้าย
และข้ อ 57 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยค่า ใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพิมเติม จึงให้ยกเลิกหนังสือที
อ้างถึง และก่าหนดเทียบต่าแหน่งเพือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ซึงจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินใหม่ ดังนี้ เทศบาล
1. ประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เทียบเท่าต่าแหน่งเจ้าหน้าที
ท้องถินระดับ 9
2. รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี เทียบเท่า
ต่าแหน่งเจ้าหน้าทีท้องถิน ระดับ 8
3. สมาชิกสภาเทศบาล เทียบเท่าต่าแหน่งเจ้าหน้าทีท้องถิน ระดับ 7
จึงน่าเรียนให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้รับทราบ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงการก่าหนดเทียบต่าแหน่งเพือ

ประธานสภาฯ

ประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ ได้รับทราบสิทธิ
6.4 ประปาที่ยังไม่ได้โอนให้กับหมู่บ้าน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิกสภา

สมาชิกสภาฯ

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ตามทีผมได้เสนอเรืองประปาหมู่ที 13 ซึงยังไม่โอน
ให้กับหมู่บ้าน แต่มีปัญหาคือตามกฎระเบียบของเทศบาลให้ผู้ใช้น้่ามาขอมิเตอร์กับ
เทศบาล แต่บางรายไปติดตั้งเองผมขอปรึกษาหารือว่าจะท่าอย่างไรเพราะจะเป็น
/ตัวอย่างทีไม่ดี…..

-15ตัวอย่างทีไม่ดีและถูกวิพากวิจารณ์อย่างมาก ผมขอค่าชี้แนะจากเทศบาล ในกรณีที
ชาวบ้านซือ้ มิเตอร์มาติดตั้งเองจะท่าอย่างไร
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ทีได้น่าเรียนชี้แจง ซึงปกติเราก็มีเทศบัญญัติในเรือง

ประธานสภาฯ

ของน้่าประปาของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอเชิญคณะผู้บริหาร

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ได้น่าเรียนเรืองประปานั้น
การบริหารจัด การหมู่ที 13 เป้าหมายคื อจะโอนให้หมู่ บ้านบริหารจั ดการเอง แต่
เนืองจากความพร้อมในเรืองการสูบน้่ายังไม่ปัญหาอยู่เลยต้องชะลอในเรืองของการ
โอน ในช่วงนี้การบริหารจัดการในเรืองการสูบน้่าน่าจะดีขึ้นแล้ว แต่เรืองทีมีปัญหา
ตอนนี้คือเรืองการน่ ามิเตอร์ม าติดก่อน ทางเทศบาลจะเข้า ไปแก้ไขปั ญหาให้ก่อ น
เพราะทางหมู่บ้านยังไม่อ่านาจหน้าทีในการบริหารจัดการ ก็ฝากเรืองท่านปลัดนัด
ประชุมผู้ใช้น้่าทุกครัวเรือนในพืน้ ทีหมู่ 13 จุดบ้านนางระเบียบ แตงขาว ชีแ้ จงระเบียบ
ตามเทศบัญ ญัติ ข องเทศบาลฯ พ่ วงไปถึง เรื องการลงมติ การรั บ ประปาไปบริห าร
จัดการเองเลยทีเดียว มีประปาอีก หนึงจุด ในพื้นทีหมู่ 2 จุดบ้านนางบุญช่วย รัตน
พันธ์ ก็มอบปลัดไปประสานนัดผู้ใช้น้่าประชุมทีพักสงฆ์ถ้่าน้่าลอด ชี้แจงและขอมติใน
การรับโอนเลย ทางไฟฟ้าได้ขยายเขตไฟฟ้าและลงหม้อแปลงมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ขอ
ยกตัวอย่างระบบประปาหมู่ที 1 จุดวัดคลองชะอุ่น ทีรับโอนประปาไปบริหารจัดการ
เอง ประมาณ 5 เดื อ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ น้่ า เต็ ม ร้ อ ย คุ ณ ภาพน้่ า ก็ เ จ็ ด สิ บ
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้่าทีสูญหายไม่มี ก่าไรประมาณ 50,000 กว่าบาท และผมจะ
เชิญกลุ่มผู้ใช้น้่ามาพูดคุยในเรืองของปัญหาอุปสรรคและวิธีการด่าเนินงานในการ
บริหารจัดการต่อไป

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 1 ครั้งที 1 ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที 27 กุมภาพันธ์
2560 เวลา 13.30 น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีได้ช่วยให้

/การด่าเนินการ…..

-16การด่าเนิน การประชุม ในวันนี้ ด่า เนิน ไปด้วยความเรียบร้อ ย ผมขอปิด การประชุ ม
ขอบคุณครับ
ปิดการประชุมเวลา 15.30 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 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.............

