รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นายส่าเริง แก้วฉ่า
นางอุทัย วาดทอง
นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ่น
นางรัตนา แก้วพิชัย
นายวิทยา ช่านินวล
นายวิทยา ลิ้มวิชิต
นายลือไทย ปานสังข์
นายสมโภชน์ ชุมขุน
นายวินิจ ใจซือ
นายวิโรจน์ นาคแก้ว
นางสาวจิรนันท์ อินทมุสกิ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาฯ
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
วิโรจน์ นาคแก้ว
จิรนันท์ อินทมุสิก

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8

นายไพฑูรณ์ คงเดิม
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
นายสุนทร ผอมทอง
นางสาวสุทิศา ชัยเจริญ
นางปรารถนา สุดสาย
นายศตวรรษ ไชยลึก
นางสาวจันทิมา กุลจู้
นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
ผช.เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สุนทร ผอมทอง
สุทศิ า ชัยเจริญ
ปรารถนา สุดสาย
ศตวรรษ ไชยลึก
จันทิมา กุลจู้
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์
/ผู้ไม่มาประชุม…..

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายประเพียน ประกับศิลป์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ลายมือชื่อ
ประเพียน ประกับศิลป์

หมาย
เหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายธวัชชัย จันทร์เมฆ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมาย
เหตุ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ธวัชชัย จันทร์เมฆ
โรงเรือน

/เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 10.00 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ และเจ้ า หน้ า ที ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเรี ย กประชุ ม สภาสมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที 1
ประจ่าปี 2560 วันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น ประกาศอ่าเภอพนมเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่น สมัยวิสามัญ ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 ตามทีเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอ
อนุญาตเปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที 1 ประจ่าปี
พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที 18-30 เมษายน 2560 เพื อพิ จ ารณา 1.รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (รอบแรกเดื อนเมษายน) 2.ขออนุมั ติโ อนกิ จ การประปาหมู่บ้ านจาก
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้ า นบริ ห ารจั ด การเอง ประปาหมู่ บ้ า นหมู่ ที 13 จ่า นวน 1 ตั ว 3.ขอ
อนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นทีหมู่ที 5 4.ขออนุมัติเพิมเติมแบบแปลน
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิมเติมและเปลียน (ฉบับที 2) รวมถึงญัตติอืนๆ นั้น
อ่าเภอพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือประโยชน์แก่กิจการของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่ น และเพื อให้ เ ทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น สามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบียบ
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) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (2) จึงอาศัยอ่านาจตามความในมาตรา
26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) ประกอบ
กับค่าสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที 1877/2559 ลงวันที 11 ตุลาคม 2559 ได้มอบ
อ่านาจให้นายอ่าเภอเรียกประชุมสภาเทศบายสมัยวิสามัญ อนุญาตให้เทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น เปิดประชุมสภาเทศบาลต่าบล สมัยวิสามั ญ ครั้งที 1 ประจ่าปี พ.ศ.
2560 ตั้งแต่วันที 18-30 เมษายน 2560 เป็นต้นไป มีก่าหนดสิบสามวั น จึงเรียน
มาเพือทราบและด่าเนินการต่อไป นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอ่าเภอพนม
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วม 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่า น
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 1…..

-4ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ..........................-..........................
1.2 คณะผู้บริหารแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลอง
ชะอุ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบแรกเดือนเมษายน)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายไพฑู ร ณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบแรกเดือนเมษายน)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ่าปี 2560 ของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่ น เป็ นการปฏิ บัติ ไ ปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจัด ท่ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
หมวดที 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพือให้ทราบผลการด่าเนินงาน
โครงการและกิจกรมในรอบปีของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น และให้คณะผู้บริหาร
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น คณะกรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถินทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้า
วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น
ดัง นั้น เทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น จึ ง ขอรายงานการติ ดตามและประเมิ น
ผลแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ในรอบไตรมาสที 2 ประจ่ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 คือตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.
2560 ขึ้ น เพื อให้ ท ราบความก้ า วหน้ า ในการด่ า เนิ น งานของเทศบาล และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและก่ากับ การบริหารจัดการของ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นต่อไป
/ตามทีคณะกรรมการ…..

-5ตามทีคณะกรรมการเสนอความเห็นทีได้จากการติดตามและประเมินผล จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เสนอความเห็นชอบจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น พ.ศ.2560-2562 ระหว่างไตรมาสที 1-2 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เมือวันที 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดังนี้
1. การด่าเนินงาน กิจกรรมโครงการ ระหว่างไตรมาสที 1-2 โดยด่าเนินงาน
แล้วเสร็จ จ่านวน 20 โครงการ และโครงการทีอยู่ในระหว่างด่าเนินการ จ่านวน 21
โครงการ รวมเป็น 41 โครงการ คิดเป็น 46.59% ของ 88 โครงการ นั้นเป็นที
สมควร ไม่ลา่ ช้า เป็นไปตามแผนการด่าเนินงานเป็นส่วนใหญ่
2. โครงการกิจกรรม ทียังไม่ด่าเนินงานให้เป็นไปตามห้วงเวลา และโครงการ
อยู่ให้ช่วงเวลาไตรมาสที 3-4 เห็นควรให้มีการเร่งรัดให้ด่าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการด่าเนินงาน เพือให้เกิดประโยชน์ตามทีก่าหนด
ผมขอชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในข้อ 1 และ 2 เนืองจากขาดบุคลากรใน
เรืองส่วนของโครงสร้างพืน้ ฐาน และมีงานทีเป็นค่าสังจากกรม จังหวัด อ่าเภอ แทรก
เข้ามาท่าให้งานโครงการต่างๆ ล่าช้า
3. เสนอความเห็นว่า โครงการประเภทด้านการกีฬาต่างๆ นั้น เทศบาลฯ
อนุมัติงบประมาณจ่านวนมากถึง 950,000 บาท ของปีงบประมาณ 2560 ซึงเห็น
ว่ากิจกรรมทีดีในการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเห็นความส่าคัญของออกก่าลัง
กาย และเห็นว่านักกีฬามีการพัฒนาทักษะเพิมพูนมากขึน้ จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
5 คน ณ ปัจจุบัน แต่เห็นว่า การด่าเนินงานกีฬานั้น มีการงบประมาณและจ่านวน วัน
เวลา ที มาก ซึ งกระทบต่ อ การท่ า งานของบุ ค ลากรของเทศบาล เช่ น บุ ค คล
เครืองจักรกล ในการเตรียมงาน สถานที ท่าให้กระทบงานอืนๆ จึงเสนอให้พิจารณา
จัดกิจกรรมด้านการกีฬาตามทีจ่าเป็นและยกระดับให้เป็นโครงการทีโดดเด่น (จ่านวน
โครงการน้อยลง แต่เป็นโครงการทีมีคุณภาพสูงสุด)
ผมขอชี้แจงว่า โครงการประเภทด้านกีฬา จ่านวน 950,000.- บาท นั้นมี
หลายประเภทกีฬา เช่น โครงการแข่งขันกรีฑาอ่าเภอ กรีฑาต่าบล ชมรมฟุตบอล
เบญจมิตร งบประมาณสูง ส่วนหนึงเจ้าหน้าทีต้องไปช่วยกิจกรรม ท่าให้การท่างานใน
/หน้าทีไม่สามารถ…..

-6หน้าทีไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที ผมในฐานะผู้บริหารจะน่าไปปรับปรุงลดกิจกรรมลง
ให้กระชับแต่ยังคงให้เกิดประโยชน์เช่นเดิม
4. การด่าเนินงานด้านหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย เป็นภารกิจที
เป็นประโยชน์ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ทั้งการช่วยเหลือในอุบัติเหตุฉุกเฉิน การ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยให้ เ ข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลได้ จึ ง เห็ น ควรให้
ด่าเนินงานต่อเนืองในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิมจ่านวนบุคลากรหรือการ
สร้ างอาสาสมั ครสนั บสนุน ส่ งเสริ มให้เ กิด การค้ นหาจิ ตอาสาแต่ล ะหมู่บ้ าน และ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศักยภาพให้กับอาสาสมัคร
ผมขอชี้ แจงว่า ตอนนี้ ก่าลังขั บเคลือนในเรื องบุคลากรและประสานมือกั บ
เครือข่ายทีเกียวข้อง เช่น รพ.สต. และ อสม.
5. ผลการด่าเนินงาน การก่าหนดงบประมาณตามแผนการด่าเนินงาน เพือ
ปฏิบัติ ต่อการแก้ ไขปั ญหาด้ านโครงสร้างพื้นฐาน ตามยุ ทธศาสตร์ 6 มี จ่านวน 2
โครงการ ซึงไม่สอดคล้องต่อสภาวะปัญหา ความต้องการของประชาชน ณ ปัจจุบัน
และที คณะกรรมการพั ฒ นาฯ ระบุ ในแผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2560-2562 ที มี
จ่า นวนถึ ง 245 โครงการ โดยเฉพาะด้ า นการซ่ อ มแซมถนน การก่ อ สร้ า งถนน
มาตรฐาน การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม เป็นต้น
6. เห็นว่าเมือก่าหนดโครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานจ่านวนน้อยแล้วนั้น เทศบาลควรต้องให้ความส่าคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้า งพื้นฐานด้ วยวิธีการทีก่าหนดตามแผนการซ่อมแซมและการท่ างานของ
เครืองจักร มากขึน้
7. ควรมีการแจ้งแผนปฏิบัติงานของเครืองจักร ในการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม
ถนน ให้ทุกหมู่บ้านรับทราบอย่างใกล้ชิด ต่อเนือง เพือให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจ
ต่อการท่างานในการซ่อมแซมถนน
ผมขอชีแ้ จงว่า เรามีปัญหาอุปสรรคในเรืองของดินฟ้าอากาศ และสภาพพื้นที
ทีกว้าง งบประมาณก็น้อย ผมขอรับไปปรับปรุงแก้ไข
8. ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น หลังจากกรณีฝนตกหนัก ถนนเสียหาย ท่อ
ระบายน้่าเสียหาย เป็นต้น เห็นได้ว่าต้องมีการเร่งการแก้ไขปัญหาตามทีประชาชน
/เดือดร้อนโดยทันที…..

-7เดือดร้อนโดยทันที เร่งด่วน ทั้งการใช้เงินงบประมาณส่ารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ
เกิดภัยทางธรรมชาติทีมีการประกาศจากราชการอย่างชัดเจน หรือ การเร่งรัดขึน้ ตอน
การพิจารณาการอนุมัติงบประมาณหมวดอืนๆ ให้สามารถใช้งบประมาณเพือแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วน ได้ทันที ไม่ลา่ ช้า
ผมขอชีแ้ จง ผมคิดว่าตามศักยภาพของเรานั้นรวดเร็วพอสมควร แต่พื้นทีนั้น
หลายจุด เราไม่ได้ใช้งบประมาณในการจ้างผู้รับเหมาไปแก้ไขแต่เราใช้เครืองจักรของ
เราเอง ตอนนีเ้ ราการขอความช่วยเหลือจากจังหวัด อ่าเภอ ในโครงการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย
9. การซ่อมแซมถนนทุกหมู่บ้าน นั้น เห็นควรเลือกใช้ดินลูกรังทีมีคุณภาพ
เดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมถนนทุกสาย ในพืน้ ทีหมู่บ้าน
ผมขอชี้แจงว่าเรืองนี้ก็ติดขัดในเรืองข้อระเบียบ กฎหมาย เพราะไม่สามารถ
จัดซื้อวัสดุในพื้นทีได้เนืองจากทีดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ การซื้อหินคลุกผู้รับจ้างต้องมี
ใบอนุญาตเรียบร้อย การขนส่งไกล ท่าให้ราคาค่อนข้างสูง
10. ขอทราบถึงการจัดการงบประมาณ เงินกู้ธนาคารออมสินต่อไป กรณี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนพน หมู่ที 11- เขา
เขียว หมู่ที 12 ช่วงระยะซอยตาเจียม-ควนสุนนท์ (บ่อดินลูกรัง ซึงปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด่าเนินการก่อสร้างแล้วในสถานทีดังกล่าว
ผมขอชีแ้ จงจะเอางบประมาณทีเป็นเงินกู้ลงมาก่อสร้างหรือไม่นั้นจะต้องเริม
กระบวนการใหม่หมด ต้องด่าเนินการใหม่ตั้งแต่การจัดท่าประชาคม ตามขั้นตอน
รวมถึงต้องไปชีแ้ จงคณะกรรมการระดับจังหวัดใหม่ด้วย ท่าให้เสียเวลาในขั้นตอนการ
ด่าเนินอย่างมาก
11. ขอทราบถึงการจัดการงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 2560 กรณี
โครงการขยายประปาซอยสะพานแย้มหมู่ที 2 จ่านวนงบประมาณ 163,000 บาท
เป็นโครงการซ้่าซ้อนกับโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านแสนสุข
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 ทีด่าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่
ผมขอชีแ้ จงงบประมาณนี้ก็เหลือ เพราะตอนตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติยัง
ไม่ทราบว่าจะได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เนืองจากพีน้องชาวบ้านเดือดร้อน ต้องโอนไป
จัดท่าโครงการอืนต่อไป

-812. ขอทราบการด่าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดิ น ขนาดกลาง หมู่ ที 6 บ้ า นบางคราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรั พ ยากรน้่ า
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2560 จ่านวน 2,367,900.- บาท
ผมขอชี้แจงว่าได้มีสถานทีก่อสร้างและได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้ว ก็
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้างไป 2 รอบแล้ว ก็ไม่มผี ู้รับเหมามาซือ้ ซอง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นี้ เ ราขอไป 2,667,900.- บาท แต่ ถู ก ตั ด ไป 300,000.- บาท เหลื อ
2,367,900.- บาท ผู้รับเหมาสูร้ าคาไม่ได้ จุดสูบ น้่าก็มีระยะไกล ต้องใช้อุปกรณ์ที
มีราคาสูง ได้ขอมติหมู่บ้านแล้ว เห็นควรคืนเงินเนืองจกาไม่สามารถด่าเนินการได้
13. เสนอความเห็นว่า ผู้บริหารเทศบาล ควรพิจารณาน่าเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายจากโครงการทีแล้วเสร็จหรือโครงการทียกเลิก มาพิจารณาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ประเภทโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพือแก้ไขปัญหาประชาชนตาม
แผนพั ฒ นาสามปี พ.ศ.2560-2562 ที คณะกรรมการพั ฒ นาฯ ก่ า หนด และ
เทศบาลประกาศใช้
ผมขอชี้ แ จงว่ า ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ส่ ว นราชการแล้ ว
งบประมาณทีเหลือจ่ายหรือกิจกรรมโครงการทีไม่ได้ท่าจะโอนไปท่าโครงการทีเกิด
ประโยชน์กับพีน้องประชาชนให้มากทีสุด
2) แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชีแ้ จง

นายศตวรรษ ไชยลึก
นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ รั บมอบหมายจากท่า นนายกเทศมนตรี ฯ ให้ แ จ้ ง ประกาศใช้
แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ ม และเปลี ยนแปลง (ฉบั บ ที 2)
ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรือง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 /2562) เพิมเติม…..

-92562) เพิมเติม และ เปลียนแปลง (ฉบับที2) ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น
ได้จัดท่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิมเติม และ เปลียนแปลง (ฉบับที
2) โดยผ่ า นกระบวนการตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท่ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 22 และ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/ ว 7487 วันที 26 ธันวาคม 2559 เรือง
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที2) พ.ศ.2559 นั้น
ในการนี้ ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ (ร่ า ง)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิมเติม และ เปลียนแปลง (ฉบับที2)
ตามข้ อ เสนอเพื อพิ จ ารณาของคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น
ดังนั้นเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) เพิมเติม และ เปลียนแปลง (ฉบับที2) ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่นต่อไป ประกาศ ณ วันที 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จึงขอน่าเรียนให้
สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้รับทราบ เนืองจากมีการเพิมเติมจ่านวน
โครงการเข้าไปในแผน รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ
3) แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2560 ประจาปี
งบประมาณ 2560
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชีแ้ จง

นายศตวรรษ ไชยลึก
นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ แจ้งประกาศการโอน
งบประมาณรายจ่าย ครัง้ ที 3/2560 ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ประกาศเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น เรือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที 3 / 2560 ประจ่าปี
งบประมาณ 2560

/ตามทีเทศบาลต่าบล…..

-10ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ตราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นนั้น ด่าเนินการตั้ง
ประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับจ่านวน 53,500,000.- บาท และประมาณ
การรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.- บาท ซึงประกาศใช้เมือวันที 13
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 นั้น
ในการนี้ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณ
เนืองจากงบประมาณทีก่าหนดเดิมไม่เพียงพอ โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี โดยมี
รายการโอนงบประมาณ ดังนี้
โครงการอบรมและศึ ก ษาดู ง าน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพคณะผู้ บ ริ ห ารฯ
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าใช้สอย
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ / รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯ และการ
บูรณการปฏิบัตงิ าน
งบประมาณอนุมัติ
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 2
งบประม า ณก่ อ น
โอน
ขออนุมัติโอนลด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ง
โอน

200,000.- บาท
90,000.- บาท
60,000.- บาท
107,320.- บาท
50,000.- บาท
57,320.- บาท

/โอนเพิ่ม…..

-11โอนเพิ่ม
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ / รายการ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
ผู้น่าท้องถิน ผู้น่าชุมชน
งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท
งบประม า ณก่ อ น 100,000.- บาท
โอน
ขออนุมัติโอนเพิ่ม 50,000.- บาท
ง บ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ง 150,000.- บาท
โอน
อาศั ย อ่ า นาจตามความในข้ อ 26 และ 32
แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ง บประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น
พ.ศ.2541 แก้ ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2 และ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต่ า บล
คลองชะอุ่น จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560
4) แจ้งประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2560 ประจาปี
งบประมาณ 2560
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชีแ้ จง

นายศตวรรษ ไชยลึก
นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
ราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมนายศตวรรษ ไชยลึก นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ประกาศเทศบาลตาบล
คลองชะอุ่น เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 / 2560 ประจาปีงบประมาณ
2560
/ตามทีเทศบาลต่าบล…..

-12ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ตราเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นนั้น ด่าเนินการตั้ง
ประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับจ่านวน 53,500,000.- บาท และประมาณ
การรายจ่ายทุกแผนงาน รวม 53,500,000.- บาท ซึงประกาศใช้เมือวันที 13
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 นั้น
ในการนี้ เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มีความจ่าเป็นในการโอนงบประมาณ
เนืองจากงบประมาณทีก่าหนดเดิมไม่เพียงพอ โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีต่าบล
คลองชะอุ่น โดยมีรายการโอนงบประมาณ ดังนี้
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าใช้สอย
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ 100,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
118,000.- บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่ 1
งบประมาณก่อนโอน 94,900.- บาท
100,000.- บาท
ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณหลังโอน 194,900.- บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าวัสดุ
หมวดรายจ่าย
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ 1,300,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 1,056,928.81 บาท
100,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 956,928.81 บาท
/2. รายจ่ายเพื่อให้…..

-132. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
โอนเพิ่ม
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าใช้สอย
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ 0.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท
108,000.- บาท
ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณหลังโอน 108,000.- บาท
โอนลด
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ
216,000.- บาท

108,000.- บาท
108,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 0.- บาท
3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดปริมาณ
ขยะ สิ่งปฏิกูลต้นทาง
โอนเพิ่ม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าใช้สอย
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายหมวดอืน ๆ
โครงการ / รายการ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิงแวดล้อมชุมชนและลด
ปริมาณขยะ สิงปฏิกูลต้นทาง
/งบประมาณอนุมัติ…..

-14งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน
ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณหลังโอน

100,000.- บาท
91,250.- บาท
90,000.- บาท
181,250.- บาท

โอนลด (1)
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน ๆ
โครงการ / รายการ คลายทุกข์ต้นทาง (ศูนย์ด่ารงธรรม)
30,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 30,000.- บาท
30,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 0.- บาท
โอนลด (2)
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ
โครงการ / รายการ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
40,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 40,000.- บาท
30,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

โอนลด (3)

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
/งบ…..

-15งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน ๆ
โครงการ / รายการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
40,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 40,000.- บาท
30,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 10,000.- บาท
4. โครงการส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพกายใจ กลุ่ม ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
โอนเพิ่ม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
งบด่าเนินงาน
งบ
ค่าใช้สอย
หมวดรายจ่าย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายหมวดอืน ๆ
โครงการ / รายการ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายใจ กลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
80,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

โอนเพิ่ม งบประมาณ
ครั้งที่ 2
งบประมาณก่อนโอน
ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณหลังโอน

20,000.- บาท

โอนลด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบ

งบด่าเนินงาน

11,650.- บาท
10,000.- บาท
21,650.- บาท

/หมวดรายจ่าย…..

-16-

งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน ๆ
จัดการเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
50,000.- บาท
50,000.- บาท

ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน

10,000.- บาท
40,000.- บาท

หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ

และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอนุมัติของสภาเทศบาลต่าบลคลอง
ชะอุ่น จากการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 1
ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
1. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน
โอนเพิ่ม
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
โครงการ / รายการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส่านักงาน
จัดซือ้ เก้าอี้ส่านักงาน (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
0.- บาท
0.- บาท

ขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมาณหลังโอน

15,000.- บาท
15,000.- บาท

โอนลด
งบ
หมวดรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบด่าเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
/โครงการ / รายการ…..

-17โครงการ / รายการ โครงการจัดท่าแผนทีภาษี
270,000.- บาท
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณก่อนโอน 270,000.- บาท
15,000.- บาท
ขออนุมัติโอนลด
งบประมาณหลังโอน 255,000.- บาท
อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 26 ข้อ 27 และ ข้อ 32 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 และ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึง
ประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 28 มีนาคม พ.ศ.2560
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมัยสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมั ย สามั ญ สมั ย ที 1 ครั้ ง ที 1 ประจ่ า ปี พ.ศ.2560 เมื อวั น ที 27 กุ ม ภาพั น ธ์
2559 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอมติ จ า กที ป ระชุ ม
สภาฯ เพือรับรองรายงานการประชุม เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัย
ที 1 ครัง้ ที 1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2559

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 5…..

-18ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น มอบ
ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหาร
จัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 13 จานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ขออนุ มั ติ โ อนกิ จ การประปาหมู่ บ้ า น จากเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น มอบให้
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง
ประปาหมู่ บ้ านหมู่ที 13 จ่า นวน 1 ตั ว (รายละเอีย ดตามเอกสารทีแนบ) ตามที
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้ด่าเนินการกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที 13 ด้วยมติที
ประชุมหมู่บ้าน เมือวันที 8 เดือ นเมษายน พ.ศ.2560 ให้รับมอบกิจการประปาของ
หมู่ บ้ า นมาด่ า เนิ น การเอง โดยหมู่ บ้ า นได้ คั ด เลื อ กตั ว แทน เป็ น คณะกรรมการ
รับผิดชอบระบบประปา จึงขอให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ส่งมอบระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 13 จ่านวน 1 ตัว คือ ถังประปาบ้านนางระเบียบ แตงขาว โดยขอให้ท่า
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินรายชือผู้ใช้น้่า หลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องและ
รูปแบบการรายงานผลมาให้หมู่บ้านด้วย ซึงมีแนวทางการรับมอบ/ส่งมอบประปา
หมู่บ้าน
1. ให้ห มู่บ้ านประชุ มลู กบ้ านกับ กลุ่ มผู้ ใช้ น้่า เพือขอมติ รับ มอบประปามา
ด่าเนินการเองและมีรายงานการประชุมหมู่บ้านพร้อมกับรายชือผู้เข้าร่วมประชุมส่ง
เทศบาล
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที รับ ผิ ด ชอบระบบประปาหมู่ บ้ า น 9 คน (ตาม
แบบฟอร์ม)
3. น่าเรืองเสนอผู้บริหาร เข้าสภาขอความเห็นชอบมอบประปาให้อยู่ในความ
ดูแลของหมู่บ้าน
/4. ท่าบันทึกส่ง…..

-194. ท่า บัน ทึก ส่ง มอบ/รับ มอบ/รวมทั้ งบัญ ชีท รัพ ย์สิ น หนี้ สิน (ถ้า มี) พร้อ ม
รายชือผู้ใช้น้่า
5. หมู่บ้านทีรับมอบท่ารายงาน รายจ่าย พร้อมปัญหาอุปสรรค ส่งเทศบาล
ทุกสิ้นเดือนและท่าแบบฟอร์มรายงานให้จะได้เป็นแนวเดียวกัน
6. หลังจากส่งมอบแล้วมีการแซ่อมแซมเป็นหน้าทีของหมู่บ้านในการจัดซื้อ
วัสดุ แต่สามารถขอความช่วยเหลือ เรืองเจ้าหน้าทีมาทีเทศบาลได้ ในกรณีมีการ
ซ่อ มแซมหรื อซื้ อ ครุ ภั ณฑ์ ป ระปาขนาดใหญ่ เทศบาลสามารถตั้ง งบประมารเพื อ
ช่วยเหลือได้
จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุมัติโอนกิจการประปา
หมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที 13 จ่านวน 1
ตัว โดยรับไปด่าเนินการเองตั้งแต่วันที 1 มิถุนายน เป็นต้นไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ รองนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงต่อทีประชุม

ประธานสภาฯ

สภาฯ ขออนุมัติโอนกิจการประปาหมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเอง
ประปาหมู่บ้านหมู่ที 13 จ่า นวน 1 ตัว สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือ
สอบถามเพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมขอถามมติ ข ออนุ มั ติ โ อนกิ จ การประปา
หมู่บ้าน จากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น มอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บ่ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านบริหารจัดการเองประปาหมู่บ้านหมู่ที 13 จ่านวน 1
ตัว

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.2 ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
/นายไพฑูรณ์ คงเดิม…..

-20นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น การขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที
หมู่ที 5 ตามทีนายธวัชชัย จันทร์เมฆ ได้ยืนค่าร้องขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ในพื้นที ม.5 บ้านบางหิน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพือด่าเนินการเลี้ยงไก่เนื้อของตนเองและได้น่าเสนอขอความเห็นชอบโดยประชา
พิจารณ์หมู่บ้านในคราวประชุมประจ่าเดือนหมู่บ้านเมือวันที 7 เมษายน 2560 งาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ส่านักปลัด พร้อมทั้งเจ้าทีผู้เกียวข้อง ซึงได้ด่าเนินตาม
ขั้นตอนเรี ยบร้อย จึ งขอน่ าเสนอต่อ ทีประชุ มสภาฯ เพือให้ สมาชิ กสภาฯ ให้ค วาม
เห็นชอบต่อไป

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชแี้ จงให้ทราบการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน

ประธานสภาฯ

เลี้ยงไก่เนื้อในพืน้ ทีหมู่ที 5 ขอเชิญผู้ประกอบการได้ชแี้ จงเพิมเติม

นายธวัชชัย จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าทีและ
ผู้ประกอบการ

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมนายธวัชชัย จันทร์เมฆ ผู้ประกอบการก่อสร้าง
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นทีหมู่ที 5 บ้านบางหิน ลักษณะโรงเรียนกว้าง 22 เมตร
ยาว 100 เมตร จ่านวน 2 หลัง บรรจุไก่เนื้อประมาณ 80,000 ตัว การด่าเนินการ
ก่อสร้างเป็นตามระเบียบและขั้นตอนตามทีเทศบาลได้ก่าหนดไว้ ในการด่าเนินกิจการ
ในอนาคตก็จะด่าเนินการตามกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์และสาธารณสุข ส่วนมลพิษ
และผลกระทบทีจะเกิดขึน้ จากการด่าเนินกิจการ เช่น น้่าเสีย ฝุ่นละออง หรือกลิน ผม
ในฐานะเจ้าของกิจการก็จะควบคุมดูแลให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยทีสุด ระบบน้่า
เสี ย มี ก ารท่ า คู ร ะบายน้่ า พร้ อ มบ่ อ บ่ า บั ด น้่ า เสี ย แบบตกตะกอน อนาคตหากมี
ผลกระทบต่อชุมชนผมยินดีร่วมแก้ไขปัญหาครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ นายธวั ช ชั ย จั น ทร์ เ ฆม ผู้ ป ระกอบการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งโรงเรื อ น

ประธานสภาฯ

เลี้ยงไก่เนื้อในพื้นทีหมู่ที 5 สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติม
หรือไม่ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุม
เลขานุการสภาฯ

ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจิรนั นท์ อิ นทมุ สิ ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ก็ ได้การจัดท่ า
ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที 5 แล้ว และปลัดเทศบาลก็ได้ลงไปในพื้นทีตรวจสอบ
/ร่วมกับสาธารณะสุข…..

-21ร่วมกับสาธารณะสุขเรืองของการจัดการกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนการ
ด่ า เนิ น การก็ มี ห ลั ก เกณฑ์ เ งื อนไข การประกอบกิ จ การเลี้ ย งสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด เป็ น
การประกอบกิ จ การที เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุ ข 2535
ทางเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ห ลายตั ว หนึ งในนั้ น คื อ ข้ อ ตกลง
ระหว่ า งเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น กั บ ปศุ สั ต ว์ ซึ งต้ อ งผ่ า นการท่ า ประชาพิ จ ารณ์
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที แล้วจะท่าหนังสือไปยังปศุสัตว์เพือให้
ความเห็นชอบ ทางปศุสัตว์ก็จะออกใบอนุญาตให้ ส่วนใหญ่แล้วการด่าเนินการตาม
ระเบียบสาธารณสุขการประกอบกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเป็นไปตามมติ
ของหมู่บ้านและต่าบล ทางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นจะท่าหนังสือเชิญผู้ประกอบการ
มาชี้แจงข้อกฎหมายท่าความเข้าใจและท่าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมเพือชีวิตและ
สิงแวดล้อมต่าบลคลองชะอุ่น เพือทีจะเอามติจากทีประชุมหมู่บ้านมาพูดคุยกันไม่ว่า
จะเป็นเรืองน้่ากลิน ฝุ่นละออง ในเรืองของผลกระทบต่อสิงแวดล้อ ม เนืองจากพื้นที
ต่าบลคลองชะอุ่นเป็นพืน้ ทีควบคุมอาคาร การก่อสร้างต้องผ่านการท่าประชาคม ขอ
ความเห็นชอบจากพีน้องประชาชน โดยจะไม่ส่งผลระทบต่อสิงแวดล้อมและความ
เป็นอยูข่ องพีน้องประชาชน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้น่าเรียนชี้แ จง สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น เขต 2 ตาที ผู้ ประกอบการและคณะผู้ บ ริ ห ารได้
ด่าเนินการตามขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นทีหมู่ที 5 ก็เห็น
ว่าไปตามรายละเอียดขั้นตอนทุกอย่าง แต่ผมใคร่ขอหารือกับว่าครั้งต่อไปถ้ามีการขอ
มติในเรืองการด่า เนินการกิจการที เป็นอันตรายต่อสุข ภาพ ว่า การมาขอมติจากที
ประชุมโดยการให้ผู้ประกอบการได้ชี้แจงรายละเอียดแล้ว พอชี้แจงรายละเอียดแล้ว
ควรทีจะให้ผู้ประกอบออกจากห้องประชุมไปก่อน เพือทีจะขอมติจากทีประชุมสภาฯ
เพือไม่ให้เกิดความล่าบากใจในการลงมติ ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณส่าหรับข้อเสนอแนะของ

ประธานสภาฯ

ท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ
/นายวินิจ ใจซือ…..

-22นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ทีท่าการเสนอนี้เพือเป็นบรรทัดฐานในครั้ง
ต่อไป โดยให้เป็นมติจากสภาฯ ว่าครั้งต่อไปเราจะด่าเนินตามมตินี้

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ นิ จ ใจซื อ ส่ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดต้ อ งการ

ประธานสภาฯ

อภิ ปรายสอบถามเพิ มเติม หรือ ไม่ ถ้ าไม่มี ผมจะขอมติ 5.2 ขออนุญ าตก่อ สร้ า ง
โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อในพืน้ ทีหมู่ที 5 (รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ)

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.3 ขออนุมัติเพิ่มเติมแบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุกานสภาฯ ได้ชีแ้ จง

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุการสภาฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ชแี้ จงขออนุมัติเพิมเติม
แบบแปลนก่ อ สร้ า งอาคารอเนกประสงค์ ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น จะ
ด่าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.1 ชั้น ตามค่าสังการก่าหนด
ราคากลางเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จากการน่าแบบ
แปลนมาจั ด ท่ า ราคากลางที ได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ ง บประมาณการก่ อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว วงเงิน 2,400,000.- บาท ซึงปรากฏว่าแบบแปลน
มีทั้งหมาด 14 แผ่น ประกอบด้วย
1. ใบปะหน้าชือโครงการ
2. แผนทีโดยสังเขป
3. แปลนพืน้
4. แปลนโครงหลังคา
/5. รูปด้าน 2,4…..

-235. รูปด้าน 2,4
6. รูปด้าน 1,3
7. แปลนฐานราก
8. แปลนคาน,พืน้
9. แปลนโครงหลังคา
10. แปลนโครงหลังคา
11. แปลนแบบขยาย Truss 2
12. แปลนแบบขยาย Truss 3,4
13. แปลนแสดงระบบสุขาภิบาลชั้นล่าง
14. แปลนไฟฟ้า
ซึงโดยทัวไปการออกแบบงานก่อสร้างต้องมีแบบแปลนประเภทต่างๆ คื อ
แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมไฟฟ้า แบบวิศวกรรม
สุขาภิบาล และโครงการดังกล่าวยังขาดแบบแปลนดังต่อไปนี้
1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง
2. แบบรูปตัด
3. แบบรูปขยาย
4. แบบแปลนของวิศวกรรมโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พืน้ บันได
5. แบบบ่อเกรอะ บ่อซึม
เพือให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวด่าเนินไปตามหลักวิชาช่างและอาคารที
จะก่ อสร้างมีค วามมันคงแข็ง แรงให้ ด่าเนิน การเพิ มเติ มแบบแปลนและจั ดส่ง แบบ
แปลนไปยั ง ส่า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมือ งจั งหวั ด สุ ราษฎร์ธ านี ที มี วิ ศวกรที มี
ความรู้มี ความเชียวชาญทางด้า นการออกแบบอาคารตรวจสอบและรับ รองแบบ
แปลนว่าอาคารทีออกแบบถูกต้องมันคงแข็งแรงสามารถก่อสร้างได้ถูกต้อง เพราะ
เนืองจากเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นไม่มีวิศวกรในการับรองแบบแปลน ประกอบกับ
อาคารดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่ และไม่ท่าให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นเสียหาย
ก่อนด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ดังรายละเอียดตามเอกสารทีแนบมา
จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ขอเพิมเติมแบบแปลนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-24นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณท่ านเลขานุ การสภาฯ ทีไ ด้ชี้ แ จงขออนุ มัติ เพิ มเติ มแบบแปลนก่อ สร้ า ง

ประธานสภาฯ

อาคารอเนกประสงค์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่
ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่าประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 2 ขอหารื อในเรื องการรั บรู้ รั บ ทราบเรื องนี้
เนืองจากโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้ 2,400,000.- บาท การจัดซื้อจัดจ้างแบบ
e-auction ขอหารือว่าหามีการจัดซื้อจัดจ้างอยากให้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ เข้า
สังเกตการณ์ด้วย ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณท่ านวิ นิจ ใจซื อ สมาชิก สภาเทศบาลฯ สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดต้อ งการ

ประธานสภาฯ

อภิปรายสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุ การสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชือสมาชิกสภาฯ 2 ท่าน เพือเข้าร่วม
สังเกตการณ์การจัดซือ้ จัดจ้างในโครงการกล่าวค่ะ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ช่านินวล

ผมขอเสนอท่านวินิจ ใจซือ เข้าร่วมสังเกตการณ์

สมาชิกสภาฯ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล สมาชิกสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

ผู้รับรอง นายลือไทย ปานสังข์ , นางอุทัย วาดทอง
ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

ดิฉันขอเสนอท่านวิทยา ลิ้มวิชิต เข้าร่วมสังเกตการณ์

สมาชิกสภาฯ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

ผู้รับรอง นายสมโภชน์ ชุมขุน , นายธีระศักดิ์ จันทร์สุขศรี
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทุมสิก
เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงว่าเมือมีการจัดซื้อจัดจ้าง จะท่าหนังสือไปยังสมาชิกสภาฯ
/ทั้ง 2 ท่าน…..

-25ทั้ง 2 ท่าน เพือเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหลังจากนั้นก็
ขอให้ท่านได้ชีแ้ จงต่อทีประชุมสภาฯ ทราบต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านได้ต้องการอภิปรายหรือสอบถาม

ประธานสภาฯ

เพิ มเติ ม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมขอมติ ขออนุ มั ติ เ พิ มเติ ม แบบแปลนก่ อ สร้ า งอาคาร
อเนกประสงค์

มติที่ประชุม

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย – งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและการแก้ไขปัญหา

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

ประธานสภาฯ
นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่า น ดิฉั นนางสาวอุ ทัย วาดทอง

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ปัญหาของเรืองถนนมีมากมาย แต่บาง
พื้ น ที ไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ตอนนี้ เ ครื องจั ก รที ก่ า ลั ง ปฏิ บั ติ ง านก็ ร วดเร็ ว แต่ บ างช่ ว งที
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ เ กิ ด ฝนตก เครื องจั ก รก็ ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ไ ด้ ก็ ต้ อ งหยุ ด เครื องจั ก รไป
ปฏิบัตงิ านโซนด้านบนประมาณ 3 เดือน แต่ปฏิบัตไิ ด้เพียงไม่กีวันเพราฝนตก ก็พูดกัน
ว่าเครืองจักรไปท่างานโซนด้านบนนานแล้ว แต่ตอนนี้ถนนโซนด้านบนล่าบากมาก
ดิฉันขอเสนอว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดปัญหาท่อระบายน้่ากรณีฉุกเฉิน ให้ซื้อท่อระบายน้่า
และวัสดุลูกรัง เพือแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว เพราะพีน้องชาวบ้านเดือดร้อนในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรมากค่ะ และตอนนี้การปฏิบัติงานของเครืองจักรต้องใช้รถเกรด
ถนนหลายสายเพราะล่าบากมาก เช่น ซอยแสงดาว แสงตะวัน เนืองจากรถเกรดไม่ได้
เข้าไปด่าเนินการนานแล้วและยังไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาเลย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมขอชีแ้ จงเพิมเติมถนนเสียหาย กรณีการเบิกจ่าย
/การซื้อท่อระบายน้่า…..

-26การซื้อท่ อระบายน้่า ต้อ งเป็ นไปตามขั้น ตอนระเบีย บพั สดุทุ กอย่างอย่า งเคร่ง ครั ด
ต่อไปถ้าเราไปแก้ไขปัญหาและมีความเสียงทีจะเปลียนท่อระบายน้่า ให้ท่าการส่ารวจ
ถ่ายรูปความเสียหาย ถ้ามีการเปลียนท่อระบายน้่าก็ให้ พัสดุเปิดเรืองจัดซื้อจัดจ้าง
คีย์เข้าระบบ ถ้าได้ท่อระบายน้่ามาแล้วก็น่าเครืองจักรไปท่าการเปลียนท่อทันที รอบ
ทีผ่านมาคิดว่าขึน้ ไปแล้วเครืองจักรท่างานได้เลยไม่ต้องเปลียนท่อ แต่ไม่เป็นดังนั้นคือ
ต้องท่าการเปลียนท่อท่าให้ล่าช้า ในเรืองของเครืองจักรขาดการจัดท่าข้อมูล ผมก็ไม่
โทษนะครับทีเครืองจักรไปอยู่ ม.9 , ม.12 หลายเดือน เพราะผมก็รู้สภาพว่าถ้าฝน
ตกหนักปัญหาของถนนก็เหมือนเดิม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็
เอาปัญหาของพีน้องประชาชนมาพูดคุยกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภาฯ
6.2 รายงานการปฏิบัตงิ านและแผนการทางานของเครื่องจักร
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอรายงานการปฏิบัติงานและแผนการท่างาน
ของเครืองจักร ซึงตอนนี้เครืองจักรแบ่งการท่างานเป็น 2 ชุด ตอนนี้เครืองจักรทั้ง
สองชุดอยู่ทีหมู่ที 5 เป็นเวลาหลายวันแล้ว เนืองจากฝนตกทุกวันท่าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้ ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าเครืองจักรท่างานทุกวันถ้าฝนไม่
ตก แผนการด่าเนินงานต่อไปเมือเสร็จจากหมู่ที 5 ก็ไล่ลงมาในพื้นทีเขต 1 ขอน่า
เรียนต่อสมาชิกสภาฯ เขต 2 ด้วยนะครับและขอให้อธิบายชาวบ้านด้วย ผมปฏิบัติงาน
อย่างเต็มทีและมีความเป็นธรรม หมู่บ้านไหนหรือถนนเส้นทางเดือดร้อนมากผมก็จะ
ใช้เครืองจักรชุดเล็กวิงไปแก้ไขปัญหาตลอด ผมคิดว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจ
การท่างานของผม ภายใต้งบประมาณทีมีอยู่อ ย่างจ่ากัดไม่สามารถทัวถึงทุกพื้นทีไป
พร้อมๆ กัน จากผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เสนอ
ความเห็นว่าการซ่อมแซมถนนควรให้ลูกรังทีมีคุณภาพเดียวกัน เป็นเรืองทีดีแต่การ
แก้ปัญหาคงท่ายาก เพราะหินทีเราซือ้ จะต้องน่าไปใส่ทั้งต่าบลเหมือนกันหมด การส่ง
/หินด้านบนไม่สามารถ…..

-27หินด้านบนไม่สามารถน่าไปส่งได้เพราะล่าช้าและสิ้นเปลืองการขนส่ง ด้านบนในพื้นที
ม.9 , ม.11 , ม.12 ลูกรังก็มีคนอุทิศให้เพือทีจะแบ่งเบาภาระในการขนส่ง ก็เลย
ไม่ ไ ด้ วั ส ดุ คุ ณ ภาพเดี ย วกั น ก็ ต้ องขอขอบคุ ณ พี น้ องในพื้ น ที ม.9 ม.11 ม.12 ที
ช่วยกันบริจาคดินลูกรัง การท่างานผมไม่ได้ละเลยแต่จะมีปัญหาอุปสรรคตลอด ถ้า
สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามการท่างานของผมก็ ได้ถามได้น ะครั บ
ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เ มฆ ก็ได้น่าเรียนชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ และผมก็

ประธานสภาฯ

เข้าใจว่าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก็ต้องดูแลพีน้องชาวบ้าน ตอนนี้เครืองจักรก็
ท่า งานอยู่ใ นพื้ น ที หมู่ ที 5 ประมาณเดื อ นเศษๆ แล้ ว ซึ งเครื องจั ก รก็ ท่า งานตาม
แผนการท่างาน ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ดิฉันก็มี ความเห็นใจพ่อแม่ พีน้องที ล่าบาก
ตอนนีเ้ รามีไลท์กลุ่มการท่างานของเทศบาล จะสือให้เห็นว่าการท่างานนั้นไม่ทัดเทียม
กัน ดิฉันยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดความเดือดร้อนความล่าบากของพีน้องประชาชน

นางอุทัย วาดทอง

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 การ

สมาชิกสภาฯ

ท่างานไม่ได้ผิดเพีย้ น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาและบอกกล่าวกันในเรืองความ
เป็นจริง
6.3 คอสะพานหมู่ที่ 13 ที่สร้างใหม่ชารุด

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุก่าน กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอพูดเรืองเครืองจักรนิดหนึง ผมก็เห็นใจ
ท่านรองนิโรจน์ และคณะผู้บริหาร ท่านเป็นผูท้ ีเด็ดขาดในเรืองการท่างาน ผมยอมรับ
ว่าพนักงานมีความเกรงใจท่านรองนิโรจน์เป็นอย่างมาก ถ้ารองนิโรจน์สังงานจะมี
ความกระตือรือร้นทันทีผมขอชืนชม ส่วนเรืองคอสะพานหมู่ที 13 ทีสร้างใหม่ช่ารุด ก็
มีผู้รับเหมาและเป็นงบประมาณของอ่าเภอพนม คอสะพานทรุดตัว ตอนนี้ผมคิดว่า
ควรให้ช่างไปตรวจสอบเพือแจ้งผู้รับเหมาเพราะอาจอยู่ในช่วงประกันสัญญาและเข้า
ไปซ่อมแซมเพราะอันตรายมาก

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-28นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ในส่วนของโครงการนีเ้ ราได้ใช้จ่ายงบประมาณของ
เราประมาณ 300,000 กว่าบาท 3 จุด หลังจากนั้นก็ใช้งบประมาณของอ่าเภอ
ซ่อมแซมอีก 3 จุด และมีงบประมาณของผู้ว่าซ่อมแซมอีก 4 จุด ผมได้คุยกับช่าง
ช่างได้ชี้แจงผมว่างบประมาณตัวนี้เป็นงบซ่อมแซมเพือให้ใช้ ได้ไปก่อนหรือเป็นงบ
ฉุกเฉิน ทีนีป้ ัญหาเกิดทั้งจังหวัดแล้วซ่อมแซมแล้วจะท่าอย่างไรต่อ แต่เทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่นไม่ส่งไปแค่นี้ แต่มีโครงการถาวรในพื้นทีคอสะพานหรือน้่าตัดผ่านถนน
จ่านวน 11 จุด ก็รองบประมาณของผู้ว่าหรือเรียกว่างบกลางทีจะได้รับการจัดสรร
พืน้ ทีทีจะด่าเนินการก็คือพื้นทีนีด้ ่าเนินการซ่อมแซมและก่อสร้าง และมีถนนสายหมู่ที
4 – สมอทอง ผมก็ได้พูดคุยกันนายอ่าเภอซึงท่านได้บอกว่างบมาแต่อาจจะช้านิด
ขั้นตอนต่อไปผมจะให้ทางกองช่างไปถ่ายรูปและรายงานอ่าเภอ ซึง บางส่วนรายงาน
ไปแล้ว เมือรายงานไปแล้วทางอ่าเภอจะตอบหนังสือกลับมาและจะแจ้งชาวบ้านให้
รับทราบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ตามทีท่านสท.วิทยา ลิ้มวิชิต ได้กล่าวชืนชม
การท่างานของผม ก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วย การทีผมจะท่างานสังกองช่าง
ได้เพราะท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้อ่านาจผมจึงท่างานได้อย่างเต็มที
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

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

เลขานุการสภาฯ สืบเนืองจากเรืองทีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เรืองเงินกู้
ของธนาคารออมสิน ทีทางองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดได้ด่าเนินการก่อสร้าง
แล้วนั้น ถนนสายซอยตาเจียม-ถนนลูกรัง ได้ผ่านการอนุมัติ จ่าเป็นต้องหาข้อยุติให้
/ได้ ประเด็นที 1…..

-29ได้ ประเด็นที 1 เปลียนแปลงสถานทีก่อสร้าง ประเด็นที 2 การได้มาซึงงบประมาณ
มาจากเงินกู้ท่าให้ต้องช่าระดอกเบี้ยและเงินต้น ประเด็นที 3 ต้องเริมขั้นตอนใหม่ทุ ก
ขั้นตอน ซึงเงินกู้ไม่สามารถปรับแผนได้ ต้องบรรจุในแผน แต่ถ้าโครงการนั้นอยู่ใน
แผนสร้ า งน่ า มาด่ า เนิ น การได้ เพื อหาข้ อ ยุ ติ ข อปรึ ก ษาที ประชุ ม ขอตั ว แทนจาก
สมาชิกสภาฯ 3 ท่าน ขึ้นมาพิจารณาเรืองนี้และหาข้อยุติร่วมกับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีส่วนงานทีเกียวข้อง
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แจง สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าใจหรือไม่ จึง

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ 3 ท่าน เพือเป็นคณะกรรมการใน
การพิจารณาโครงการร่วมกับคณะผู้บริหาร

นายสมโภชน์ ชุมขุน

กราบเรียนท่ านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่า น กระผมนายสมโภชน์ ชุมขุ น

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอเสนอนายวิทยา ลิ้มวิชิต

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านสมโภชน์ ชุมขุน ตามทีท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

นายวิโรจน์ นาคแก้ว และ นายวัฒนศักดิ์ สุขอุ่น เป็นผูร้ ับรอง
ขอเชิญท่านรัตนา แก้วพิชัย

นางรัตนา แก้วชัย

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางรั ต นา แก้ ว พิ ชั ย

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ขอเสนอนายลือไทย ปานสังข์

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรัตนา แก้วพิชัย ตามทีท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

นายวิทยา ช่านินวล และ นางอุทัย วาดทอง เป็นผูร้ ับรอง
ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายวิ นิ จ ใจซื อ

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต ขอเสนอนายวิโรจน์ นาคแก้ว

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ตามทีท่านได้เสนอขอผู้รับรอง 2 ท่าน

ประธานสภาฯ

นางรัตนา แก้วพิชัย และนายวิทยา ลิ้มวิชิต เป็นผูร้ ับรอง
ตามทีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอตัวแทนทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสต่อไปจะเชิญมาประชุมเพือ
ปรึกษาหารือและหาข้อยุติเรืองโครงการก่อสร้าง ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตามมติทีได้เสนอสมาชิกสภาฯ เข้ามาเพือหา
/แนวทางการแก้ไข…..

-30แนวทางการแก้ไข ผมขอแสดงความเห็นว่าเมือขั้นตอนต้องเริมใหม่หมดทุกขั้นตอน
ท่าให้เจ้าหน้าทีก็ต้องเสียเวลาในเรืองนีม้ าก ก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องกู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมขอบคุณท่านรัตนา แก้วพิชัย ทีเสนอ
ผมเป็นคณะกรรมการ เพือความเรียบร้อยและเป็นตามระเบียบต่างๆ จริง ๆ แล้วผม
เห็นว่าทุกๆ โครงการของคณะผู้บริหารถ้าเป็นสิงทีดีสงที
ิ ควรผมก็เห็นด้วยทุกครั้ง ผม
คิดว่าน่าจะให้คณะผู้บริหารสรุปแล้วน่ามาเสนอในทีประชุม แต่เมือผมได้คัดเลือกให้
เป็นคณะกรมการผมก็จะท่าหน้าทีให้ดีทีสุด

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้ การด่าเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ผมขอปิด
การประชุ ม สมัย วิส ามั ญ ครั้ งที 1 ประจ่าปี 2560 วัน พฤหัส บดี ที 27 เมษายน
2560 เวลา 10.00 น. ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีได้ช่วยให้
การด่าเนิน การประชุม ในวันนี้ ด่า เนิน ไปด้วยความเรียบร้อ ย ผมขอปิด การประชุ ม
ขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.
(ลงชือ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
(ลงชือ) จิรนันท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก)
ต่าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล

/* คณะกรรมการ…..

-31* 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 ได้รั บรองรายงานการสมั ยวิส ามัญ ครั้ง ที 1 ประจ่า ปี พ.ศ.2560 วั น
พฤหัสบดีที 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เมือวันที...........................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

