รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่น
-------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ส่าเริง แก้วฉ่า
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

1
2
3
4
5
6
7
8

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

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
หัวหน้าส่านักปลัด
ผู้อ่านวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นักทรัพยากรบุคคล
ผช.เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล

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

หมาย
เหตุ

-2ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางอุทัย วาดทอง

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ลายมือชื่อ
อุทัย วาดทอง

หมาย
เหตุ
ลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
ลาดับ
ที่
-

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 ครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสมัยสามัญ สมัยที 2
ประจ่าปี พ.ศ.2560 ครั้งที 1/2560 วันจันทร์ที 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สมาชิกสภาฯ เข้าร่วม 11 ท่าน ลา 1 ท่าน ครบองค์ประชุม ล่าดับต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ..........................-..........................
1.2 คณะผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2.1 แจ้งประกาศใช้แผนดาเนินงานเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอแจ้งประกาศใช้แผนด่าเนินงานเพิมเติม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพิมเติม (ฉบับที 1) ตามประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เรืองประกาศใช้แผนการด่าเนินงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิมเติม (ฉบับ
ที 1) ตามทีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
ได้ ด่ า เนิ น การรวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาต่ า งๆ จั ด ท่ า เป็ น ร่ า งแผนการ
ด่ า เนิ น งาน ประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 เพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1) เพื อใช้ เ ป็ น
เครืองมือในการควบคุมการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาล
ต่ า บลคลองชะอุ่ น เกิ ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด รวมทั้ ง เป็ น
เครืองมือในการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรมการพัฒนาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
และได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นแล้วนั้น
/เทศบาลต่าบลคลอง…..

-4เทศบาลต่า บลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนการด่าเนินงาน ประจ่า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพิมเติม (ฉบับที 1) ต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2559 ข้อ 26 จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 26 เดือน
เมษายน พ.ศ.2560
1.2.2 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25602562) เพิมเติม และเปลียนแปลง (ฉบับที 1) ประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น
เรืองประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติม และเปลียนแปลง
(ฉบั บ ที 3) ตามที เทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ได้ จั ด ท่ า แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิมเติม และเปลียนแปลง (ฉบับที 3) โดยผ่านกระบวนการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 22 และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.3/
ว7487 วั นที 26 ธั นวาคม 2559 เรื อง ตอบข้ อหารื อการปฏิ บัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ น
(ฉบับที 2) 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 และเปลียนแปลง (ฉบับที 3) ตาม
ข้อ เสนอเพื อพิจ ารณาของคณะกรมการพัฒ นาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น ดัง นั้ น
เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เพิมเติม และเปลียนแปลง (ฉบับที 3) ให้เป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต่าบลคลองชะ
อุ่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ประกาศ ณ วันที 26 เดือนเมษายน พ.ศ.
2560 ซึงตอนนีก้ ารจัดท่าแผนมีระเบียบเพิมเติม ท่าให้การจัดท่าแผนมีรายละเอียด
มากขึน้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-5นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณ ท่า นนายกเทศมนตรี ฯ ทีได้น่ าเรี ยนชี้แ จง 1.2.1 แจ้ง ประกาศใช้ แผน

ประธานสภาฯ

ด่า เนิ น งานเพิ มเติ ม ประจ่ า ปีง บประมาณ พ.ศ.2560 เพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 1) และ
1.2.2 แจ้ ง ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ มเติ ม และ
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมทีได้แนบไว้แล้ว
นั้น

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลคลองชะอุ่นสมั ย วิสามั ญ
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น

ประธานสภาฯ

สมั ยวิ ส ามั ญ ค รั้ งที 1 ป ระ จ่ า ปี พ. ศ .2 5 6 0 เ มื อ วั น ที 2 7 เ ม ษ า ย น
2560 สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิมเติมหรือไม่ ผมให้เวลา 5 นาที ส่าหรับ
ตรวจดูร ายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ อภิปรายเพิมเติ ม
หรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรือแก้ไขเพิมเติม ผมขอมติ จ า กที ป ระชุ ม
สภาฯ เพือรับรองรายงานการประชุมเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น สมัยวิสามัญ ครั้งที
1 ประจ่าปี พ.ศ.2560 เมือวันที 27 เมษายน 2560

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 9 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 2 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
4.1 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างจากเงินกู้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)

นายาส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ

/นายวิทยา ลิ้มวิชิต…..

-6นายวิทยา 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 ผมในฐานะคณะกรรมการพิจารณา
โครงการก่อสร้างจากเงินกู้ ขอแจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างจากเงินกู้ คณะ
กรรมการพิ จ ารณาโครงการก่ อ สร้ า งจากเงิ น กู้ ได้ มี ก ารประชุ ม เมื อวั น ที 17
พฤษภาคม 2560 แจ้งโครงการก่อสร้างจากเงินกู้ จ่านวน 3 โครงการ
1. โครงการก่ อ สร้ า งส่ า นั ก งานเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น งบประมาณ
15,000,000.- บาท สรุปด่าเนินการโครงการก่อสร้างต้องด่าเนินการให้แล้วเสร็จ
ในวันที 22 สิงหาคม 2560
2. โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายสามแยก
ประเสริฐ หมู่ที 7 – สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ที 11 งบประมาณ
10,170,000.- บาท (เบิกจ่ ายเงินกู้เรียบร้อยแล้วเมือวันที 13 ธันวาคม 2559
เป็นเงิน 9,300,000.- บาท)
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควนพนหมู่ที
11 – เขาเขี ย วหมู่ ที 12 ช่ ว งระยะ ซอยตาเจี ย ม -ควนสุ นั น ท์ (บ่ อ ดิ น ลู ก รั ง )
งบประมาณ 1,810,000.- บาท ได้ก่ อสร้างไปแล้วจากงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แสดงว่ า ประชาชนได้ รั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ที ประชุ ม ได้ มี ม ติ
เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามควน
พนหมู่ที 11 – เขาเขียวหมู่ที 12 ช่วงระยะ ซอยตาเจียม – ควนสุนันท์ (บ่อดินลูกรัง)
งบประมาณ 1,810,000.- และส่งผลการพิจารณาให้ธนาคารออมสินทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตตินายกเทศมนตรีฯ
5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิมประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ ดังนี้
(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทจั ด ซื้ อ ประแจจั บ แป๊ ป แบบ 2 ขา ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 4 นิ้ ว
คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต จ่านวน 2 อัน เป็นเงิน 17,000.- บาท
/(2) แผนงานเคหะและ…..

-7(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ เป็นพ่วงข้างพร้อมหลังคาผ้าใบมี
ระบบไฟหลัง ไฟสัญญาณเตือนเบรก ไฟเตือนการเลี้ยว และช่องเก็บเครืองมือประปา
จ่านวน 1 คัน เป็นเงิน 15,000.- บาท
(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ประเภทรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้ทีท่าการปกครองอ่าเภอพนม เพือด่าเนินโครงการพัฒนากีฬาอ่าเภอ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ่านวนเงิน 100,000.- บาท
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ยเพิ ม
ประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ ดังนี้
(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทจั ด ซื้ อ ประแจจั บ แป๊ ป แบบ 2 ขา ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 4 นิ้ ว
คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต จ่านวน 2 อัน เป็นเงิน 17,000.- บาท
(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ เป็นพ่วงข้างพร้อมหลังคาผ้าใบมี
ระบบไฟหลัง ไฟสัญญาณเตือนเบรก ไฟเตือนการเลี้ยว และช่องเก็บเครืองมือประปา
จ่านวน 1 คัน เป็นเงิน 15,000.- บาท
(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ประเภทรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้ทีท่าการปกครองอ่าเภอพนม เพือด่าเนินโครงการพัฒนากีฬาอ่าเภอ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ่านวนเงิน 100,000.- บาท
ตามที งานประปากองช่า งได้ เสนอปั ญหาความต้ องการในการปฏิ บั ติง าน
ประจ่าวันในการบริการซ่อมแซม บ่ารุงดูแลรักษาระบบประปาของเทศบาลต่าบล
คลองชะอุ่น เนืองจากยังขาดเครืองมืออุปกรณ์และพาหนะในการออกปฏิบัตงิ าน จึงมี
/ความจ่าเป็นต้องมี…..

-8ความจ่าเป็นต้องมี โดยคณะผู้บริหารอนุมัติให้ด่าเนินการจัดซื้อจัดหาได้แต่เนืองไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพือการนี้ไว้ จึงขอโอนงบประมาณในส่วนทีเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพือจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าว จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ด้วยทีท่าการปกครองอ่าเภอพนม ได้รับมติจากทีประชุมคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีเกียวข้องในเขตอ่าเภอพนม ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
อ่าเภอพนม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยรับการอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอ่าเภอพนม นั้น ในการนี้ทีท่าการปกครองอ่าเภอ
พนม จึ ง ขอส่ ง โครงการเพื อบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี และขอรั บ การอุ ด หนุ น
งบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และตามประกาศเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เรืองแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 1) จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวดเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจ่าย
โอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ยเพิมประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้ง จ่ายเป็ นรายการใหม่
จ่านวน 3 รายการ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือ

ประธานสภาฯ

สอบถามเพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์

นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลต่ า บลคลองชะอุ่ น เขต 2 ผมขอสอบถามตามที ผมได้ อ่ า น
รายละเอียดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิมประจ่าปี พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ข้อที 1 และ 2 แผนงานเคหะและชุมชน ในการจัดซื้อประแจจับ
แป๊ปแบบ 2 ขา และติดตั้งพวงข้างรถจั กรยานยนต์เพือใช้ในงานประปา ในส่วนของ
ส่านักงานเทศบาลยังมีความรับผิดชอบเรืองประปาอย่างไร เพราะหลายๆ หมู่บ้าน
ได้รับมอบประปาไปบริหารจัดการเองแล้ว ผมขอสอบถามว่าในส่วนของหมู่บ้านใด
หรือในส่วนของส่านักงานจะน่ามาใช้อย่างไร

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ

ประธานสภาฯ
/นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ…..

-9นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอน่าเรียนชีแ้ จงเพิมเติมและตอบข้ อชักถามใน
เรืองการบริหารหารจัดการประปา ประปาหมู่บ้านเราก็ได้มอบให้หมู่บ้านไปบริหาร
จัดการ แต่ยังมีประปาทีเทศบาลต้องบริหารจัดการดูแลอยู่เป็นประปาตัวใหญ่ เช่น
หมู่ที 2 หมู่ที 8 หมู่ที 3 หมู่ที 4 ทีเราไม่สามารถให้หมู่บ้านบริหารจัดการได้เพราะ
เป็นประปาขนาดใหญ่ต้องมีการบริหารประปาอย่างเป็นระบบ ส่วนประปาถังสูง ขนาด
เล็ ก ที ทางเทศบาลโอนให้ ห มู่ บ้ า นบริ ห ารจั ด การเอง และส่ ว นที ติ ด ตั้ ง พ่ ว งข้ า ง
รถจักรยานยนต์ เพือทีจะไปดูแลประปาขนาดใหญ่นแี้ ละยังต้องไปดูแลประปาทีโอนให้
บริหารจั ดการเองในเวลาที หมู่บ้านร้ องขอมา เพราะบางหมู่บ้านยังซ่อมแซมหรื อ
บริหารไม่ค่อยได้ ยังต้องให้ช่างทางเทศบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมเมือมีการ
ร้องขอ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ทีได้น่าเรียนชีแ้ จงต่อสมาชิกสภาฯ ขอเชิญท่าน

ประธานสภาฯ

วินิจ ใจซือ

นายวินิจ ใจซือ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวินิจ ใจซือ สมาชิก

สมาชิกสภาฯ

สภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 มีขอ้ สงสัยและขอสอบถามเรืองการติดตั้งพ่วง
ข้า งรถจัก รยานยนต์ ไม่ แ น่ใ จว่ า เรื องการต่ อภาษี ห รือ การต่อ ทะเบี ยนขออนุญ าต
สามารถท่าได้หรือไม่ เพราะเป็นของส่วนราชการ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวินิจ ใจซือ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามเพิมเติม

ประธานสภาฯ

หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิม ประจ่าปี พ.ศ.
2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่านวน 3 รายการ ดังนี้
(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทจั ด ซื้ อ ประแจจั บ แป๊ ป แบบ 2 ขา ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 4 นิ้ ว
คุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต จ่านวน 2 อัน เป็นเงิน 17,000.- บาท
(2) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทติดตั้งพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ เป็นพ่วงข้างพร้อมหลังคาผ้าใบมี
ระบบไฟหลัง ไฟสัญญาณเตือนเบรก ไฟเตือนการเลี้ยว และช่องเก็บเครืองมือประปา
จ่านวน 1 คัน เป็นเงิน 15,000.- บาท
/(3) แผนงานการศาสนา…...

-10(3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
หมวดรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ประเภทรายจ่ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ อุ ด หนุ น
งบประมาณให้ทีท่าการปกครองอ่าเภอพนม เพือด่าเนินโครงการพัฒนากีฬาอ่าเภอ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ่านวนเงิน 100,000.- บาท
มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นด้วย 10 ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 ท่าน ลา 1 ท่าน
มติเห็นชอบ
5.2 ขอความเห็ น ชอบรั บ มอบที่ ดิ น อุ ทิ ศ ของ นายเจริ ญ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญคณะผู้บริหาร

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ขอความเห็นชอบรับมอบทีดินอุทิศของ นายเจริญ
พิพิธภัณฑ์ ตามทีนายเจริญ พิพิธภัณฑ์ ได้อุทิศทีดิน หนังสือรับรองการท่าประโยชน์
(น.ส.3 ก.) เลขทีดิน 49 หน้าส่ารวจ เล่ม 13 ข หน้า 23 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอ
พนม จั งหวัด สุร าษฎร์ ธานี จ่านวน 2 งาน 35 ตารางวา เพือสร้ างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 4 ต่าบลคลองชะอุ่น อ่าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การรับโอนทีดิน
ดังกล่าว เป็นกรณีทีผู้อุทิศพัสดุให้เป็ นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเกียวกับพัสดุแก่เทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น เพือด่าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซึงมีเงือนไขหรือมี
ภาระติดพัน ดังนั้นการรับโอนพัสดุดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ต่าบลคลองชะอุ่น จึงสามารถรับโอนได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ 9 วรรคแรก
ซึงที ดิ น ดั ง กล่ าวได้ ก่ อ สร้ า งประปา ทางเทศบาลก็ ไ ด้ รั บ มอบมาจากกรม
พัฒนาทีดิน จึงขอความเห็นชอบรับมอบทีดินอุทิศของ นายเจริญ พิพิธภัณฑ์ เพือ
ด่าเนินการในขั้นตอนต่อไป

/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-11นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้น่าเรียนชี้แจงขอความเห็นชอบรับมอบทีดิน

ประธานสภาฯ

อุทิศของ นายเจริญ พิพิธภัณฑ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถาม
เพิมเติมหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ ได้รับการอนุเคราะห์จากนายนรากร จันทร์คง ผู้ใหญ่หมู่ที 4 ใน
การประสานกับเจ้าของทีดิน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ และขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่นรากร จันทร์คง ในการ

ประธานสภาฯ

ประสานไปยังเจ้าของทีดิน สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพิมเติมหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผมขอมติ 5.2 ขอความเห็นชอบรับมอบทีดินอุทิศของ นายเจริญ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียดตามเอกสารทีแนบ

มติที่ประชุมสภาฯ

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 รายงานการทางานของเครื่องจักร

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ

ประธานสภาฯ
นายนิโรจน์ จันทร์เมฆ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายนิโรจน์ จันทร์เมฆ
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ต่ า บลคลองชะอุ่ น ผมขอรายงานการท่ า งานของเครื องจั ก ร
ตอนนี้เครืองจักรได้ท่ างานในพื้น ที ม.8 , ม.5 , ม.3 ยังท่า งานไม่ครบทั้งหมู่บ้า น
เนืองจากฝนตกและวัสดุก็หมด และตอนนี้เครืองจักรอยู่ที ม.3 ถ้าวัสดุมาแล้วจะ
ด่าเนินการให้แล้วเสร็จ และจะเข้าไปในพื้นที ม.2 , ม.1 , ม.13 ส่วนเครืองจักรชุด
เล็กจะวิงแก้ไขในพื้นที โดยด่าเนินการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนและทันท่วงที แต่ตอนนี้
เครืองจักรชุด ใหญ่ก็จอดอยู่ทีเทศบาลเนืองจากฝนตกทุกวัน ส่วนรถตักหน้าขุดหลัง
และรถฟาร์มแทรกเตอร์ก็ไปช่วยตัดแต่งต้นไม้สองข้างทางในพืน้ ทีหมู่ที 2 และหมู่ที 3
เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับพีน้องชาวบ้าน ก่านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที ในโอกาสต่อไปจะ
ด่าเนินการทัวทั้งพื้นที หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเรืองเครืองจักร
/แจ้งการช่ารุด…..

-12แจ้งการช่ารุดของถนนก็ขอให้เขียนค่าร้องแล้วแจ้งมายังเทศบาลได้ เพือให้ทางกอง
ช่างเข้าด่าเนินการซ่อมแซมและลดความล่าบากในการใช้ถนนของพีน้องประชาชน
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ทีน่าเรียนชี้แจงการท่างานของเครืองจักร ซึง

ประธานสภาฯ

ตอนนีอ้ ยู่ในช่วงฤดูฝนการท่างานของเครืองจักรก็ค่อนข้างล่าบากจริงๆ
6.2 การซ่อมแซมปรับปรุงถนนในบางจุดที่ลาบากจริงๆ

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมขออภิปรายเพือความเข้าใจและให้
เห็นภาพเป็นความจริงให้มากทีสุด ตามทีท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ ได้น่าเรียนแล้ว
ผมขอน่าเรียนรายละเอียดเพิมเติม ทุกๆ หมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ผมคิดว่าต้องมีบาง
จุด บางทีที ล่ า บากจริ ง ๆ อาจจะใช้ สั ญจรไปมาไม่ ไ ด้ ซึ งน่ าจะเป็ นนโยบายในการ
บริหารจัดการทีดีของคณะผู้บริหารทีผ่านมาโดยเลือกเน้นไปทีถนนสายหลัก เข้าใจว่า
เป็นเรืองทีถูกต้องแล้ว แต่ในบางช่วงถนนสายหลักของแต่ละหมู่บ้านก็ยังเป็นถนนดิน
ลูกรัง ผมขอน่าเรียนและยกตัวอย่างถนนในพืน้ ที ม.9 , ม12
จุดที 1 ตรงทีเทศบาลไปวางท่อระบายน้่า บริเวณห้วยป้านวม และน่าดิน
ลู ก รั ง ไปถมไว้ พอฝนตกหนั ก รถบรรทุ ก หนั ก วิ งผ่ า นตอนนี้ เ ป็ น ร่ อ งลึ ก รถเล็ ก ไม่
สามารถผ่านได้ วันนีช้ าวบ้านก็ได้ช่วยกันเอาจอบเสียมไปช่วยกันซ่อมแซม
จุดที 2 ควนบ้านตาจิตร เนืองจากฝนตกถนนเป็นร่องลึกรถเล็กไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้
จุดที 3 ซอยแสงตะวัน ถนนเป็นร่องลึกก็ไม่สัญจรไปมาได้
จุดที 4 ซอยผาแดง เป็นซอยทีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่นถนนถูกน้่ากัดเซาะ
จึงขอน่าเรียนต่อไปว่าในทิศทางการบริหารของคณะผู้บริหาร กระผมยอมรับว่า มี
ศักยภาพและคุณภาพ แต่ดว้ ยเหตุทีท่านไม่ได้อยู่ในพื้นทีท่านเลยไม่ได้เห็น แต่ท่านได้
แจ้งว่าให้รายงานมาทางผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบจะเข้าไปด่าเนินแก้ไขให้ ซึงหลายๆ
หมู่บ้านก็ยังมีสภาพนีอ้ ยู่ ก็เชือว่าคณะผู้บริหารคงจะแก้ไขได้ จากกระแสทีพูดมาเรือง
/ถนนเป็น 4-5 ปี…..

-13ถนนเป็น 4-5 ปีทีผ่านมาจนปัจจุบันนี้ ชาวบ้านลดการเรียกร้องเรืองถนนไปเยอะด้วย
เหตุว่า 2-3 ปีทีผ่านมาถนนด่า ถนนคอนกรีต คืนคานจนเกือบทั้งพื้นทีแล้วนั้นคือ
ความพอใจของราษฎรในพืน้ ที ชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยต่าหนิผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ
แต่ตอนนีล้ ่าบากเล็กๆ น้อยๆ ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็น่ามาน่า
เรียนให้สภาฯ ได้รับทราบ และคิดว่าคณะผู้บริหารคงจะเข้าด่าเนินการแก้ไขให้เบา
บางในเร็ววันนี้ ขอบคุณครับ
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ ขอเชิญท่ายวิทยา ลิ้มวิชิต

ประธานสภาฯ
นายวิทยา ลิ้มวิชิต

กราบเรี ยนท่ า นประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น กระผมนายวิ ท ยา ลิ้ ม วิ ชิ ต

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 1 ผมขอหารือถ้าเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดู
ฝนก็คงจะล่าบากทั้งพืน้ ที ในช่วงระยะฤดูฝนนี้ถ้าจะคอยให้รถเกรดไปเกรดทั้งสายคง
จะล่าบาก ผมขอเสนอเพือบรรเทาความเดือดร้อนของพีน้องประชาชน ซึงอาจจะ
แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้มากพอสมควร ถ้าหมู่บ้านใดถนนเส้นเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่ๆ
ถ้าวัสดุหินลูกรังมาแล้วให้รถหกล้อบรรทุกวัสดุหินลูกรังไปใส่หลุมและช่วยกันเกลีย
แต่ถ้าเรารอรถเกรดเพือไปเกรดทั้งสายคงจะไม่ทัน ผมขอเสนอแบบนี้นะครับ ส่วน
ระบบประปาหมู่ ที 13 ซึ งได้ โ อนให้ ห มู่ บ้ า นบริ ห ารจั ด การเอง เริ มตั้ ง แต่ วั น ที 1
มิถุนายน 2560 นี้ มันก็เกิดปัญหาชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้น้่า เนืองจากสูบน้่าไม่ขึ้น ผม
และพนั กงานประปาไปซ่ อ มแซมก็ ยัง ซ่ อมแซมไม่ ไ ด้ม าก เพราะอยู่ ใ นช่ วงประกั น
สัญญาและกลัวผู้รับเหมาเขาจะไม่รับผิดชอบ ผมก็ขอฝากสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร
หรือส่วนทีเกียวข้องติดต่อผู้รับเหมามาให้ด่าเนินการซ่อมแซมด่วน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านวิทยา ลิ้มวิชิต ขอเชิญท่านลือไทย ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายลือไทย ปานสังข์

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุ กท่าน กระผมนายลือไทย ปานสังข์

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลคลองชะอุ่น เขต 2 ผมเห็นด้วยกับความเห็นของท่านวิทยา
ลิ้มวิชิต ว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนถ้าจะใช้เครืองจักรคงจะไม่ได้ ควรใช้เฉพาะทีจ่าเป็น ใน
ส่วนทีผมยกตัวอย่างมา 4 จุด ก็ขอแค่เอาลูกรังไปถมจุดละ 2-4 เทียว อาจจะเสร็จ
ภายใน 2 วัน เพือแก้ไขปัญหาให้กับพีน้องประชาชน
/นายส่าเริง แก้วฉ่า…..

-14นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านลือไทย ปานสังข์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ
นายไพฑูรณ์ คงเดิม

กราบเรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ าน กระผมนายไพฑู รณ์ คงเดิ ม

นายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีต่าบลคลองชะอุ่น ต้องขอขอบคุณท่า นสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทีได้
สะท้อนปัญหา ผมขอตอบข้อซักถามเป็นภาพรวม เรืองที 1 วัสดุหิน ผมได้มอบหมาย
ท่านรองนิโรจน์ จันทร์เมฆ และท่านปลัดเทศบาล ผมจะให้ด่าเนินการจัดซื้อวัสดุหินที
มีขนาดใหญ่กว่าเดิม ในการจัดซือ้ รอบนี้จะให้จัดซือ้ วัสดุทีมีขนาดแตกต่างกัน ใช้ปูเพือ
ความเรียบส่วนหนึง อีกส่วนหนึงก็อาจจะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพือให้เกาะกับพื้นถนน
เพือให้เหมาะกับสภาพพื้นที นอกจากนี้เรามีวัสดุลูกรังทีได้รับบริจาคจากชาวบ้านก็
ใช้ได้แต่วัสดุหินใช้ได้ดกี ว่า ตอนนีอ้ ยู่ในช่วงการก่าหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลจะนัด
ประชุมคณะกรรมการก่าหนดราคากลางในวันที 31 พฤษภาคม เมือก่าหนดราคา
แล้วเสร็จก็ส่งต่อไปยังพัสดุเพือให้พัสดุประกาศให้ผู้ประกอบการได้มาซื้อซองและ
ด่าเนินการตามขั้นตอนต่อไป เรืองที 2 ความเดือดร้อนของพีน้องประชาชน ซึงตอนนี้
ก็มีเทคโนโลยีในการสือสาร เมือชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะให้ทางเทศบาลเข้า
ไปด่าเนินการซ่อมแซมเลยทันทีก็ค่อนข้างทีจะมีความเสียงในเรืองของระเบียบทาง
ราชการ ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ถ่ายรูปพื้นที ทีได้รับความเดือดร้อนพร้อมเขียน
ค่าร้องพร้อมส่งมาทางไลท์เลย ผมจะให้เจ้าหน้าทีพิมพ์ออกมาเพือเสนอตามขั้นตอน
จึงน่าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้ด่าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน เรืองที 3 เรืองประปา
ผมได้คุยกับเจ้าหน้าทีฝ่ายแผนว่าให้ดูโครงการเจาะบ่อบ่อบาดาลในพื้นทีบ้านนาย
ประดิษฐ์พร สุทธิรักษ์ และอีกจุดหนึงคือบ้านนางบุญช่วย รัตนพันธ์ ล่าดับแรกคือ
ต้องมีอยู่ในแผน นโยบายของผมจะด่าเนินการในเรืองการออกแบบ ก่าหนดราคา
และน่าเสนอต่อสภาฯ อาจจะด่าเนินการเข้าในเทศบัญญัติหรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือ
อาจจะด่าเนินการในงบประมาณทีเหลือจ่าย เพือจะได้แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเดิม จึงขอ
น่าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและด่าเนินการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ทีได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภาฯ
/6.3 แบบประเมิน…..

-156.3 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ า นการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ กท่ า น ดิ ฉัน นางสาวจิ รนั น ท์ อิ น ท
เลขานุการสภาฯ

มุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถินทั้งประเทศไทยจะถูก
ประเมิ นจากคณะกรรมการส่ ว นกลางโดยจะแต่ง ตั้ งคณะกรรมการระดับ จั งหวั ด
เข้าตรวจประเมิน แบบประเมิน ในปี 2560มีทั้งหมด 6 ด้าน ในด้านที 2 ด้านการ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภา ซึงจะแจ้งในเรืองการประเมินด้านกิจการสภาฯ ให้
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบเกียวกับเรืองการประเมินกิจการสภาฯ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพป ระ สิ ท ธิ ผ ลมี ผ ลอ ย่ า งไรบ้างถ้ า ไม่ ผ่ า น 6 0 % ทั้ ง 6 ด้ า น
นายกเทศมนตรี ฯ และปลั ด เทศบาลต้ อ งไปชี้ แ จงเพราะมี ผ ลต่ อ เงิ น อุ ด หนุ น ของ
เทศบาล ขอชี้แจงประเด็นทีไม่ผ่าน ข้อ 6.1.4 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิน กรรมการจะตรวจสอบเอกสารทีว่าสมาชิกสภาฯ ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
หรือไม่ ข้อนีจ้ ะได้แค่ 1 คะแนน เพราะในรอบปีทีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ นได้รับ
การพัฒนาความรู้ไม่ถึง 50% ของสมาชิกสภาท้องถินทั้งหมด ดังนั้นเมือเลขานุการ
สภาฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ได้ประสานงานให้เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ที อปท.
อ่าเภอหรือจังหวัดเป็นผูจ้ ัด หรือส่วนราชการอืนเป็นผูจ้ ัด ขอความร่วมมือจากสมาชิก
สภาฯ ให้เข้าร่วมเพือการพัฒนาความรู้เพิมเติมด้วย และข้อ 6.2.7 ในปี 2559 มี
สมาชิกสภาท้องถินได้มาประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้งครบตามจ่านวน
สมาชิกสภาท้องถินทั้งหมด ข้อนี้ได้ 0 คะแนน เพราะมีสมาชิกสภาท้องถินมาประชุม
สภาในสมัยสามัญไม่ครบจ่านวนเลยสักครัง้ สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญไม่
ครบฉะนั้นสมาชิกสภาต้องเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญครบทั้ง 4 ครั้ง ปีหนึงมีการ
ประชุม 4 ครั้งเท่านั้น คณะกรรมการตรวจเราต้องแนบเอกสารรายงานการประชุม
สภาฯ ด้วย

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีได้ชี้แ จงแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์ก ร

ประธานสภาฯ

ปกครองส่วนท้อ งถิน ด้า นการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ให้สมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบ
/6.4 ระเบียบกระทรวง…..

-166.4 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี และการจ่ า ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
น.ส.จิรนันท์ อินทมุสิก กราบเรี ยนท่ านประธานสภาฯ สมาชิ ก สภาฯ ทุ กท่ า น ดิ ฉัน นางสาวจิ รนั น ท์ อิ น ท
เลขานุการสภาฯ

มุสิก เลขานุการสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ จะได้รับเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2554 เพราะบางท่านไม่เข้าใจว่าท่าไมเงินเดือนได้
ไม่เท่ากันในแต่ละเทศบาล ขึน้ อยู่กับรายได้ของเทศบาล ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน เทศบาลต่าบลคลองชะอุ่นมีรายได้ในปี 2558 อยู่ในช่วง 24.9 ล้าน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนรายได้ของเทศบาลอยู่ในช่วง 10-25 ล้าน
ค่าว่ารายได้คือรายได้จริงของปี งบประมาณทีผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน
และเงินสะสมทุกประเภท ใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการ
จัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี จึงขอให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ดูตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ค่ะ เอกสารนี้สามารถเก็บไว้ได้เพือเป็นข้อมูล
ต่อไป

นายส่าเริง แก้วฉ่า

ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ทีน่าความรู้เพือความเข้าใจในเรืองของกิจการสภาฯ

ประธานสภาฯ

และอั ต ราเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น
รับทราบท่านใดมีขอ้ เสนอแนะหรือเพิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส่าหรับวันนี้การด่าเนินการ
ประชุมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที 2 ครั้งที 1
ประจ่าปี 2560 วันจันทร์ที 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ทีได้ช่วยให้การด่าเนินการประชุมในวันนี้ด่าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.
/(ลงชือ) สุพรรณิกา…..

-17(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 2 ประจ่าปี พ.ศ.2560 ครั้งที
1/2560 วันจันทร์ที 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เมือวันที...................................................
(ลงชือ)

ส่าเริง แก้วฉ่า

ผู้ตรวจรับรองความถูกต้อง

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

