รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2560
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

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

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

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

หมาย
เหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

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

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล

ไพฑูรณ์ คงเดิม
นิโรจน์ จันทร์เมฆ
สุนทร ผอมทอง
ปรารถนา สุดสาย
สุนิศา เกตุแดง
ศตวรรษ ไชยลึก
สุพรรณิกา อินทร์จันทร์
จันทิมา กุลจู้

หมาย
เหตุ

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ที่
-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

-

-

-

หมาย
เหตุ
-

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
-

หมาย
เหตุ
-

เปิดประชุม เวลา…..

-3เปิดประชุม เวลา 10.40 น.
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุก ท่า น คณะผู้บริ หาร หัวหน้า ส่ว น
เลขานุการสภาฯ

ราชการ เจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุม
สภาสมัยวิสามัญ ครั้งที 4 ประจ่าปี 2560 วันอังคารที 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น บัดนี้สมาชิก สภาฯ เข้าร่ว ม
ประชุม 12 ท่าน สมาชิกสภาครบองค์ประชุม
สืบเนืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท่าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ก่าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน โดยระบุ
ตามความนัย ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถินเพือให้ผู้บริหารท้องถินเสนอต่อสภาท้องถิน
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็ นดั งกล่า วและต้อ งปิด ประกาศไว้ เป็ นระยะเวลาไม่น้ อยกว่ า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ประกอบกับเห็นว่าภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างการจัดพระ
ราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ท่าให้ไม่สามารถด่าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม
ขั้นตอนทีก่าหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท่าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ได้ อีกทั้ ง
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ได้มกี ารก่าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที 4 ภายในเดือนธันวาคมไว้ก่อนหน้าแล้ว
เ ท ศ บ า ล ต่ า บ ล ค ล อ ง ช ะ อุ่ น ไ ด้ ท่ า ห นั ง สื อ ข อ ผ่ อ น ผั น ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 อาศัยอ่านาจตามความนัยข้อ 5 โดยขอ
ขยายเวลาการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้ อ งถิน จาภายในเดือ นตุลาคม
ออกไปจนถึงสมัยประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยสามัญ สมัยที 4 ภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2560
/จังหวัดสุราษฎร์ธานี…..

-4จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาแล้วเห็นว่ามี เหตุผลความจ่ าเป็นทีเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่นไม่สามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 จึง
ขอผ่อนผันระยะเวลาให้เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ด่าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันสิน้ เดือนตุลาคม 2560
ดั ง นั้ น เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น จึ ง ขออนุ ญ าตเปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที 4 ประจ่าปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที 14 พฤศจิกายน 2560 เพือ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต่อผู้ก่ากับดูแล
อ่าเภอพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือประโยชน์ของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เพือรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 จึงอาศัยอ่านาจตาม
ความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที
13) พ.ศ.2552 ประกอบกับค่าสังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4123/2560 ลงวันที 3
ตุลาคม 2560 ได้มอบอ่านาจให้นายอ่าเภอเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ
จึง อนุ ญ าตให้ เ ทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เปิ ด ประชุ มสภาสมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที 4
ประจ่าปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที 14 พฤศจิกายน 2560 มีก่าหนดไม่เกิน 15 วันได้
ล่าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ จุดเทียนธูปเพือบูชาพระรัตนตรัย และ
ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ขอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒนาประจ่ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2560 ถื อ ว่ าเป็ น เรืองที ส่า คั ญ และต้ อ ง
ด่าเนินการตามระเบียบจึงท่าให้ต้องมีการเปิดประชุ มสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ ซึง
/เป็นผลการด่าเนินงาน…..

-5เป็ น ผลการด่ า เนิ น งานกิ จ กรรม โครงการ/กิ จ กรรม/งาน ที ด่ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ 1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การพั ฒ นา
บุคลากรและการบริการประชาชน
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงาน เทศบาล ผู้น่าท้องถิน ผู้น่าชุมชน
2. โครงการวันเทศบาล
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลฯและการบูรณาการการปฏิบัตงิ าน
4. จัดซือ้ ตู้ล็อคเกอร์เก็บของ
5. จัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ท่างานพนักงานระดับ 1-2
6. จัดซือ้ กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล
7. จัดซือ้ ป้ายหยุดตรวจชนิดโปร่ง
8. จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ส่านักงาน
9. จัดซือ้ เครืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน
10. จัดซือ้ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่านักงาน
11. จัดซือ้ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่านักงาน
12. จัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
13. จัดซือ้ เครืองคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) ส่าหรับประมวลผล
14. จัดซือ้ เทปวัดระยะ
15. จัดซือ้ มาตรวัดน้่า 2นิว้ จ่านวน 1 ตัว
16. จัดซือ้ มาตรวัดน้่า 3นิว้ จ่านวน 3 ตัว
17. จัดซือ้ มาตรวัดน้่า 4นิว้ จ่านวน 1 ตัว
18. จัดซือ้ เครืองพิมพ์เอกสาร ( Printer )
19. จัดซือ้ เครืองพิมพ์เอกสาร ( Printer ) A3
20. โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
21. โครงการจัดท่าแผนทีภาษี
22. จัดซือ้ ครุภัณฑ์ เก้าอี้ส่านักงาน
23. จัดซือ้ โต๊ะพับขาเหล็ก (โต๊ะขาว)
24. จัดซือ้ ประแจจับแป๊ปแบบ 2 ขา
25. ติดตั้งรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
26. จัดซือ้ โต๊ะหมู่บูชา
27. จัดซือ้ เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม
/28. จัดซือ้ ครุภัณฑ์…..

-628. จัดซือ้ ครุภัณฑ์โต๊ะประชุมส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
2. ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาที่ 2 ด้ านการพัฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพชีวิ ต ประชาชน
พัฒนาสังคมและชุมชน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต่าบลคลองชะอุ่น
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ กายใจ กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น
3. สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบกลาง)
4. สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)
5. โครงการส่งเสริมการด่าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.
คลองชะอุ่น
6. โครงการจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ
7. โครงการส่ง เสริมการบริหารจัดการสิงแวดล้อมชุมชนและลดปริมาณขยะ สิ ง
ปฏิกูลต้นทาง
8. สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ (งบกลาง)
9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น และ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน
3. สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาอุดหนุนส่วนราชการค่าอาหารกลางวัน
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 5 ธันวา มหาราช
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
6. โครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันส่าคัญของชาติและรัฐพิธอี ืน ๆ
7. โครงการสืบสานวันส่าคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม"วันสงกรานต์ วัน
กตัญญูผู้สูงอายุ"
8. โครงการแข่งขันกีฬาเบญจมิตร พนมขุนคีรีคัพ
9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ภายในต่าบลคลองชะอุ่น
10. โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษา และ ประชาชนอ่าเภอพนม
/11. โครงการส่งเสริม…..

-711. โครงการส่ งเสริม และพั ฒนาศัก ยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้ วยกี ฬ า
ฟุตบอล
12. อุดหนุน ส่วนราชการ ทีว่าการอ่าเภอพนม โครงการพัฒนากีฬาอ่าเภอพนม
4. ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้ านการจัด ระเบียบชุมชน สัง คม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
1. อุดหนุนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารจัดซือ้ จัดจ้าง อปท.ระดับอ่าเภอพนม
2. โครงการจัดท่าแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
3. โครงการเพือนร่วมเดินทาง
4. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ง เสริมการลงทุ น
และการท่องเที่ยว
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1. โครงการขยายเขตประปา ซอยสะพานแย้ม หมู่ 2 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับคริสต์ ซอย 1 หมู่ที
3 (ซอยนาสาร)
7.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ 7 ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาศักยภาพการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมต่าบลคลองชะอุ่น
(ด่าเนินงานร่วมกับสมาคมเพือนชีวิตธรรมชาติและสิงแวดล้อม และ เครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมต่าบลคลองชะอุ่น)
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด่าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ บ้านทุ่งตาหนอน (หมู่ที 13)
3. ส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชด่าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
4. นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถินต่าบลคลองชะอุ่น (อพ.สธ.)
/ซึ่งคณะกรรมการ…..

-8ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 2562) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ในการด่าเนินงานเห็นว่า ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการด่าเนินงาน ทีมีการบริหารให้
เกิดการด่าเนินงานโครงการได้ ซึงเป็นประโยชน์ให้กับเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ที
สามารถบริหารโครงการร่วมกับงานอืน ๆ ได้ เช่น การด่าเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกับ โครงการAFoCo กรมป่าไม้ ท่าให้เกิดการด่าเนินงานได้ตามที
ประชาชนต้ อ งการ และเกิ ด ความประหยั ด งบประมาณขององค์ กร และ จั ด สรร
งบประมาณเพือด่าเนินงานอืน เพือแก้ไขปัญหาของประชา
2. การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ โดยใช้
งบประมาณเหลือจ่าย นั้น เห็นว่าเป็นการจัดการงบประมาณทีเหมาะสม ไม่เพิกเฉย
ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
3. จากการทีคณะกรรมการพัฒนาฯ ก่าหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ในรอบปี 2560 มีจ่านวน 477 โครงการ และ น่ามาจัดสรรงบประมาณได้จ่านวน
109 โครงการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.85 ซึงเห็นว่าด่าเนินงานได้ค่อนข้างน้อย
4. จ่านวน 109 โครงการ ทีรับการจัดท่างบประมาณ และ สามารถด่าเนินงานได้
62 โครงการ เป็นสัดส่วน ร้อยละ 56.88 และ โครงการทีอยู่ระหว่างด่าเนินงาน
จ่านวน 8 โครงการ เป็นสัดส่วน 7.34 นั้น เห็นว่า สามารถบริหารจัดการโครงการ
ทีรับการจัดสรรงบประมาณให้ด่าเนินงานได้ดี โดยคิดรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.22
5. โครงการที ไม่ไ ด้ด่ า เนิ นงานตามทีได้ รับ การจัด สรรงบประมาณ มีจ่ า นวน 34
โครงการ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.19 หากมีการก่ากับให้การด่าเนินงานได้ จักเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
6. ในกรณีการปฏิบัตงิ านของเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เพือแก้ไขปัญหาถนนสัญจร
ภายในต่าบล เห็นว่า เมือความต้องการของแผนพัฒนาสามปีมีจ่านวนมาก แต่ไม่มี
งบประมาณเพี ย งพอในการก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง เป็ น ถนนมาตรฐาน ดั ง นั้ น การ
ปฏิบัตงิ านของเทศบาลฯ ในการบ่ารุง ซ่อมแซม เส้นทางสัญจร นั้นจะเป็นแนวทางใน
การบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ ต้องมีการก่าหนดแผนปฏิบัติงานทีชัดเจน
มีการล่าดับความส่าคัญทั้งถนนสัญจรสายหลัก และ ถนนสัญจรสายรอง และต้องให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัตทิ ีก่าหนด
7. ควรมีการก่าหนดวิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เพือแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสัญจร ระบบประปาหมู่บ้าน ทาง
/ระบายน้่า ในขณะ…..

-9ระบายน้่ า ในขณะที เกิ ดปั ญหาเร่ง ด่ว น เช่ น ขณะเกิด ปัญ หาฝนตกปริ มาณน้่ าฝน
จ่านวนมาก ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
8. เร่งรัดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพือให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ทุ กงานทีต้ องด่าเนิ นการตามอ่านาจหน้าทีของเทศบาล ฯ โดยเฉพาะงาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน พนักงานขับรถเครืองจักร รถเกลียดิน
9. พั ฒ นางาน กิ จ กรรม โครงการ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน และการท่องเทียว ให้เพิมมากขึ้น เพือเป็นการส่งเสริม
ให้กับประชาชน เพราะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ทีก่าหนด ไม่ได้รับการตอบสนองทีดีพอ
ตามที ก่าหนดทิศทางไว้ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชน การพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียว การส่งเสริมการท่องเทียวเพือเป็นโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อไป
10. งานด้านอืน ๆ เห็นว่า มีการบูรณาการได้และปฏิบัติได้ต่อเนือง ซึงเป็นประโยชน์
ให้ กั บกลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม การกี ฬา งานการศึ ก ษา งานจัด การ
ทรัพยากรฯ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกเทศมนตรี ฯ ที ได้ ร ายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล

ประธานสภาฯ

แผนพัฒนา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายใน
ส่วนนีก้ ็ขอเชิญนะครับ
1.2 คณะบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมั ยวิสามั ญ
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมั ย วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที 3 ประจ่ า ปี พ.ศ.2560 เมื อวั น ที 22 กั น ยายน 2560
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมจะขอมติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลต่ า บล
คลองชะอุ่ น สมั ยวิส ามัญ ครั้ง ที 3 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวัน ที 22 กัน ยายน
2560 โปรดยกมือขึน้
/มติที่ประชุมสภาฯ…..

-10มติที่ประชุมสภาฯ

รับรอง 11 ท่าน ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน
มติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 รายงานการอบรม หลั กสู ต ร บทบาทหน้ า ที่ สภาท้อ งถิ่น /สมาชิ กาสภา
ท้อ งถิ่ น กั บเทคนิ คในการจั บผิ ด /ตรวจสอบฝ่ า ยบริห ารในเรื่ อง การบริห าร
งบประมาณ การก่ อ หนี้ ผู ก พั น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจ่ า ยขาดเงิ น สะสม
การเบิ ก จ่า ยเงิ น ประเภทต่า งๆ การละเว้ น ไม่ จั ดท าโครงการ พร้อ มตอกย้ า
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น และหลั ก เกณฑ์ การ
เลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2560 ของสมาชิ ก สภาฯ จ านวน
6 ท่าน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญตัวแทนสมาชิกสภาฯ ทีเข้าร่วมการอบรมได้รายงานผลการอบรมให้สมาชิก

ประธานสภาฯ

สภาผู้ทีไม่สามารถเข้าร่วมได้รับทราบ ขอเชิญท่านวิทยา ช่านินวล

นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรีย นท่า นประธานสภาฯ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายวิ ทยา ช่า นินวล

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 จากการทีได้เข้าร่วมอบรมถือว่าไป
ทบทวนความรูเ้ ดิมและความความรู้ใหม่ๆ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีเปิดโอกาส
ให้ ส มาชิ ก สภาได้ เ ข้ าร่ ว มการฝึ ก อบรมเพือพั ฒ นาบทบาทหน้ า ที ของสภาท้ อ งถิ น
เทคนิคในการจับผิด/ตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรือง การบริหารงบประมาณ การก่อหนี้
ผูกพัน การจัดซือ้ จัดจ้าง การจ่ายเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ การละเว้น
/ไม่จัดท่าโครงการ…..

-11ไม่จัดท่าโครงการ วิธีปฏิบัติทีถูกต้องเกียวกับการประชุมสภาท้องถิน และหลักเกณฑ์
การเลือกตั้งท้องถินตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และกฎหมายใหม่ทีเกียวข้อง
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ช่านินวล ทีได้รายงานผลการอบรมให้เพือนสมาชิกสภาฯ ได้รับ

ประธานสภาฯ

ทราบ ขอเชิญท่านอุทัย วาดทอง

นางอุทัย วาดทอง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอุทัย วาดทอง สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ดิฉันเห็นด้วยกับท่านสท.วิทยา ช่านินวล ในการให้
เพือนสมาชิกสภาทีเข้ารับการอบรมไปพูดคุยผลการอบรมทีได้รับมาให้สมาชิกสภาฯ
ท่านอืนได้รับรูร้ ับทราบ เพือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาท่านอืนๆ ด้วย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านอุทัย วาดทอง ผมคิดว่าถ้าท่านมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมก็ขอเชิญ

ประธานสภาฯ

นะครับ ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิกสภา

สมาชิกสภาฯ

เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ตามวารที 6.1 ถ้าจะให้ผมรายงานแบบละเอียดคง
ใช้เวลา 2 วัน ผมจึงสรุปบ้างเรืองบ้างราวเพือเป็นประโยชน์ต่อการประชุมสภาและ
การด่าเนินงานของคณะผู้บริหารท้องถิน เนืองจากชุมชนท้องถินมีงานศพ งานบวช
และมีการเล่นการพนัน และถ้านักการเมืองท้องถินถูกจับกุมต้องไปขึ้นศาลแล้ว ถ้า
ศาลพิจารณาแล้วว่าเป็นการร่วมด้วยช่ว ยกันกับเจ้างาน ศาลตัดสินว่าไม่เป็นไร แต่
เมือมี การเล่นตามเทศบาลต่า งๆ เช่น ไฮโล หรื อประเภทอืนๆ ถือ ว่าเป็ นผู้บ ริหาร
สมาชิกสภา เป็นประมุขของท้องถินยังท่ าเหตุการณ์แบบนี้ ศาลตัดสินให้ติดคุกได้
ไม่ใช่เป็นเรืองตลกแต่เราสามารถน่ามาปฏิบัติได้ ส่วนเรืองอืนๆ ตามทีผมรับฟังการ
บรรยายผมก็ขอชมเชยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ทีได้ด่าเนินการตามระเบียบ
ซึงบางอย่างผิดบ้างเล็กน้อย แต่สิงหนึงทีผมพูดคุยกับสมาชิกสภาทีได้เข้าร่วมการ
อบรมคือการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารจากกระทรวงมหาดไทยทีส่งมายังท้องถินของเรารับรู้
ได้น้อยหรือบางเรืองก็ไม่ทราบเลย น่าจะเป็นเหตุผลจากหลายเรืองๆ เช่น ไม่ได้เข้า
ส่ า นั ก งานบ่ อ ยครั้ ง ก็ เ ป็ น ได้ ส่ ว นในเรื องการด่ า เนิ น งานของคณะผู้ บ ริ ห ารก็ ไ ด้
ด่าเนินการตามนโยบายทีได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และอีกเรืองหนึงต่อไปนี้คงไม่ได้เสียง
ตอบรับว่าสมาชิกสภาไม่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมก็ขอให้เข้าไปดูในเว็บไซค์และขออนุญาตท่านประธานสภาเพือเข้า
/ร่วมได้ ไม่ต้องคอย…..

-12ร่วมได้ ไม่ต้องคอยเจ้าหน้าทีบอกกล่าวเพียงอย่างเดียว สืบเนืองมาจากการประเมิน
เมือปีทีผ่านหัวข้อการเข้าร่วมอบรมของสมาชิกสภาเราไม่ได้คะแนนเลย หลักเกณฑ์
การจัดการเลือกตั้งสภาท้องถิน ยังร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ ทีได้น่าเรียนความรูท้ ีได้จากการอบรมต่อทีประชุมแห่งนี้

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

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 ถ้าพูดถึงเรืองการอบรมผมชอบมาก
ทุ ก ครั้ ง ที มี ก ารอบรมผมว่ า ครั้ ง นี้ ไ ด้ ค วามรู้ ที ตรงมากที สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น ระเบี ย บ
กฎหมายต่างๆ ที เราน่ามาใช้ในชีวิตประจ่าวันหรือใช้กับต่าแหน่ งสมาชิกสภานั้น มี
ประโยชน์มาก แต่ถ้าจะให้ผมเล่าในรายละเอียดวันนี้คงไม่หมด แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดผมจะให้ยืมหนังสือส่าหรับการฝึกอบรม เพืออ่าน
เป็นความรู้เพิมเติม และผมขอบอกเลยว่าทีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติ
ได้หรือไม่ได้อยูใ่ นเอกสารเหล่านีท้ ั้งหมด ขอบคุณครับ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ก็ได้เล่าการฝึกอบรมให้ทุกท่านได้รับทราบ จากการไป

ประธานสภาฯ

เกียวความรู้เพราะระเบียบ กฎหมาย มีการเปลียนแปลง ขอเชิญท่านวินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ขอเพิมเติมอีกความรู้หนึง มีสมาชิกทีได้เข้า
ร่วมการอบรมได้ถามวิทยากรว่า เราอยู่เชียงใหม่แล้วเดินทางมาอบรมทีเพชรบุรี ท่า
ให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมการฝึกอบรม ท่าให้ทางส่านักปลัดไม่ท่าเดินทางไป
ราชการให้โดยให้เหตุผลว่าค่าใช้จ่ายไม่คุ้มทุน เพราะเดียวทาง สตง. จะเรียกเงินคืน
ทางสมาชิกสภาฯ จึงออกค่าใช้จ่ายเดินทางมาประชุมกันเอง ทางวิทยากรได้ให้ขอ
เสนอไปว่า เหตุผลทีจะตอบคือไม่มีเวลาหรือตรงกับเวลาสมัยประชุม

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาท่านใดมีโอกาสก็ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม

ประธานสภาฯ

/6.2 โครงการก่อสร้าง…..

-136.2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศก ต.คลองชะอุ่น
เชื่อมต่อ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

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

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น การประสานแผนต่างๆ ทีเกินความสามารถของ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ซึงผมมีแนวนโยบายในการประสานกับทางหลวงชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง การประสานแผนและขอ
งบประมาณในการพัฒนาในพื้นที ก็ได้ ส่งโครงการก่อสร้ างสะพานคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กข้ามคลองศก ต.คลองชะอุ่น เชือมต่อ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
บริ เ วณหมู่ ที 1 ต.คลองชะอุ่ น และหมู่ ที 5 ต.พั ง กาญจน์ ผมได้ ด่ า เนิ น การใน
รายละเอี ย ดและให้ ท่า นรองนิ โ รจน์ เป็ นผู้ ป ระสานในเรื องของใบอุ ทิ ศ ที ดิ น ส่ ว น
หนังสือทีจะน่าเรียนไปยังนายอ่าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และทางหลวงชนบทนั้น ได้
ด่าเนินการไปแล้ว เมือวันที 23 พฤศจิกายน ทีผ่านมาได้มอบหมายให้รองนิโรจน์และ
ท่านปลัด ได้ป ระสานกั บเจ้ าหน้าที ทางหลวงชนบทซึ งมาจากกรมได้ มาดู พื้นที และ
ความเป็นไปได้ วันนี้ก็มีเอกสารแบบสอบถามเพือถามความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นเพือประกอบการด่าเนินการ ซึงทีดินทีจะมีการก่อสร้างได้ด่าเนินการเบื้องต้นไป
แล้ว แต่นี้ต้องท่าใหม่เพราะต้องใช้แบบฟอร์มของทางหลวงชนบท เพือให้ตรงตามที
เขาก่ า หนด ผมจะให้ ส มาชิ ก สภาได้ ไ ปร่ ว มท่ า แบบสอบถามกั บ ประชาชนเพราะ
ประชาชนจะได้เห็นว่าผู้บริหารและสมาชิกสภาเป็นผูข้ ับเคลือนโครงการและถือว่าเป็น

,

ผลงาน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ชี้แจงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสะพาน

ประธานสภาฯ

คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศก ต.คลองชะอุ่น เชือมต่อ ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.
สุราษฎร์ธานี เพือให้เกิดความสะดวกต่อประชาชนในพืน้ ที
6.3 การดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ได้รับเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ

ประธานสภาฯ
/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-14นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ให้ดูแลงานด้านโยธา ผมขอเพิมเติมโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม
คลองศก ต.คลองชะอุ่น เชื อมต่ อ ต.พั ง กาญจน์ อ.พนม จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี สื บ เนื อง
สะพานแห่งนีเ้ ป็นทีต้องการของพีน้องประชาชนเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว แต่ยังประสบ
ผลส่าเร็จสักที นายกได้มอบหมายให้ผมไปเป็นร่วมพิธเี ปิดโครงการบวชสามเณรภาค
ฤดูร้อนจัดทีวัดพนม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน
ผมก็ได้นังคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้พูดคุยเรืองนี้ขึ้นมาถามผมว่า
ประชาชนในพืน้ ทีต้องการสะพานเส้นใช่หรือไม่ ผมก็ตอบไปว่าใช่ครับ ท่านก็เลยบอก
ว่าให้นายกไพฑูรณ์ คงเดิม ด่าเนินการเขียนโครงการมายังอบจ. เลยนะและผมจะ
ดูแลให้ กลับมาผมก็ได้บอกนายกและด่าเนินการทันที เมือประสานไปแล้วท่านนายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ท่ า นบอกว่ า งบประมาณเยอะแต่ ผ มจะประสานกั บ
ทางหลวงชนบท และทางหลวงชนบทก็เข้ามาด่าเนินการ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรี
ได้เขียนโครงการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและมอบหนังสือให้กับมือ
ของท่านเองโดยตรง กรมทางหลวงก็ให้บริษัททีรับเหมาเข้ามาออกแบบความเป็นไป
ได้เมือวันที 23 พฤศจิกายน ทีผ่านมา โดยประสานไปยังเทศบาลต่าบลพนมและ
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
การด่าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทีได้รับเสียหายเนืองจากฝนตกหนัก ซึง
ตอนนีเ้ ครืองจักรด่าเนินการในพืน้ ทีเขต 2 หมู่ที 9 หมู่ที 12 ถนนสายหลักแล้วเสร็จ
แล้ว จะเข้าด่าเนินการในซอยแสงดาว ฝนก็ตกลงมาอีกไม่สามารถเข้าด่าเนินการได้
เมือเข้าด่าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ก็จะเข้าด่าเนินการทันที ต้องขออภัยสมาชิก
สภาในเขต 1 ด้วยนะครับ ผมไม่ได้ปล่อยปะละเลยในพื้นทีเขต 1 แต่ต้องด่าเนินการ
ในพื้นทีทีล่าบากมากทีสุดก่อน จึงน่าเรีย นเพือให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจและ
ขอให้สมาชิกสภาเขต 2 อ่านวยความสะดวกและช่วยดูแลพื้นทีเพือน่าด่าเนินการ
แก้ไขได้ถูกต้อง
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนิโรจน์ จันทร์เมฆ ซึงรับผิดชอบในงานโยธา ทีได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา

ประธานสภาฯ

ทุกท่านได้รับทราบเกียวกับถนนทีช่ารุด
/6.4 หารือการพิจารณา…..

-156.4 หารือการพิจารณากาหนดสมัยการประชุม
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการ
จัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับที 2) พ.ศ.
2559 นั้ น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเปลี ยนแปลงระเบี ย บ บั ง คั บ ใช้ ใ นขั้ น ตอนการจั ด ท่ า
แผนพั ฒ นา รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ งมี ขั้ น ตอนที ต้ อ ง
เกียวข้องกับการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ดังนี้
ข้ อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ งได้ จ ากการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ น เพือให้ ผู้ บ ริ หารท้ อ งถิ นเสนอต่ อ สภา
ท้อ งถิ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถินพร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบในทีเปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ ภายในเดือน
ตุลาคม ของทุกปี
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยวิ ธีก ารจั ดท่ า งบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 ซึง
มีขั้นตอนทีต้องเกียวข้องกับการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ในการจัดท่า
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ดังนี้
ข้อ 23 ให้ เจ้าหน้าทีงบประมาณท่าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไข งบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิน เมือคณะผู้บริหาร
ท้องถิน ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ่าปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าทีงบประมาณรวบรวม และจัดท่าเป็นร่ างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
คณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ น อี ก ครั้ ง หนึ ง เพื อคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ นได้ น่ า เสนอต่ อ สภา
ท้องถินภายในวันที 15 สิงหาคม
/พระราชบัญญัติ…..

-16พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ก่าหนด “ให้นายกเทศมนตรีจัดท่ารายงานแสดงผล
การปฏิ บัติ ง านตามนโยบายที ได้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภาเทศบาลเป็น ประจ่า ทุ ก ปี ” ซึ งใน
ปีงบประมาณทีผ่านมา เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่นในเดือนธันวาคม
จึ ง เสนอเพื อพิ จ ารณาตามเห็ น สมควร เพื อก่ า หนดสมั ย การประชุ ม สภา
เทศบาลต่ าบลคลองชะอุ่ น ในปี ต่อ ไป ให้ สอดคล้อ งตามข้ อกฎหมายและระเบี ย บ
ข้างต้น เพือด่าเนินงานดังต่อไปนี้
- เดือนเมษายน เรืองรายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
- เดือ นสิง หาคม เรื องพิจ ารณา (ร่า ง) เทศบั ญ ญัติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ่าปีงบประมาณ
- เดือนตุลาคม เรืองรายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
- เดือนธันวาคม เรืองรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิ านตามนโยบายทีได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลประจ่าปี
จึงขอน่าเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ เพือประกอบการพิจารณาส่าหรับ
การก่าหนดสมัยการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ทีได้ชี้แจงประกอบการพิจารณาเพือก่าหนด

ประธานสภาฯ

สมัยการประชุมในครัง้ ถัดไป
6.4 หารือเรื่องสะพานบ้านบางหิน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิทยา ลิ้มวิชิต สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 หัวสะพานบางหินช่ารุดและสัญจรไปมาได้
เพียงช่องทางเดียว และจากการสอบถามคณะผู้บริหารก็ได้ค่าตอบมาว่าหมดประกัน
/สัญญาแล้ว…..

-17สัญญาแล้ว จึงขอหารือกับสภาแห่งนี้เหมือนหมดประกันสัญญากับผู้รับเหมา หา
วิธีการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนเพราะเป็นถนนสายหลัก ถ้ามีงบประมาณส่วนไหนก็
ให้ซ่อมแซมแบบถาวรไปเลยและอย่างเร่งด่วน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

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

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ส่วนทีต้องด่าเนินการต่อไปทางผู้รับเหมาก็ยังไม่
เบิกเงินประกัน การซ่อมแซมทีผ่านเป็นผูร้ ับเหมาในพืน้ แนวทางทีจะด่าเนินการต่อไป
เพื อให้ ง่า ยและถูก ต้ อ งตามระเบีย บ ซึ งปั ญ หาเกิด จากน้่า หลากทีรวดเร็ว และจะ
ประสานผู้รับเหมาให้รับผิดชอบซ่อมแซมและใช้งานได้เหมือนเดิม แล้วให้เขาถอนเงิน
ประกันสัญญาไป และตามทีผมได้ตรวจสอบในแผน 4 ปี ถ้ามีการประชุมเพิมเติม
แผนผมจะเขียนให้รัดกุมกับแนวทางทีเราจะท่า ภายในอาทิตย์นี้ผมจะเรียกผู้รับเหมา
เขามาพูดคุยและแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วทีสุด

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือเพิมเติม

ประธานสภาฯ

หรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้การด่าเนินการประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ผมขอปิด
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครัง้ ที 4 ประจ่าปี 2560วันอังคารที 28 พฤศจิกายน
พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เจ้าหน้าที หัวหน้าส่วนทีได้ช่วยให้การด่าเนินการประชุมในวันนี้
ด่าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชือ) สุพรรณิกา อินทร์จันทร์

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุพรรณิกา อินทร์จันทร์)
ต่าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
(ลงชือ) จิรนันท์ อินทมุสิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ

(นางสาวจิรนันท์ อินทมุสิก)
ต่าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล
/* คณะกรรมการ…..

-18* 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.............

